










 انهو يقل هلم لوم دع 0ع



ورهومشأ ىدهملا نب ميهاربا قدساوبأ مل 1
 4 ديشرلا ت

: 
1 

 و
1 

 كا ا

 2 ا و وم تدك نات رح وولاة فت و عا ا ئيد ة يدي جى تنحي وت

 «(تاكتلخ نبا ىضاقلل نامزلاءانباءايثأو تابعالا تايفو باك نم لوالاءز

 ةفرك ةفسك

 سراف نيدجأ مم ديه ن ماغزلا موا ىباتلاىذلامهارا م (ةزمهلافرح) مآ
 ىنانلا سايعلاوب أمر, ىبتتملاببطلاونأ مداىزورملاق زلال ءىفاش لامامالا باصروتولأ مأأ

 يناذمهلا نامزلا عيد. لخفلاولآ مه ىزاريشلا قدساوبأ 4 ىيارغسالا قدس اوأ 4

 قمعقرلاوبأ ٠« ايطابط نب مساعل ولأ 0 ىقا ارعلا قعساوت ب يامل نأ
 ىكمريل اةلفحح ن دسك اونأ 4| :

 ىطسقلا اردن روت
 رابالازر عجول +. تودي زن داولاولأ 4

 قي ددلا طايتانبا <4ه ىراخملا ارصنولا +

 لاثمالاّت أك تحاضقادمملا لضفلاوأ د
 ىاجزالا نيدلا مدان 40 بتاكل |نزامللا نبا 1:5

 ىاسغلاريبزلا نيديشرلا 0 رءاشلاريثم نبا 46 ”فاصلا دارا 0
 ىسلادجلا هم ىنرطقلاسْفتلا هع مهارباقحساوا 1

 ةعلبطان ا اش لانا ىريصحلاب فورعملا ميه ارباق دانا 1م
 تواوط نبدأ هم ىاقرلا ندجنأ سانعلاونأ هم ىسأ الجافا ا

 ل ا عب
 ىدركللا تاو سمن دج صنولأ هاب لورق نباب ف ورعملاميهاربا قصساونأ 3

 بواطشملا نب نيدأ ا دانعم ميرصتة ملا نب ىلعتسملاوب ليتح نب دجامامالا بأ
 2.18 ليرالا تذل اح هو ىرمطلا صاغل |نبا !مجيرسنبسايعلاوبأ بأ
 ٍ ىاببصالا ىقوتسملانيداازب رع 3 ىدادغبلاتاطقلا نبا 1 ىذزورلادماسوأ اهلا

 ىريساسلا ثراساوتأ ١+ بسك انيقترا ج , |ىبارغسالا دماسولأ |4ىواسطلا رفعسونأ وأ
 0 ابفورماءاشنالعرالداعلا لا م. قيبلاركيوبأ ٠ لماحملانسحلاونأ ع.
 ناعملارك ولأ 1 قاسنلا نجحرلا دعونا ا
 35 ةلودلادبؤمبقلملاذ قمن رئظماوتأ 0 نحل ىرودّلادجلأ نيسحلاوأ ا

 قايبشلاورعوأ 5و هيوهارزا 34

 نيتحن قححا 1ىلصولاعدتلاتا 0 معو داخل عدداودبأنيدجأ ىضاقلا مع
 ىلعلا نيدلابتقنم دب ىيمملادعسا 1 بيطلب فورعمادج ركب وأ اظفاللا ميل
 ىراجتسلاةاهملا 114 كامن دعسالا ىورهلادنبعولأ عر. ىدنوارلا نيسملاوبآ ماب
 ةيهاتعلاوأ لا فزملا "ا كلذ اًرغلادجأ حوتفلاوتأ عرب فاوذ ارفاق اونأ عملا
 دانبعنب ب حاصأ !ىلاَأنوذيعناا 3 ناهرب نب كار ىلإ

 قاقلاطلامساعلاوأ وأ ىرصملاىوضلاسالارفعجوتأ عو
 تار تا ا 0 ىوحنل اةذقب نب تلاطوتأ عوأأ

 دييعلارفاظلا نب ىدتسلاروصتملا مد تتاكلا لهس ني سابءلاولأ 8

 0 و بهشأ مامالا 00 تال املا م

 ةيمالسلا ىضاقنيدلاريهظ قصساونأ أ

 قصوملامي.دنلاب فورعملا مهاربا 0 8 ا

 + |ىوخلاهبوطفت ([رءاشااىلودلا 4 ٍ

 0 اا

 ىلعثلا دجأ قع١اولأ 8

 لسا 0010 00 داَعلا مب[ تاملادآ ندسأ مخ ل رالانيدلا ف 0
 ١ كلل يقال 350 ىرعملاءال لاو مهر دعنا م 1 هتان الث" ع لي رالا نيدلا فرم 32 اولأ م

 ا ف
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 1 سن داي دام مول 4 (ءابلا فرح)

 اه قوراكرب ةلودلانكر 7 رايتخ ةلوذلارع

 ا هأن اور حوةفلاولأ م ىرش ارهاطلاوأ

 4 ىايطارسشب
 1 راكب ىداعلا 9؟|ىسار ل

 ا 23|: ةعبسلا ءاهقفلا دحانجرلا دعني كرا

 |6064 نيكل حوتفلاوتأ 9س فزاملا نامثعونأ

 | 66ه لهس تن سحل اتنتاروب

 | هرم (ءاثل افرح) 40ه بولأ نبىرو نيدلا دمت

 |0608 ةبقت لعأ 55 شنت ةاودا جان

 17 زعملا نيرمك ىلعونأ 9 ىلايعلا تلاعونأ

 و. درتنءراشب

 | هاه ا ارون مطعما كلماو و زعملان متى وأ

 0 قسلغلاةر ةنبثناث ممكنا | . .( 5 (ءاثلافرح) 0

 (مافرع) ٠١٠١ فرصا انوئلاوذ .٠
11 

 قداصلار وعد ٠١6| رعاشلار رح 00

|] 

0 
14 
 ا
 ام
 اع
 ا
 ام
 اولا

| 
 ام

 |معأا
 | سرع

 ا 117/

 0 قدرلا دب و
 ا 4 هيازت-ى اب فورعملاتارغلانءا ٠8 ١١

 ا مخئلارسشعموأ | ىراعلارعتونا | أ
 ا امر ةعح | ةليسملا حاصر معح

 1 ردا 1 ةفالكلاس مدن رفعح

 1 ىوغلل !ةدانخ [ 1 رعاشلا ليج | | هرقح

 |/عإ  رهوجساقلا (] مدر ذحلا مساقلاوبأ

 ل« (ماحافح) 16 كرام دار
 ققثلاف سون نن عيا اخ | ماتوا

 سارقوأ | 0 ىساحم اه ادي عونأ

 | 7 ىرصيلان سلا ميلا لح

 ابدأ 0١ ىرغطصالا 1عو قارفعتلا
 1| قراغلا |" .ىربطلا“ | م.ةررهيأ نا

 ال ىسراغلا ىلعوتأ م  ىفاريسلا
 |١4 ىناوريقلاقءشون |١ 6م ىركسعل اد وبأ
 |6١ قالوززا م. قالقسعلا ءايضشلال ا

| 714 

7 

 |40| رافتنملادلاو ىركسعلا سم ةاعفلا كلم عما

 اما فالعلا نبا | مري عسيكونبا از سافر |

 ام قائاشلانيدلارلع | ؛ . را اود اونأ نعول

 سنأ نبثلام خيش ىأرلاة عبد ر ا | هيون تب ةلودلا نكر | | تادجن هلودلارم ها

 ىدا مسا 7 ( م |يلماارتزولا 4 عىمحترسلا لهسنءنسحلا 4

 بتاكلاىنيوجلا (44 كللامالنن
 ناريخنا 000 ىساركلا

 ىسلا نسا ١140 نيس> ىذاقلا

 فاح دل ىلا ( ؛ +ىوغبلا ءارفلا

 ل [43 ىص رغلاىولا

 انيس نسيئرلا |[ جالخلا

 بتاكلاهللاديعوتأ | هم رسايز كاعضلا

 هنولاخننا | 90كرغملار رولا

 ىدادغبلاعرابلا هر, ثّدحملا فاسغلا

 تبتاكلانزادناسا م+ع ئارغطلا

 ىيشلابفورعملانيسملا

 ةقينح ىنأنيداج 3 فادمهل (لالدتا

 درعدانج 56 هن وارلاداج

 ماعلا تح اص فاطملا

 بينطلا نيدح ادا/ ىراقلا : هرج ةراعوا

 (ءاجللا فرح) 1 ىومالا ف اخ ننت امد

 ىراصنالا دز نة رام

 ىومالا دب زب نيدااخ

 ' ىرسَملاهّلا دبع نب داامخ

 لبرالارصن نرضملا
 ىطرقلالا اوكشي نتفاحخ

 تاقيطأ !تحاض َّط انت ةفيلدت

 دجأن:ليلخلا

 نولوط نبدجأ نب , هند رامخ شيحلاوبأ

 . فوصل ابا سلا نسل اون ريش

 ىرهاظلادواذ | بو (لادلافرح)

 نيدلاحالص نب رهازلا كاملا

 ٌئاطلاريصت ندواد

 برعل اك]مةقدص نب سددز :,ءالاوأ

 رعاشلاعازملا ليعد

 ٠ قاتسهم ارو ن لعد

 ظ (لادلا فحل 4 روهشملا اصلا ىلبَشلا

 تادج نب , نينرقلاوذ عاطملاونأ

 . ةيودعلاةعبار رع (عارلا فرح)
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 رس ف نر

99 

 ل

 هن د

 0 دو ا سلا
 هيت 0

 (داصاافرح) حمم هوكريش ععبإ ىفاش ثلا مامالا بحاص ىزيملا عسييرلا 2
 ةلودلادسا عرب وعنا كر أ عم تاس ام

 ىوغلل نسا ثدعاص ععو شاون نعبر 1

 (داضلافرح) م. سرد ةقدص ععو اعلا نةيؤر اب ةويحنءاحر 1

 (ءاطلافرح) معع .سقنتفنحالا عمو (ءازلا فرح) 1 مامن حور يح

 ىيباتلات اسك نبسواط حمم ى ريبزلاهللا ديعولأ 44 راكبتريبزلا | ْ

 ذاشبابنيرهاط محو ىريطلاببطلاوبأ .مممأ قتملارفز رفعجت نة دبر زر فعجمأ 8 ا
 نيسان ب رهاط مما ٠ رقتسو اضىكنز |وس ةمالدوأ (4.|
0 
 بون أن ناجل مالسالا تع عرمان بيانا مزالسلا و لات ماستر روع ١

 ىاطشس دلادب زن ون ع .٠ كيزرنب عئالط ا ىرضاعلا قاكبل دايز |0417

 كؤدلادوسالاوبأ م٠4. (ءاظلافرح) عي. داتمزب ىربز 7 ىدنكلا ئدلاحان 4

 (نيعلا فرح) عي رعاشلاد اد ارفاط ع4 (نيسلا فرح) ا ىرعشلا تنشر 1[ 3

 ىرعشالاةدرنوتأ 48 ٌىَراَعلامصاع عوم ةنيدملاءاهقمف زحأ هلل ادب عنءملاس [04 ا

 فنحالا نب سانعلا يم ىعشلا 642 سانا قورعم ارع ءاشلاماس 8 ا

 رعنهللادبعم 4+ ىوغللا يان رلا د رولاس ةاودلاءاهم 144 شايعز ركوفأ 13

 محلا دبع نهْلا دبع + ع لرابملا نهّئلادنع 0001 ءافرلاىرسلا 6 ىطقسلاىرسلا 6

0 

 ةعيهلن هللا دبعع غو بهونيمللادبع .عيوأ رعاشلا صين ضيح م.م
 ربثكن هللادبع | ى. ىنعتلاةلسمننهّيلا دبع حو. بتكلا لالدب فورعلاةارولا ىرظلا .عأإ
 ١ هنوتسردنبا عما ةيديقنأ عمل ظعاولا ناممعوأ 60 ١

 ىرورملالاثّعلا عووم ىلا مساةلاونأ عمعإ :بيسملا ب ديعس  ع.3 رييج ني دنعس ع٠. 5

 ىبوذأا هلل ادنع عمر# ىوطا عمو اموال شفشألا 6م يراصضتالا دب زونأ 0

 ىرو زروشلا هللا دبع عمو ىروثلانايفس 2 تاهدلا نبا 6و1

 تو رضع ىأ نب هتلادنع عمم ةنيكسةدمسلا عا | ةنيمع ننانفس ع٠. ا

 تاهدألا نهنئ دمع 22465 راس نيناملس < | ”٠ ىزارلا بول نم ميلس عاعأا

 | الدنا فورعلاهللاررع هاب قاتسدسلادوادوأ 614 شعالا ا

 امط امط نن هيلا ادع 68 ربعملا نهرا دع همر قاريطلا عاو يمال نابعاس 6 1

 | لثيمعلاوأ ١+عرهاطتب هللادبع عد فايروملابونأوبأ عاو ىابلا عما
 ىني رينشلاهّللاديع 27 عريشرش ن هللادبع عدهم ءاشكمام نب رش عاب ”تهو نب نامل ىحأا

 ىبويلطبلاد بسلا نبهلبا دبع 6 ٍ ىرتستلا لهسدمتوبأ "املا

 ىربكعلاءاقيلاونأ 23 ايقانشهئادبع عدد قايغرالا خقلاوبأ ع و ىعشملا دمي لهس 604
 جلاد لولاوبآ عرب باشا نب هللادمع عداب (نيشلا فرع ع٠ ىواعملاتيطااوبأ 10 3 0

  ىسدعملاةمالعلا عورب ىطاشرلا عرب شو. اربمآننلضفالاّك لما عع , رواشريمالا عع .

 | دادرلاوأ ع. ىدييعلا ضاعلا عدو : نوف نءما.ش نها ريمالا عع
 ىديبعلا ىدهملا ع1[ دوعسمن ثلا ديبع 0/1 [عرش ىضاعلا معو قابرشلا كاحتلاونأ عع
 : ميكسحلا حو ىرهاذظلا هللا دبع 555 ىحل كبرت رتل هم

 ا تان هيلا نأ تا مالو... ةيتاكلا دوش و كال نسل



 ةفردك ةفيك

 فول مممع ىفامرلا مس ىتطقرادلا معا ىارادلانايلسوتأ ميد مساقلانبامامالا عبد
 ىدحاولا مس رغصالاشفحخالا ممعأ هتقفلاكوتلا مب قاروقلا عبد
 ىاعالا بحاص تا همصالا مس ع الوك امنا 1 ىجاحزلا عر رك اسعزبا ا

 'كامسعملا ع نسحلاونأ مم ج رك اس عنب ا ظفايلا معو ىرامنالات ريلاونأ ا قدصلايعسولا برب

 ىباخللا معو ىخترملافيرسشلا معد ىز زوجان ب جرغلاولأ 08
 ىساقلا معو تناك عشباشلا موتر بيايانانيمساقلاولأ 2
 هلرس نا 2ع عاطقلانبا معو قرافلاةتاينننا . عبس ىناسا ارينا ملمونأ عن
 نرسل قر رع ىنارن ز عناورتقلا ىرجحلا م. |ىمرغلاعرحتا عود نساعلا ملقا لي

 راصقلانبام4 ع ىمصغلا مع ىبرلا م وم نو.ثجاملا ناو سونأ عمب/ىمرغلار غولأ
 ١ ويلان انه هىواختلا حو هللا مت م ىمصالا عورب نيمرخلا ماما عملا/
 حاس لاىو رهلا م + ىراكهلانسحلاونأ مود| تونعم مور ىلاعثلا عم مد 0
 لّوكعلا مورو ريثالازبع نسحلاوبأ سوبا نا كيد عوم نزتعملا مماهوتأ 6
 اماسينبا محونع ىورلا باسو. مهلا نبا مووأ ىدعسلاةتابننبا موو ىرادلا مئاقلاونأ 4
 | رغصالا ىئانلا مو. ئخونتلا ىداقلا موع ىلع ني دعما دبع 64 ىستلادسلات ا 604

 مدنلا معمل نسحلاولأ مود ىهازرلا موواكاندرلاو اححاوبأ مو منلباب نب مساقلاونأ عو/
 ىتسلا مود مخملاديفح نو رهنبا ممد|ىدادغبلاروصتمونأ و مءاغببلارفلاولأ

 ءالدلاعيرصعووتخون نباسمرياهتلا موا ىريشقلا مساقلاولأ وو ىذرورهسلا [
 ةنمدلا اص ىررخانلا م. ردرص موو رعاشلا سلا عىفاعمسلا رعسولأ م.

 ىبصوملا نيدلابذهم م + | ىسبعلا مساقلاونأ عدم ىناعنصلاى ا زرلا دعم . م ىبر غملاىرفاعملا 00
 ىدم الاء_م قاعاسلازبا مدع تاهولادبءىضاقلا م. غايصلازبا عمم
 'نادج نب هلودلا فس م + : هيون نب ةلودلا داع“ + ىبراغلار ذاغلاديع م . 5 ىرسملا ىغلادبع م.

 ىناكلاذ ةنم نبا مجم ىدسلارهاظلا عدد ىنارحلاعب رغلاووأ م٠ 6 ىزحمأ |تقولاولأ م

 رالسلا نيام, نعلا,مئاقلا ى مادلا مدوأىروصلانسحملا دبع. ريتتاكلادبجلادبعم .7أ
 تارغلانبا مريع لضفالا كاملا ساب نمؤملادبع س1. ى ىدسعلا ظفاحلا 5 و

 ىنعلاةراسع م3 مهلا سنو نبا مايه ىناراملاورعونأ ١» ىطامنالا مز ز|
 ةبشي رع مام مرعاشلا باطلناوأ ماير بجاخلا نيام 4 ىنجتبأ مو محالصلانسا ما
 قادمهاارذوتأ م04 ةردطاننا ميو ىراكهل ارفاسم نيىدع م [ زب زعلاثالملا ماو[
 قرزيلانبا م. ىنيناقلا ميو ىسواطلا م,»# ريبزلانيةورع م1
 نيبسنلاوذعرما ىدرورهسلازيدلاباهش مره.| 2 حاير أ تبءاطع مو مظعاولاةلذش ع1 م
 ضرافلا ياعم سذزريط نيا ريع ىنبيواشلا عما ةمركع م09 ىناسارملا عنقملا مو
 ىبسلا موو ةاجبحاصرفاتملاك للا عرس اضرلا ىلع مم سدياعلانيز مع.
 هبوييس مرمدهازلاب اب نبا مربي [ءلالمالاوبأ ىلع عع ىركمعلان سياوبأ م[ ع
 طداشلاعمم ةعبسلاءارقلادحأ ورعونأ مرد ىدادغبا!نانزرا |١ معو قاجرجلا ىنماقلا معو

 ةنابزنا عو تناكلاليمتا م ىرعشالا ن سحاب أم م ٍ ىدرو املا نيس اون "1

 ىداوسلان با م بتاكل اانالصوملانبا مو ,| . ىمذللا نسحلاونأ ميمو ىسارهلاابكلا معا
 ىقشئلار عزب ىسع .مو» ضايع ىذداَقلا م ع تيكا ىدم « الا نيدإا فيس معو

 وس سن تمسس سنو
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 ةقيدك 0

 فريصلار كيو نأ 1404 داد+انا 1م ىديبعلارهاظلانن رئاغا ١ موو ىلو زا م

 ىسمحرساملا هو لافقلارطوتأ 40ه ندلا فرش ماظعملا كاملا مود
 نتلناب فو رعملاهللاد,ءونأ +<05[409 ىراكهلا ندلاءايض مودا
 ىضلا برطلاونأ ٠+ ىواعصلا لهسوتأ 21 ىرجالا»ب و, تن رك بحاصنمدلار 3 م

 ىزورملادبز وأ د رذنملاننا 41| ٠ (نيفلافرح) ع. ىتخلاسوط ...أ
 ىسراغلا هيوهاش نبا عى دوالاءاقرونبا 451 لصوملا اص زا 00 1١

 هتلادبعوأ 1 ىاضقلاهّللا دبعوأ 1 ندلابطقن. ىزاع اا
 ىؤرهلاى ذاَعلا 47 ىدوعسملا ةمرلاوذ 5+1 ىزاغ خاوي هاا كما +0
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 7 ساو ىرشولا ةياقحلا لرب اققف هبال 00 ا
 ةفص 3 ا

 قت ادهن هاربا ىلوملا م ش ناكل ا
 ىذا نيدلاو كن ىلوملا مَ نامَع ناطاس لاةلود ءالعفلوالاةقيطل 1
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 ش ىلعنينجرلادبعلوملا ه١.  ىرصتةلادواذىلوملا م (ناممعننا ْ
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 ىلج سيل روهشملا ةزجنيدلاروفكوملا
 ساس .ل|نيدلا عاحت لوما
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 حشلا مود قوص ناب ريهشلان جرلا ربع خجلا
 ا

 2 م1 كيىاتلانب ردع لوملا مم
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 »ب (ىزورملا عسا نندجأ نب هاربا قدعساوب أ )*

 تةتناوديف عرب وع رس نبسايعلا أ نعهقفلاذحخا س ردتلاوىوتغلا فهرصعماما فاشل اهبل
 الب وط ارهددادغبب ماقاو زم ارصتةت ع سثوةريثك و اع ا الاللا

 ا سر هك د كرر اان عز راو وم هسيلاوريثكق لخ هباصأن مبختاو اوىدب وسرد

 برلاب نفدوةئامثلثو نيعب رأةنس بجرن منو عستلف ةوتفابم هس هكر دان هرعوخاوأ فرصمللا لترا
 نم تلح هلم ةرسش ع ىدحال تبسل ا هلل نمة معد عب ىف و ا, هنأ لمق وهنعهللا ىدرعئاش لا مامالا ةيرت رب نم

 ىلاًةبسن ةم 2ع ازراهدعب وواولا ف وءارلانوكححسو مملا خذ: ىرورااو#ةروك دملاة للا نمر

 طعوذا ارهو روناسنوهذهثدم عب راناسارخىءاركو 5و ناسارح ىسارك ىدسحا ىف هو تاعهاشل اوه

 هاشلاف كلما حور هريسسفت ىمع طفل ناعهاش لاو ذورلاورم نعيم ناع هماشلاو صايل ليقامنأو

 ردنكسالااهانب هذهو صو فاشملا ىلع هملافاضملاو تح ذاومّدعب نأ 0 وح ورلاناحلا او كلما
 لَو ىزار ىرلا ىلا م نلا ىفاولاقاكءازاسملا ةيسسألاىفاوداز وناسا ا ىهو نينرغلاوذ
 بسنلاب معلا له رثك ؟دذع مد[ىننب ص2 ةدازلا هذهنااالا نيتسنلا ىدحا ىلع ىزرغ حطصا رغطصا

 هنالءقوءارلانو كب ىورم عاتملا نمهريسغو بوثلاو ىزورملا نالف لاشي فءازلا هسيفدارب ال كاذادعامو

 دج دماحى ا ىذاقل اة جرت ققأسو بسن اريبغت ب اب نموهوامب قرذالوءازلاةدابرب عسب للا فلاقب

 ىلاعتهّناءاشنا نيدايلا نيزه ىلع مال الكل اًةمقي ىفاشلااهيّقفلا ىذورورم ا ضاعنن

 »« (نيدلا نكرب بكلملاىنب ارسال نارهمنب ' مههاربانن دج نب مهاربا قصسا ون ذات الا )دع

 ةماعلوصالاو مالكا اهتعذس أ لاقوهنلادبعو أ مك املاورك ذىودالا م ل ىناشلاةبقفلا

 ها« ىذلاريبكتل اياك اهنم ليال افيناضتلا هلوناسارشو يارعلا لهأ للاب 1 ارقأو رولا سين جوش
 ه«تعزخاوتاغنصملان مكلذري غوت ادلة صتف متي أر نير.هملا ىلعدرلاو نيدلا لوصف ىلخ أ عما
 0 . ذورولاسين.ةروهشملاةسودملا هت ينب و نب ار فس ابهقشلا لوصأ ىربطلا ب رطلاوب |ىداَعلا
 كتءارعلا نم داهتالادح غاب نمدحأ هقح ىلا ةفروباسين حب را قادس يراك ارفاغل اذنه

 ل سيت !كوقي ناكو قرشلاةيحابزارط ناكو ةمامالا طتا اش عام او مهلعلا

 نفدو نار فس ىلا وان ةئامعب راو ةريشعى امم ةنسءاروشاع مولا مىفوتفرون اسي لهأ عج ىلع ىلصد
 هنعةياورلا ارك رااظحارت اد هينقل اًعلاو اهساىلا_هلةتاوىلاعت هنا هجر هدهمشم ىف

 نب ورجل اةارعلابولرعا جالا ركب اتاسارق ع عمسو نيعججأ هللاوهرنيغنصملا نمءريغو فينا تاق

 ىبارفسالاد جم نيدجأ رماح ىبا يشل اةجلرت قن , ارفسا ىلع مالكل اقأبسو ا ممارقأ او ىر سل ارجأ

 «*(ندلالاجبتلملاىذاب ازو ريغلا ىزاريشلا ف سول نبى لعن مههاربأ قحساوبأ زج عل ازد
 ا ل ل د ا د ا هل ل لل
 قمل عب انو هن ءد عت :اواريثك ىريطلا تيطلا نأ ١ ىضاَقلا حو نا.عالا نمةعاج ىلع هعفتودأ دغب نكس

 فاهالوتب نأ هلأسدادغس :هتسردم كا ءاظأ .انودادغب هتقو ماماراصو هتقلح ىف ادعمهبترو سام

 تامنأ ىلا امك مواهالو اوتف كا ذىلا باحأ د ةريس ةدمل مالا بحاص عابصلا نيرصن ىنالاهالوف لعش

 هنمئاط, باف لماشلا بحاص غابسصلا نيديسلا دب عرصت ميدل اةجحرتا قكلذ و لوقلات طل !دقو

 ةيندتلا لوصأ افاهحرشوعمللا اوهعْملا ىف بيثتل اوتهذملافتذهملا اهتمةددفملا ةكرابملا غيناصتلاإ ف ئصو

 زعشلا هلو ريثك قلحخ هب عفتناوكل ذربسة ولدا ف صيتلاوةنوعملاوةرصبتلاو فالدنا ف تكس لاو

 و لتساده: ناو 3 فيل نفسانلات 1اس هنك نسما

 كسك



 : ليلقا ندلا فول اناف « را ةطْغا كسع

 قاغمرعانشدادغمب ناك اعتقل ءاش تادرك ذ الاى ”وطرطلادبلولانيدحنركوبأ علا لاقد

 هس ةللا سّدق قدسي ثلا رع لامف مصاع هللا

 لدور نمهناع 2 مسح فيك ءاك نإ ن ههأرت

 ليحتل امن + اورضب سياف يع .كاسملا حصد ىتغلا ناك اذا 3

 فل بقول يذلا فى اعمسلا هلاقةرش ”الاىداجن نم نب رشعلاو ىداحلا تالا ]تل ققوتو ذابازو ريقب |

 هّللاهسجر ربا بابن دغلا نم ع نفدودادغببةئامعب رأو نيعيسو تم ةنيماضاأ ىاىشل ا هلاق كوالا ىداج

 هود ىلاعت هلاعاشن اه "وك ذأ ردتاوعاوهاتانتب ساتان

 ]ود ال ىلاسللام د قاف الاةمامق مق ب بتطخ د فا اروبا مالا . عما دملاىرحأ َ

 قابىلاسالارم نعى د أ 0 تاق زف داو قدم |ىلأا مدح ننادسعب

 اهلمم فل

 اهم ًاشنو سراغبةدليذاباز و ريسيداو هتذمالت نمراصمالاءانعرُتك ١ اودهزلاو معلاب همز لهأ قافو

 تسةنس ىلع تادلئالدرك دفهداوم نءهثل ًاس ىربجلا هللا دبعوت 00 ةثامملتو نيعستو تالثةنسفف

 - !!باط قتاحر ولاف نيعسأو

 د اما ومال 2و هلا ا زدملابع را لجأ ساو 0

 تاره ءرمنوب أيدل سردي نأ دس ل

 . لع هتلاوءافلا عش دن ىهدريغلاقو باسنالا هاك ىفىناعملا نيرعسوتأ امئاللا

 ركدىأ لعهقفلادادغبب انا ميمو مل <لا نم نكي لوا دسار ١
 كراسملا نب دمت نسما ىأ ىلعو ىزاريسشلا قد“ اىأ 1 111 ييفاو تودرإلا ل دع دج
 ماعلا ىلعهداس هةةنو ىدا دغبل الخلا نسا( ْ

 قدم |ىلأ بيطختانعىو ردقو )أ هلاوفار لا هلل بقره ملا عج زاد ىرصا فرعيدادغيىف

 الئاق مس مودادغبب روك ذملا للا نياانض ةدشنأ لوقي ناك هنأر وك نما
 رابع ةوس هد ركسعد لق قاساو د هلَط ابل نيد زك لودلا فرخرف

 ريبابرلا ءقلقت تمتد ناو هي هد ل فلا جاازه لوقت

 رو“ :لاكءالظلاىرن ناببلا نسحت 35 امهةصوتزواح اموام واح دم
 تساند ىلوالا ىداص- نم نب رسثعلاو ىذا عا سنجللا مولفوتو ةئاحدْشو شع نسر هندالو 3

 لضافذإوهلتاكو مالا اذب دشتو مسا امضإ لسملاو ىلا عت هلا هجحر مطتملا ع ثا ! نفور صعبت ةاهسجو 0

 كل كا ير ا ا ير ا ا

 , دالبلا ف هإضفرشتنا نءهق ىفاشلا نادك ماما هى لاقف 0 قراختلا نب نيدلا بحمرك ذو 1

 ةوعدلا لوبقم تاك

 5 ةرصبلا لحد مث نيمار ن باهولا دبع دجسأ ىنأ ىلعو ىواضيبل اهنا دعى أ ىلعهمفلا اهمأر ةرزاريش لخدو

 : هدإومو ىريطلا ببطلا ىنأ ىلعأر ةوةئاحسعل راو ةسمعسخةنسلا اًوشقدادعغ لحدو ىزوخلا ىلعأرت 5و

 : ا نيعستو سج ةنسس قهدإو منا ليقوة ثامر أو رشعةنس فزاريش للا
 هروار ةننامثعلاةلودلا '

 - انامثعناطلسلا انتسب |

 | ءازتنك اس لاواولادعب ول هوملاءارلا مضو تحت نم ةانثملاءابل انوكسوءاسفل ارم كذاب از و ريفو د لات

 ا هلاقرو-ة ند دمىهلاقب وسراغبةدل.ةمملاذ فلالا رسب ودرس و مءان فلالا دعب وةمعمة دوت ذم

 ل 5 * (رصم عماد بط ا قا ارعلاب فورعملاىرمدملا ىيقانشلاهيععلا لسا نب رودم نا مهار اقحساوبا)

 3 00 0 ا|] سس يس سس سل سل تتسلل

 : ءازحأ ةرشع ىف ىلاهت هنا ىزاري ثلا قعساىلأ شل فينصت بذهلا با حرش والضافاهبقف ناك

 فاو نواسلا كدالوأبو 3 ْ

 داوفهذسه ىتنبكل تحوز /

 |رعشو:ددحبطخ هتناكو و هدلاوةافو دع ضم عما ع هي ةراطلعاولو هسا اهععاردقل الدش

 قالبلا لا لترا مث مولعلا
 لعام هسفت وةسماشلا

 ريسفتلًارقو ماشلا ئاشم
 مهتلعلوضالاو ثيدحلاو 1

 :لصتاو هدالد ىلا لترا مث ا
 ةامعع اظانل 5 . 01

 تامئعن ةمداخت انا اثو عنو ثول تساقو دب مدحت نأ نمرثك ًاءنساسو نيدلا فددشتلاو عرولا نم هناغف تاكو

 :لويشلا.ددقلا و قزاغلا
 ثوعحرت ارئاكو مانثلا |

 يفر شل لئاسلاهسلا |
 رومى هعمنو رواشنب و :

 الماع املاعتاكو ةئطلسلا ٠

 هناىورب ادهاز ادباع

 «تسافنأ, توكرش اوفاكو
 :١ ةئلاهج رناكو ةقيرشلا

 ثالس هنآ الا ةوظع ةورئاذ

 *ق ىو ةسفوصلاك إسم

 اجر وثورفاسملاا بف كزتي

 اتهف ة]ناتابو ىزاغلا
 حرخار قنا مات ف ىأرف

 ىلا, هدا يشلا ىسصح نه

 0 د 1

 0 نوفح تصلب امتقو ٍ
 توعفتنت سانلاوزا ءالاابتم

 .موهسفلال ران مالا كد : َ : ناكوىلاعت هتاءاش نا 0 5 .الاعبج ن لج لاغلاق أى
 ١ «0صضقفمهتاسو مماودو -

 لاف عيشلا لعابؤرلاءذه ا .

 ةينصتلنا مىرشلاكل ا

 0 ىزاغلا نامثغل

 عرسلا نم غلب عيذلا كاكو لو



 نيس سس يي م
 رصمب لاما تيب ناول دبحاص ناكو علا ىسأ ناب فورعملاليريسج نيدامسعلا ف (هرعش نك ) فطا

 هأوق»دي ترسكماذ عقو دخناكو

 رئالا ةمومذمتدعسصأ دب هلع دع ىسألب ريح ندامعلانا

 ربخلانغىصقتس رسكل ااهءاذ د ةقراس( ىهواهنع عطقلاوخأت

 معأهللاودرك ذه الاةفالخنا سمن رفع ناودفنيتيبلا نذهتدحو م ةردانراعشأ كلذريغ هأو

 نررسشعو تس ةئس ىق

 رهشدعي تتاموةئامعسو
 ناطلسلاة دوز هوةثنا

 ناطلسلا ماو ىزاغلا نامَع
 ةثالث ىضمدعب ونار وأ
 هلتةفءدبكباصأف مهسب صاصقلل وتلا ءامرف لتقل باع بجو لجرفروك دلا محلا دبعرعش نمو تام امتافو نم روش

 ةيراغملا ضعي لوق نمذوحخ ام نيتدبلا ىذه نم لّوالات بلا تاق مهحاو رآ هللا دبك ىلا الا ردك نم راسأم »*ً هبتيمراملةتت دامو دع َ راغل ان ش 0 داولا ىلعونت دق مالاو ثا 3 تدغفاهنباسوقل ادبكنمتحرخأ مط اديعلاقف فران ا
 توسروط ىل اوما مس#مو)

 د« (ىلاب هدا ىلو ملا نتج«.

 تامارق دالب نماضن ا ودو

 روك دما لوما ىلءأرق

 لوصالاو تر د اورعسشتلا

 هناقو ل نع 21و

 يق وعلا صا هماقم ماك

 ةنطلسلا رومأريسدتو

 مهلاوحخأا ناو ىوتلاموت د مسهتببل يزن سمورغال
 مهسلاةقرفاهوفاك ام د“ اذا نإ” بشحت نم سولاف

 ىتلاةبمملا هتدم_هقىفىلاعت هللاءاش نارك ذى "الا ىنولاةراسعدقفلالوق نمذوحخأم ىاثلاثدبلاو
 ازئالاوهو ذئموناهكمأما محد تماو هب رصملارابدلا ىلا ىلاعتهّنلا اهفرشش ةكمنم مدقدقو كانهابترك ذ
 نم لاشي راثلا اذهفناروك ذمامه كوكب زر عئالط حاصل أهرب زوو ىديبعلارفاظلا نت ىسغ

 نه قا هتلج قاندعلا حدعةديصتلاة اح
 مركلاو فورعملاةبعك ىلا ادذو د مرسحلاو ءاعطبلاةبعكن م نحرو

 مرح ىلا الا مرح نم ترسام “© هتفرف دعب ىلإ تملا ىردلهف
 اهردن دوع ىنءدارالا دع اه درع ول وان ىبلاطت ا رع 0 0 م ع : 3 ع ةيعرشلا 1 7
 5 داس و

 اه ١رخث ىف هبتمماىذلاازه د ىحاصل ت افا تعدبتو
 ةوعدلا

 ىسنابلا ىسلدنالا قاقزلا نباب فورعملاةيطع ني ىلع نسملا فأل وةنمذوتأم ىنعملااذهوتلق أ ندى 4
 تاطخح

 هعئاقشاتلىدس ضورلاو أي اكتودق حاصلاو ام أي ىضسؤكللاب فاط نداشو ىو لا 3

 5 7 -1 ا 5 - 20 1 00

 احدّقلا قش نمرذثهتعدوأ 55 انالاقحاقالا اوت اق يي ادع دقىرتسلملا همساو َ 0 4

 اهطتقا مست الف لاك يي امد_ععمادلا قاس لظف 0 ا 5
 5 ع . لعد دا ر5

 سمو بلابل الار زوركش نبا, ورعملا ىلع ني هادبعد متون يدلا درت زولا تاكو | ا 00 0
 هيلا نتكفرفت أح ةباطحم ل د 00 داع لعر م

 6 ذنأو اهءاذعىعأرفو
 يع د ام يلع تَرَ ع «ب عمطأ دورا دوح فلي 35 عجرأ بادي ريدا ؟ ى "الف

 تدسطاو همفلا ىترم
 أ عجأ ةقياذا تا ان كو د9 هدحو كباب باواالاامتأ م 3 عئصأأ اه قلم كلاآلا 5 5 0-0
 وهو زؤهشملاو ءاشلا السلا لوق نمذوًامرع ريالا تيبلاوتلق 3 در - هدالب ىل اداع مث هلأ
 مو دابنالا ضرادو + يرولاوهتا< كام ترش دلا ةمواقنم ىلع ءقاث رهدلاوه مون وايندلا ىهرا ارهك اع ا جرش هوهّللا جراما قولو
 رك ذلك ادماو لامن ناش هاثلافحف بريت تطالادنم ةجرت ىفاهرك ذة أسو ا | 0

 باعد

 اسورعىل<# ىهوشةنلا كبش د هيلعفك اههحو ت تراس هتحوز لكس 1 : را 3
 اسووشلا كاششلات تطغىئمو دا اذ كرس كن نغ تلق 0 0 ته

 من ءاملا لمان فلس 5 :ذاذإ َق اممانتب .ةيدامو اضأ هلو هتان نا 0

 محنأ ل بتافو راقأ كلت ينف ي« انت كلغل اوكالفالاانقوذ نك ١ 0 مهمو) ٠
 20 5 0 ل تلح امثل هي دع كلا الا عم ىلع اضأاهلو 0 20 2

 هيلا || نامهث ءناطا.نلاعيرضحو



 نماثخلا ردد 0 اا - رش 2 ا 11

 ولعل مث! دغلان م نفدورم:ةئاسوةريثع ثالث ةنسن أ عش نم ننرمثعل و
 هيلع لاك

 ناادامعااامآو ةقيطلهرفهتعي رطوهرعش نماريشك ًاشهداو ودفن و
 يأ يدم هئنادبءوبأ اوهخروك

 | مدخلا ف باقتوءالوتباسمف ةلامالا: ةراكسار وه مالضاف ناك ةمعن نب ناطاس نيةريغملا نيلي ريح ةنامالا

 سس ة نس نابعش سماخ ف قوتاو ةناه ستتو نم سجل وناسة ةنس هتدالو تناكوت 4 ردنكنإلاو رمصعةمل اودلا

 قاعتهّناهجرتر هاعلاردبامسو نيثالثو

 *(ىلص هوما ىتفاشناهيْفلاةصالسلا ىطاق نيدلاريوط بعل اركسع نم رصن نب يهاربا قدس ارنا

 ارصن نبنيسح اهلا دبع با ضال ىلع هّقفت ل صوملا له نم قد اون ١ الاف هع < رانا َق بدلا ساو 0

وىل ول د هدد ىل ادأع .وةعامجم نما 0 وداد !مداقدنم عمسو نص دواي ىلد وأ سرج نب ١
 , ةيمالسسل اعاض

 أ ةنافنصم نمأ انش ”ىودنلا ىرابنالاد جتني نجسرلادبعتاكربلا ا نعلب راىورو لصوملاىرقى دا

م قارعلا نم ص الضافاههشن ناكودمالكى هتنااهلهأ نمةعاسجسمنم عمو دادغبب هنم عمم
 || | هيدن سلا ن

 أ ل مول لامعاب دل. ىه يرق تاكل وو اد طال ودادغس ةيمااقيلا ةسردملاب هّمْفَتا

 هرعش ند قد :ارعماظتو مظنلا هباء بلغوا م هيدمتااطو

 انشيع نم بهاذا نوسقأ د ىوعش نمردغا !سلفردغ 5 ىلا كاقثاءىنومسنتال

 تلحام فاششيملا ةدقعو +. لحل درسه عىلع ىفا « تاوئتلا تارسملاب و

 (اضنأدر ءشنمو) 5

 ودكلا نم مس مرخأت دقو ةدعنعناك اماذاع ركلا دو>

 رثالا ىل-عرطت مل ىهاذا اعفن ري اهقراو ىرال تئاعمنل ا نا

 ردسلابلطملالوط دعب نمءادب 35 تءمس ناو مومذم رغولا طامي

 رمثلا ىلا خاتم وهو اه هرم * لح رىلع بتعال دولا ة-ودان

 مههف لمعق ىكم مهنعش مساءا ارقفلا نمةعانج هيوازةسالسلانمترقلاب ةذنا ىهذم زاو اوبلابناكو

 مهيد سانلا عمم ىتم * خوبحسل نأ مح دال #« حوصنلال اوقىجسا لقال

 عقب ىتح عج ا قص قرت و هي ريعبلا لك اءراالك أنار د عشقت نس اغلا تأذ

 هلالادح انركس اولاقو د خا وورلا نمرادانا اعئاجا شكلا ىواط اكو لو

 عبشلاو اير اه هر تاصخنلأ اذا ريشا كازك دع عصخ !االاموقلار كشاامو

 ” توابع عش نار وأوهبلع ىنثاولن : راجي رانا فقوتسملا نتاكربلاوا وذ

 0 هرعش ند ولضافباشلاقف ةديردنا ف بئاكلادامعلا هك ذو

 مرس لع غل هوعدأف 2 ههحو فرصدف ى اص هللوقا

 ا ”الاملظع أنف * ىتاصوءركي مثالا فوخنن اكن اف ْ

 تعهجادإو 1ناكو ىلاعت هللادجر ةيمالسلابةئاستدورمدع ةنسرخ لا عسب ررهمت ثلاث س دبلن مون فوق

 | مشةيمالسلا اوةنسسحلا |ىئاعملا عقب واديجه رعد ناكواريثكه بار عش و هرعش نم قدشن او تاس هب

 تنال نم لصوملا طسث ىلءةذيار ىهوءاه مئاهت< نمةانثسءابملادعب ومالل اديدشتو هلم -هملانيسلا

 | ناكىلاةعدقلاةسالسلاتب ,رخدقو ىف رغلابناملا ف لصوملاف مونةفاسم ا ههتيد لصوم ا لفسا قرشلا

 0 .اضيأةيمالسلاهوم“ رىرخ أ ةدنلياهتمبرةلابّت ثناو اههضافريوظلا
400 26 1 ١ 

 تاكو ةناعوتف ف ىراغلا

 ةوعدلا باجتهنا هسجر
 لاعتهّنناىلاالصاو كلاس

 ةلع تاماركتحاض ناكو

 كل ن1 ديم تاهو
 زب زعلاورس ىلاعت
 هب فراعلا خيشلا مهنمو)
 - |ناااشاب قشاعىلاعت

 .(روك لابي صلخ
 عضوم فهللاهجنر نطوت
 دالي نه ىرهشرت هللا

 - رايز ئامارق
 باحس لانهروه شم
 سانلاو تاوعاذلا هدنع

 هرس سرق ناك هن وكر يش
 مراغصو للاب افراعادهازادناع

 . هلولسلا راوطأب انلاعو
 هل |ونيكلاسسل اتاماقمو

 كح 2 ءواطتم باك

 اوال لاوحأ لعمل

 هراوطأو

 ىلحناواعئيشلا مهتمو)
 اشابق شاع ميل انا

 (روك ذملا ©

 2 .ومقهلباهج زنط و

 2 ةيسأما ةدلب نم ترق

 : . دقوهيت نقدو َكانَهَتامَو

 قف سد:1اهدقسصترز

 0 هتكرتتو بايشلاناوغنع

 0 . ادهازادباعتناهجر تاك

 . كو .ىلاعت هليان اقراع

 ةلوتيلظ عة يح نحاس

 لوا اراوطأ قاضي ملفت

 مننا فراعلا يذلا مهنمو)

 1 ندد سلا

 نابع اد _هازادباع تاك

 9 تاما اركلارهظمو ةوعدلا



 .. سابعلانيهللادبعن ىلع نب دمج نر فعج داروصاملانىدهللانيريهارا قح.ءازنأ ب
 «(نيشرلانورهوخ ىيناهلا بلاما ديننا ظ

 هلثاكو تاكرتسلا ندعم
 :داعسلارادنمّدبن رق ةنواز
 تقا ن اكو هسور دام
 207 | ل ل | 0 6.

 هن راجت ناكدم نال نولا ادوس اناكوهدانملا زسحو هالات ب رضلاوءائغلا فى !وطلادلاهل تناك

داؤس عم تاكوءاهمالإ ادعي وفاكتلا تن وكس واه هك و ةنج ملا نيّشلا خف ةاكشاعههاوءاد دوس
 ماظعه

 رب زعلا رس
 ءافاذادالواىقرن لو غكلا ىقسم سفنل اعساوبدالار رةلضفلارفاوناكو نينتلا هل يقاذهلوة ملا «(ةيناشلا ةقبطلا)دع

 ناسارتعزكمو نومأملا اونيتئاملادعبدا هغببةفالخناب هل عسل ار عش دنم نع الو اناسل هه مدفأ إبق تاطاتسلا ةلودءالعق

مانأن ادت رآ اك :رمادل ارك ذ ونيتتسرادّقما مقا ماقأ وةروهمهتصقو
 ةنس تناكى دهم ا نب مهارا 

 ىزاغلا نامثعن نانروأ

 هل عنو د هارت هّللاب بط.

 :يهساةاقو دعت ةنطاسلاب

 نارسدعو تنس ةمسسس

 نا روم أمانا ىدهملانن مهاراةعب ون اوما عاش بسن اكوام هون ريش ء ناو ارهشرثعدحاو

 ىلع ذى شف ىلاعت هللاءاشنا نيعلا فرس ىف هرك ذق الا هرأا ىو وم نب ىلعهدهعءىلو لع ناس ارفع

 هتعبابم تناكو كرابملادو.قلو ن رومأملا وع :وهوروك ذأ! ىدسهملاِب مهاربااوعب ايفدادةبر نيسانعلا

 لهأ هعباب مثنطابلا ف تويسابعل اهعنايدادغ.ب نيستئامو ىدحاةنسدلاىذ
 م اىذنمنيقبسانءانالثلا مون | ءالعلا نمو)ةئامغيسسو

 مرا نمنولتس4نةعجلا مول ناك الف نوم ااوعادو نيتثام قنيدنث اديس مر لا نم مون لوى دادغب لماعلا ماغلا (هنامز

 كلرتب سانل ارم دهعل اةيال اوناض هرلا بنوم نب ىلع عسب نوم أمان اكوربذملا مهاربا دعسصو كل ذاورهطأ

 نم ناكواضنأ سايعل ا ىب ىلع كلذ درعف ةرضخلاساباب مهرمأو سابعلا ىنراعشوه ىذلاداوسلا سأ ا

 . ةنسةدعقلا ىذ نمت بهل سيبتا مولداوسلا سال داعا م نّومأملا ىلءاهومّمنىبا|تايسالا ل
 مهاربا فاخدا دب ىلا ناسا نم تؤمأملاءحوتا لفه راف ىريطلاةرك ذكلذ ىضتق !ىيدبل نينثامو

 نيتئامو ثالث ةنسة خخ |اىذ نم تشب دلل ةرسشع ثالثل ءاعب رالا ليل ءؤافتتس ا ناكو ىنتساةهسسفن ىلع

 عسب رالتب لا مولدادغي نومأللا لحي دمئاهرك ذرصتةلا اذهل مالو[ وحرمة لوط روم ا دسعب كاذو

 جى رانا لبعدعيف لم مهاراا ىنةة-االونيتثامو عب ا .رغص نم تش ”هإبل ةرسشعا

 اهباعلط ةمميهارباناكتا ع قئام ساطا لكهيلاافوف دب هلهأ وتارعلا تش نارعأ

 قرامللهدعب نم نصتلو م لزإزل كلاذدعب نم نصتلو فقرا 4# هدعب نم نحلصتلف

 قساف نع قسافةفالخلناث رب و نئاكب لاذ سلو ن وك

 ىوا!لماكلالتاغلاو.

 ىامارةلا ىرمدنةل ادواد

 لحترا مت هدال ىف لغعسشا

 هئاعن عرق هرمدم ىلا:

 لوصالاو ثيدحلاوريسفتلا

 ةيلمعلا موأعلا ف ع رو

 فّرصتلا مع لصحو

 ىبرعلا نيا صوصق ح رشو

 نيرةمّدعمهخرشل عضو و

 فّوصتلا لعل اود اهف

 كإتىف هم للك نم موق و

 مواعل ىف هنزا همةمّددملا

 ناطلسلا ىنيواضد | ةيلقنلا

 . ةدلبفةسردم ناخروأ

 ىنينغماوناك ةثالالاءالؤه قراملاو نيتمهمملا نءازلا مشب لل وتم ملاءاملنا تو ميما مضي قراخخو

دعب هيلعتاخددق و نومأملا لاق مهاربالأقو 5 :ريهش إب ٍوط مهاربارابسخا ورمدعلا كلذ
 تنأ ىنعوفعل 

 ساعسملا ىنبدبعلاقدقووفعلاب هءلعتننمىذإ ان نينمْؤملا ريم انتاقف دوسألاةفيلخلا

 فرولاو لصالا ماقمراذتلادنع هلو ساس اى ريعراعما

 قالا ض نانا قلانادوساوا »* امرك ةرح ىسفنفادبع نكن ا

 ” ٠ لوقيدشن اود اىلالزولا لب رخآ معاي لاف

 بيرالاب دالاىفلابالو مك ودلالسرلابداوسلاىرز, سبأ ٠ ٠

 ىبصن كم قالحثالا ضا.بف هي :بيصن كيف داو. نكينا ْ

ا رك ذىأ,سو ىر دنكسالا سفالق نبهقارصأ ح وتغلاوو از ءالاوهو نيو خأتما ضعي ماظن دقوتاقا
 ءاشن

 2 هلوقوه ونادحالالكنسحاوهنفدارو ىعاااذهنونلا فرح ىف ىلاعت هبا

 روناكلااهدنعك كملارسح * لعفءاضسىهو ءادوس بر

 : 35 ررنوهاماواداوس س 5 انلاهيسحنورعلا تح لم

 نب مهارباهزاسن نعو نومأملا نيسايعلاهنبعنعو نومأملادعب ةفالخلاكوتدقو اهونرصتعملا ساجو

 كبي ماياىف هتنهرماخلاقف ماسملا اذهاممعاب سابعلا 4لاقف هديىفامتان بلي مهارب !لعذ. ىدهملا

 هتعم ام ىلع ىهو قينزأ

 ةسردم لّوأتاّددلا نم

 ةنئامثعلا هلودلا ف تدني

 دواد شلل اهس ردينبعو

 لانه سرد ف ىرصنقلا 3

 ناكو داحأو منصودافأو :

 تحاصاءروتما دهازادناع ٍ

 هحورعتلا قرة ديج قالخأ
 جات لضاخلا لوما متمو)

 .(ىروركلا نيل

 ٍْإ
 ١

 ل يع راسسحا
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 نأ

 ِء ل ا اي 00ر27 2 ا ا تمم
 ا 00 كمد نق ىلع يار كسشت ملل هنلاو سابعلا للاسقف نينمْؤااريمأ مايأى الا هتككسفام

 ىو.مرالا نيدلا جارس ١
 تاس و علاطملا تحاص

 مولعلا نمل صحو ةهكحلا
 اهعيجىفعرواريثك ايش
 ترهتشاوهتغلاف رهو
 تاماملوقاف“ الاف هلئاضق

 اسردم ىرص ةلادواد

 ىف خيراوتلا باب ردو ريثك لوط هئيدح ىف يهارنااذهو مف أف كتان نلف ىلع نينمؤملاريم ار كسشنتالا
 ثوم ام ارذطاملوهمف مالكشل اهريغوىريطلافوئسادقوهنمدوهقم ا ىلع منو هترصتخا نك مهمتك
 هنعتوفءناو ءاران كاذهتاتة نا نينموملارتمأ اي لاَتف ةرب زولا لوح الا دلا ىنأ ني دج هيقر واش مهارنان
 رهش نه نول عسل ةعبلا م ولف اولوةئ امو نيةسو نيتنث اًةنس ةدعشلا ىذةرغهتدالو تناكو رقت كاف ا

 ىأرنمرسو كاعتهّللادجر مصتعملاهيحمأ نبا هيلع ىلصو أر نمرسب نيتئامو نيرشعو عب راةنس ناضمرأ

 ةلمهملا نيسلا مضي ىأر نمر نهو ىار لصفف حاصل باك ىف ى :رهومل ا اهاكدتاغل تسابق
 هلمعتساوانصاسوىأر ءرمعاس ونيتغالا ىف ةزمهلا ىلعفلالا مدقتواهتفونيسلا مضبءار رمرسسوا م

 ارسو هرو رض ذك هلمعتساوأةعئاش خل ىه له لعاالوديعا صاسب الع هتبصنودي هلوقفادو دم ىرتعلا

 حورخةيمامالاراغتتب ىذلا بادرسلا اهفو نيتئامو نب رسشعة خس ىف مصتعا ا اهانب قارعلاةني دم أر نم
 لاعتهّنباءاشنا ندم. قرم ا فرح ءرك ذى سو هنم مامال

 هماممناخر وأ ناطاسلا
 َ ١

 دافآو ةدم لاند سردو

 جوزناكو ةنامزةبلط ءالولب ىهمتلا كاسن نينم مبني نوماضبأ كالاتي ناهامنت م يهاربا قدحماونأ )د
 كاب هدا شلل هيتثبا را هب (لسولا < هلا فورت ناعرالا

 هاج وزورول ذملا با ىف قاهسمالاب رغلاوبأ رك ذاذكهاهملاب ففةدما مم ماقا اواهملارفاساسعاو ىلسوملا نم نكي تدان تن يوب تلو يتيح تا 2 جنم

 نيدلا ريخوما ىرخالا ا واوا ماقاو ةفوكسلاىلاناهامددلاو لّقتناو مهلا ىف زيبكت نب نموهو ىناعالا

 اب ردوهراص م ىضاقلا أ فورعملاروصنم لب رضو ميهاربا ىنغاذا ناكونادحلالا عارتتش او ءانغلا ىف هلثم هنامز ف نك ماوروصنملا نا
 ىوراشاب نيدلاربخت بعلو | تاىركحو) ةروهشم«سلاحوهزاتشاو روك ذملالزلرتدنأ حي وز مهارباناكو سل اامهلزتهالْزاْرن

 تأ تاعثلا ضع نع

 ىزاغلا ناخرو أ ناطاسلا

 رهط قينزا دان رص احاسأ
 ضعب نم رافكلا ركسع

 تودصقي بناوملا
 ريغف روك نما ناطلسلا

 ىكدربلارفعج صأف بضغلامهنيب مادو: صايضاغتف ادي دشى .وهةدرامهتي راحو جب ناك (ديشرلا نور

 لمعذ اش كلذ ف لمع نأ ف ن-الا نب سابعلا

 بنغيالق مستلانا « مهترمه نيذلاتبحاعجار
 بااملازعف هلولسلابد يب اكنم لواطتنا بنمتلا نا

 اهل ليةفكلذ ف بيسلا نءتل أ سفاهاض راف ةدرامىلارداب هعم« الفد. شرلا هبىغف ىلصوملاممهاربارمأو

 امهلم افام ماكين اديشرلا تلأسو مهر دفال 1 ةريعي مهارباو سابعلا نمدسحاو نيل تصف

 ريمالاعم .ر واشوناطاسلا هدشناق كل ذةهاتعلا اب ارساخلا لس ريف قيطملا ف ريهارب جل تره ناكو قردعلا درا

 5 نمالالنيهاش 1٠١ طمللافباءذمناذالاباطتساام دي سلاف ىلص رادع عر د سل مبارح ْ

 راشافروك ذلاناطلسلا | رعشقم مهشيعو اعبج *« هللاقادننم ىلصوملا لرت عرحسانلاف تاذللاسأرقب || .

 راسل امان الن أيا رسب و هبىهل ْئثضرالا د قافرورسلاووهللأسنح ا
 ةهثغلا4تيهونالاقو جاوقلاهلعبةئامو نينامثو نامئةنسدادغبب فوفو ةئامو نب رسدعو سجن ةنسةفوكلاب روك ذملا مدارباداوأ | ٠

 رافكلاءالؤه نمةلصاخلا ١ اضيأ هنافو ريت_فنحالا نبسابعلاةجرتفوىلاستهتاهعر ممالزالاو نئئاموةرشع ثالئتةسليقفأ| ٠
 ناطاسلا ه]بّةف يهمل تبهذ | ةرشع ثالث ةنس ىف ىوعتل |ىئاببشل اوربعولأ ورعاشلاة.هاتعلاو و ىلصوملا مههارناتامىلبقو اههفرظنلف || ٠

 ركسعروك نمل اريمالا مزهذ ]ا لعأ هتلاو مهللاب نق مهمفأشنو هوب رو مهتونب هافكشربةصوهو تامداباثا ودادغببدحاو موهىف ني:ثاموأ ٠

 ' مهتم هكلصحو رافكلا || فةروك ذمىهو كزانلاو ىرهوملااهاكح ةلمسهملا ءارلادن دش: ناح زاو قدساهدلورك ذكاسسو أ ٠
 ناطاسلا مدنفةوظعو من نا رالادعا تس ا

 5 0 «(رووشملارعاشلا ىلوصلا نيكس لوص نيرجت نب سابعلا نييهارنا) ب

 ا 1 هلوقهرعش قدقر نمو رياصوهو بخ هلكر عش ناون دهلو ندد لا+ ارعشلادحأ ناك
8 

 ( لوا - ناكلخنا - ع)



 لوأالاعف هلروك ذملا
 لاق قتعمو دبع اذهنا

 لاعف قتعمهنا ناطلسلا

 روح الو هلةىنغل انادوملا

 ريمالا كلذ ىنوهنماهذخأ

 ةنيدع ةسردملالاكلذن

 ةددليباسحو هسورب
 هب وازو ىتسامرك

 لماعلا ماعلا منغمو)

 قوأا لياككا لسخانلا
 (دوسالا نب ندلاءالسع

 لوصالاف قسما حوا
 دزعر هتشا هناقولا خراشو

 «حاوخء ردن مورلا لسهأ
 ًارقو متل ادالب ىلا لحتراو
 مورلا دالك أ ما ماع ىلع
 تاغرو  ناطا لهاا
 حان ةاقودع قدنزاةسردم

 فذصو ىردركتلا نيذلا

 ةسردملا كاتبه 0

 باكوهو هياقولا حرت
 تالكشنم لس لفاك ل فاح
 ندا قهتيأر ةناقولا

 راش هر تقفاناو هتمئاططخ
 ضعل نمت عمد و ةرعس هنأ

 نسم لولا نا تاغالا
 «بلعأرق ىرانغلا نيدلا

 نيداالاجنىلولاةملخمملا
 مهحاورأ هللا ّقرىارسقالا
 لضافلا اعلا ىوملا مهنمو)

 (ىردنملااليلخت انالوم

 ردنح سانلا نيد رشملا

 هّنباءجو ناك لئلهرقول

 تدلاءداع ارا اوم

 اهراس وندنع ىلبلب طشو * ةرانز ءانتنعسانأب تند .

 اهرادئ تاهو ىلل نمنرقال 5 ىوللايرعنع تانجقم ناو

 ١ 0 روض ا اعبلاض عب ىلا ْنْدَمٌو وا اريمأ نعهبتك ام كلذ نف عسدب رثذ هلو

 ! عممالكلا اذهومالذلاو هك ؟ ازعتنغا نب :نافاديعواهدعب بةع نغم نافذان نس ,نمّولاريمالنافدعي

 هلواهلر عش تدب هنم شن ر هناقعادنالا هباعى هنز احو

 هعا“ ارعدنغا نغ /نافادنعو دع اهدعب بتع نت /نافذانا

 مهزرعامراصو كوقالاىردض هش ي< وىرطاخ باحكام ىلعالا طق تي :اكمىف تلكستاام لوقي ناكو

 7 نمالاحا هولدن و لامعا ل ةعم نمهوإزت ًافىرخ أ ةلاسر ف لوقو مسهاةعب مهلمعا ناك امو هر ريب

 وهوفاو وغلا ع رصب فورعلا ىراصنالا ياو نامل قب لام مالا وقب تمل

 لم ىلا يس لحبأ هناك دهب جهر ىذ مول فهم ىلع فوم

 مام لوة.لامعلاو لمعلا ىفو ١
 امتافكياعاناطبحئميتاو دع هلهاتماناناضاوحاوءارق ع انغلاو ضل اةراخالارسثابناف

 هلئاقكلشال فود انافهملع اه طحئاس .كناب « تاءاقالاو ع إف اعمال هتالامع ككلوأ

 | كولمدح اناكوروك ذم لالوصهدحلاهتيسنوروهشملار ءاشلا ىفذملا_هنحالا نب سايعلات ا نءاوهو

 ا حي رانا ىحهسلا فسوب نيةزجمسالاونا ظفامل الاقو5 *رفص ىلأ نب باهملانيدي زي دب ىلع ساونا رجح

 || دحر كى ادلاو مع :وهولوحاهل لاقي هناجر ح عام د ضعن نملودولصالا ىناجرحىلوصلا نامرحا

 || سابعلا ف ناعم < هاف تافنصملا نمهريغوءارز ولا ب اكس حاصلا اوصلا سابعلا نبهّلنادبعنت ي<نا ْ

 || نيد نيسابعل 'نيريهاربالاةفةقرولاب داك ىف حارسا نيدو اد تيد هيلا ذم عون .ونأ رك ذدقورو كد
 ةثالثراصق هراعشاو اناس !مسهقراوباتكل اهئاراقنركشأ قص يايا اع دل ساد كود

 زوريفو لوصتاكو و هلداو عفادمريغهلهاونامز |ساملات عنا وهو ةسثعل اىلا اهوحتو تاسأ ا

 تاج رح ةرغص ىلأ نيت اهملانيديزب رتطحاس إف سرفل هامش ارادوا عمت ناك" رن نا رحاكملم نب وا ا

 : ةاعدلاةابدحألوص ندم ةراسعو أ ناكور ةعلا مولدعم لتق تح هدي ىلع ل - اوهعملوصلزب لدامسنمأ

 مهاربا لّدتاو هريدو ىكعلا ملك ل امم ماا ول لاا عى .انعلا ىلع هلنادع هاكقو

 تفقودقوةقرولا باك ن مهتلعتام ١ أ اذهئشريغىاككر تل عشلاب سابعلا نب ميهارباب ك0 عازر لنا

 لعأهللاو ىراسنالاد لولا ني لس ناويدفتادحو ناني |ناذهو هلوقاهنمءابشأ هنمتاقنو هناول د ىلع

 ناطو أو لهأ كا سفن عوزن 5 ةعدق شيعلا ضف كن غنءال

 ناريحاناربو لهأبالهأ دي ام تالسنادالن لكحب قات
 هنعىلاعئهّنناج رفالا ةلزان هبت ازن سامهدّدرام هنأ لاب و هلو

 حيرلااسمم هللادتعواعرذ 35 ىفلااسوم قيضا 0

 حيرت الاهتظد تاكو ثحدرف اهئاقلستمكستس [لفتق

 نزلا ف كاساوىذاارورسلادنغو ا

 نشحلالزنااف مهغل أ تاك مخ اورك ذاواهسأ اماذا مار اركان ا

 : مصتعملاو زوتاب لا كلم اربع نيد تى ااهمتك هنا لاقي ودهلو

 نامزلا كيلا مذآ تاكو < اناوعاب ,رحترمدابناطف دب تامزلاءااب ىناتتكو

 ةرعش نمو

 1 داعش د وهو قوت نأ ىل اهني واودوناطاسا !لاغأ قف لقنت مثلهس نب لضغلاانيتسايرلا ىذب هللا دبع هو ا

 01 1 ىدعن ل بعدلاةنيتتامو نعبر أو ثالثة نس نابع نم_فصتا ىأر نم رسبتاقننلاو عايضلاناوند

1 
0 
3 



 ضال أوه ناكودوسالا
 هتسعقوركسعل ا ةاضق نم
 تهذناخرو أ ناطلساا نا

 انامالا كنف تاط انة اهف "دع تابئانلل لّدعأ تنكو و انامزلا هدا نانمصص أذ
 رطانلاكلعىكف و ىتاقلداوسلاتنك 22 اضاادلو

 رداع تك كلج 2 نتملق كدعي ءاش نم
 ا ىوملاتسد ىلااموت

 اهعبط الآ ص ات نك مأ هال اهب ع ىيتلتف ىلع كيل نم مرك 1 كوملادجوءراد لخداملو هعيفش ىلل سفنالهفىلا ع ةعافشب تلسرأىليلت شنو هنرانزلحالدو الا نيدلا ١ 1 0 باتل فام مامئونأ هدروأو

 نيدجناف وصلا حب يدهم أ نبارك ذا بسو رصتخلاب وأ راصتخخالاو عيدب عوطعم لك هلو

 قار نمرسب نيتثامو نيعب راو تال ةنس نابعد ف دتنمروك داك ودلام هاربا قون ىلاعت هلياعاش نا

 ىلاعتهللادجر'

 هلزتم فى سصت 0 نملا

 ضعبل لاقو ةعاسقوتف

 انهن رضا ةبلالا

 مدقتفاضن لص أدي رأ
 لور دنا اعاالوم ناهملا نب تدم نب ةريغملا نبنا_ءاس نيؤف ةرع نب دمت نب مدار !هللادبعو ا )#«

 الوفا نورضاطاووه »+ (ىطس ىطساولا وحلا هب وطغن بقلم اىدزالا ةرغص ىنأ ننا

 نمنيدلاءالعىل ولا جرخ نيسعن ةنس ل بقونيتئامو نيعب راوعب رآ 7 ةنسدلواعرانانااعتاكو ٠ ناد 5 الاف ناسا ه.ئاصتلااهل

 اناعرلا ناطلسلا هللاقهتبد || دعب هئمنول> تسل ءاعل د رالا موةثامالثو نبرمشعو ثالث ة ةنس رغم قاقوت داش نككو ااو نيتتامد

 لعانأو ىكاتوك اه | ىلان نذدَو رع تاو درا اوما او وحلا رشعو عب رأ ةنس وأ لبو ةعاسب ممل اعواط

 ماكحالابىل لءالو رفسلا || ىوسهّنلادبعوتأ هتيذكو ميه اربا هم“ نمءامطع اى سيل هن ولاخ نب لاق ىلا عنيا هجر ةف ةوكسلا بابن مون
 اذحاوىنيعف ةبعرشلا ىلامالا باك ىف ىلاّعلا ىلعونا 0 ير

1 

 ىم رفاسل كتبلط نم دف ىو نم حو تاوذ 3و دع كب دن نم قرأ كيلع ىا

 دنعسانلا نيب و كيلعءاودهفطعتو الط يي هسف:يزعت , نأ قرا

 كعمذ ىلوملا لاف ةحاخلا راع نو تماملا تخسر روشلا ملكتلا ىطعساولا نيسان ىلء ندب زنيدجتهلل دبع :ونأ لوي همفو
 نبريذاتملا نم ادحاو امهريغو 0 ركلانار 2

 دريل هلا لكلا عرضتف هروطغت ىرالنادتدلف اًتساف ىربالثأ» 0
 هل لاشفةحلصل اءزه منع 1 هنلعاخارص قابلا اريصو +“ 0

 مهنمادحاو نيعئاطلسلا نز زعلارنعوح للاعت هليا هجو 200 وتسةئس لبقو عسسةنسر وك" ذملادمتمّرا دعو افوقو

 :انالوم نيعف ارحم زخا هّننادبعو اوىرهاظل ادوادنيدجتركبوناو عرس نير عنب دسنجا سابعلاولا ىنهاقلا جرشلاقل فلا

 تهذف رو نملاال لدا هيلع مدقتبن أ هبحاص عبنمدحاو لكد ارا قيضناكمىلا قد رطلا مهم ىضفافأسهلاو ءدتملو ىلا هن وطغن

 ليل هال نمو ىكيي وهو || هل 0 ل 0

 تالطلسلاو تاع دار 0 اطغنلاب هلاهيشت هتمدأو تامل وقتل فرش فاطاب ل رافيلاعارومنموا

 روك ذلاةكوملاناىرخأ نمت كلر دكا ودعم فروا ةعوهو هب وبس لع مالكتلا ىانقو دب رطل طيض ا
 0 د »+ (ىول جاسر لا لهس نب ىرسل|ن بدم نب ميهاربا قعساوب ا دع ا

 عانت 5 - 01 كيالبك ك6 ركلاثآو ةلاقاعمفاباك مو اوك رملالعا تا قراقلا امتع ناطأ نزل | . ]| تبتر 7 ل 1 ا يا ع ل ا ل حلا

 ا 5 هدالعب او تت ءاعنأ ا 2 اف متن ناكر سرا اقل باع تاسنالا ْ
 اس ابل | امهجتربلعثودريملانعبدالاذخأو كا ذريغوءاونالا باكو و رداونل باكو هب وبيس تاسد ,أحرشش باكو 0 اما 0



 : ا

 نهللادسعو زولاة مصب صتشاو هملاتسافندالاب لغتش ( دام ناطاسلا ننكر اوهك رن ارا طر ناكو ىلاعتهّنلا

 , لإ ىعالي رجالا قير ابداقأ هادي بع نيمساةلارز وتسا او بدالا مساقلا هدلو لعو بهو نينا لس || 'ةةاتلسلا# رس ىلع ىزاغلا
 | دوور زولا هللا دبع ن مالا ىلع حاج زل اق دس |ىتئانضش عما تدل يودنلا ىدرافلا ىدوبا نيشلا || مث ركسغلاب ايضاق ءاسعج
 نءانخش هلاسف موجولارثأ ههحوفوداعنأ نم ع رساب نكي لف ض من مح هلرششتسارسب هر اسف مدان هملا ءاسمالازب ءآو ارب زو هاعج

 تعنتماف اهابا نعمت نأ ممسفتائيَعلاىدحال هب راسانملا_فاتخت تناك هللاقفامهند ناك سنال كلذ || هنلاد اشاب نيدلا مكب قلو
 مداخل ىنلعأت ءاج انإف اهنغاهل_ةعاضأ نأ ءاحر ىلا اهبدهت ناباهمتنن نمدح اهماع راجل كذنعأ] ناكو لامحلاةةبقحع لعأ

 هيدي نبي نمةاودلا انطشز أذ ىرتام ىنمناكسف تضاحدقامتد و فاهضاضتفالارشت سمت نبخف كلذ || دومالاريدم القاعالسجر
 ءان رقأ نمتاكو ةنظاسلا
 ١ دوك للا لا دال
 لضاغلا اعل اهبتمو) د
 * (ىرمديعلا نست كوملا

 دحتىل وما ىلء موا علا ارق
 علطاو ىرصتقلا نيدلا
 نك هرياكخ نوف ع

 - تونفلا ماسقآ

0 
 ةسماشلاذالملا ىلا لترا

 مظلا ف نعطلاب قذاح هي هستب رع ضامسراف تو

 ١ مدي مد نم «تقتاف أ هتسرف ىدينأ مار :

 || عماهلىرحامف ىرشأ:ر وص ىلع نيتببلا نبذ هرك ذلهس نين سمات ا؛نارونةجرت فاسو تلق

 1 عع زلانأولصالا ىهنار وب عمنو مال اديس قنوكتنأل 5< و باوصلاب لعأ هاو نوماملا

ا مدعةن سةر الاىداج شع عسابتةعبسا مون ىفوت لعأهللاو ةيضقلاهذهرب رولا ىرحا ل نيتيبلاب لثمت
 

 | ةنس نينا ىلع فان ادقوىلاعتهننا هجردادغيةئامالثوةرسشع تسةنس لئقوةرمشع ىدحاةنس لبقو

 |١ ءاشن اك اساء ذبلت ناك هنالوعلا فلاب اك بحاص خاج زلا نجم :رلادبعمساقلاوتب سني هبلاو

 اضن ىسراغلاىلءوباذحخأ هنعوهللا هجرهتورت ىفىلاعتهننا
: 

 دعس نيد[ نبا دبع نيدايز نب يخص نحر غم ني عاب ركز نيد مش نم م يهاربا مسالاونا) +
 * (ةبطرق لها نم ليلفالاب ف ورعملاىرهزلا ىثر ملا صاقو ىنأ نا

 7 ل ل ا ل م د 1| تفشل ا ماخلع لغادو
 وهو اديج ارش ىنا لان اول دحر شو رعشلا ناعم ىلع مالكسلابةمان ةفرعمهلوةغالاو وكلام أ نمناك هدالب لا داعم ثيدحلاو

 سلدالابا اردصتم ناكوىاغلا ىلع ياليل مالا باك ىدب زلانسحلانيدمتر كى نا نعئور و روهشم ||| ةج رت مظنو اسم وتو

 تاكو سانلامايأورابح الا ارك" اذراعش اال اطظفاحن اكو سل دنالابهئئاب ىنتكملل ةرازولا كفوو بدال ءارقال || لكميفداحاو هقفلا ف ناك

 ىاصبيغلا نحت ممهللا قداص مالكتل] اداّقتنا سانل دش ناكوةلناصةعطقدالد له راعش أ نمهدنع

 نعب راوىدحا ةنسوةدعقلا ىذرشعشا ان تدسلا مول نم ةرسشع ةيداحلاةعاسلارش ىف ىفوتو ةنامالثو

 معاضأ مظنو ةداحالا

 اغيلبانس-اهظن ضئارفلا

 هنقئاقد هنف نيب ارش

 هيون ل جز اك نسل طل خرجه نفقحتم لأ كح ياظخت لعق حاطب يح

 لاعتهللاهج .رةنيط رقي صاع أب دنع نرخ زووسم نوصي ؟رصعلا دعت رح الا مون نفدوة ثامن رآو هيما فال

لاه دعب وابتحت نم ةانثملاءال انوكسو مالإ ارسكوءاغل انوكسو ةزمهلارسك,ىليلفالاو 35 : لع ارش هلو هرارش و
 ا هذهتبل ان ما

 ٌ اهم هلصأ ناكماشلاب هير قىهوليلفالاىلاةسسنلا | فىسلدنالا خيشلارصتخم
 ' ىف ندح ا[ ضورعلا لع

 ةريثكدت اوف هنمَد وهمي 2

 جيشا هللاب فراعلا شا
 ىلا ةيسنلاب فورعملا

 د« (لازغلا

 يار ان ويح نبتورهز ني مهاربا نيلالهنن مهارباقدساو ادع
 «(عيدبلا علظنلاوةروهشملالئاسرلاب اص يناصل |

 ١ هركذ الا ىلبدلا هيرب نب ةلودلارعم نب رايت ةلودلار عندوةفياختا نعدادغبد ءاشنالا ب تاك ناك

 دضعولاتابتاكمهنغردصتتناكوةئامثاثو نيعب رأو عسنتنسلئاسرلاناونذ دامو ىلاعت هللاءاش نا
|| 

 ا ناكسو عبس ةنسىف ه[ةتعادادغب ةلودلادذعكاموةلو ذل ار ءلتقاسأف هياعدةؤ هاؤرامهي ون نتالودلا

 نأ« أدق ناكو نيعبسو ىدحاةنسى هقلط أ غدبفاوعغشفهإب غلا ىدب أت ة هئاقلا ىلع مز دوةنامثلثو

 وساعات جل هما كتر وذو

 0 : ءاسلف زوهشملاوهو
 لع لدى ١ دصن اودلاد ليقف ىح ب لعق ةساندإ اودلارام ايا هلعتصد عا هوا ' || هيلع ةدفاعالاه دصتاةلودلا زعل اقف سانا ناكل زهق ذساب دااكلودلا راس قارس هل رز || 0-6 2

 | ءاهقفلا بيذاك ًاواهّمعأل بط اب لاعف لمعنانعهلأسف ضستل اوديو سلاو قيلعتلا نمل غاش لغش ىفهارف
 7 : 00 هناللارغلا ىلا سسنامتاو

 مست هلودلارع ءاعرهد قدس دفاددش: ناكودمان |!قادعملز موهدقح ته »ودك استكرذل رخل 00
 تاكو لازغلا بكي ناك . . 4 .٠ . - .٠



 لاو

 هدلومو هلا ارسم لاذ فلا قلع نا ا ا

 مهل ادالب نم ىوح ةدلس قى ءلمعتسن وظف نسحأم ركلات ار علا طفح ونيلسملا عمناطمررهش يي تاكو د لعشيملف

 ُ ورلا دالي ىلا كرا قباعثلا لد رك ذامهإنفةعب دبل !ىناعاهسف هلوعا اوه ناكونعهجماذو دنع داو ا

 لازغلااك ار تاهرف ىر' لهو اببلا بك هج ورشنامدع الا اًولع لعتس اهضايد دا ىذا دوس وهو نع لاند

 ةئيدم نماس رق نطوتو ىنناش الاخ ىهنم ٌتآولو داي هنار الاه سيف ىتم ثآولو 3 نساحري ص هيت دف ادق نأ

 تابدأ لد نم كورلا نباذو دىلا ارانب تلاثلاتدملا ىتءموتلق
 نفدو لادم تانرايرر هلوقوهو ءادوسلاهتي راج

 تاطلسلا ىند وعضوملا كلذ قفنوذو رسوذوسحلاو د هيدا بل | لضفأم ضع و

 : 1 قملاب ضاسلاباعيدقو 5 كح اداوسلا سعب الثأ

 اض + ًاميق ىبلاعشلا هلرك ذو نا سحالا لك اه رحل وو ةمتا هو

 ةريقو دق هريق ىلع نا 2 و

 هب لرش و راؤ روهشم
 بحاص 0 نكللورودبلا نم ىنعمهبف 35 ا ا 0 طفان هيتس ىانع ناحح هحوشال

 ةينس تاماركوةمظع ةيزح - لاو ادا اوسلاساباعا د انسح تدرب ذا وسلا كنتم د6 قاسللا تل ءاوخ ع تدع

 قئالعلا ندع ادرتم كامتنكن اكن دف جوربو 520 نكت ل ناكيدف كاف

 ىلااعطقنم هب وندلا || كاوشنمتلخ هلل ةسشعىتاثال سيما مو لمقو نينثالا مول فونو رونم او مول هلأ نم نشحن“ لك هلو

 ترزدقلوةبهلالا ةرضاا [| تارولا و ها نيد عي رخلاوب ارك دواس توعسو ى دسار ودا تع نال ونيناعو عب راةنس

 لصحو في رشلا هدقسم
 مظع نا هتراب زدنعيل

 خااريقهدتعتنًارو

 نسع هدو طفاح تلاسو

 دّقللاقريقلا اذه تحاص
 ريمالادالوأ نم هان

ا تسرهشلا هباء ىدادغبلا ع دذلابوةعب ىلأنءاب فو رعملا
 نيرشعو ف يتةنسداو روك ذا اصلا ن

 ةروهشملاةبلادلا هتدصتب ىذرلا في رشلا ها 1 وىزينودلابن ةدوةئا هئاثو نيناةنس لبق قولو هن ”امثلثو

 ىدانل اءايضايخ فبكت ا ءارأ يد اوعالا ىلءاواج نمت رآ اهلوأىتلا

 نوكسوةس#ملاىازلا تشب نورهزو هلضن تيثرانغ لافائباص نر افي هنوكل كلذىف سانلاهب:اعو

حوملاءابلادب دشتو ل مهملاءادلا شن تو.-وتونواولا رس و لعوتاك ارا يطوداهلا
 نونواولادعب وةد

يقفةبسنلا هد هرفاوذلتءادقو هرج 7 ةرمهب يلاصلاو
 مالسلا هيلع سب ردا نب لش وتم نب ىناصرملا منا ل

ىف تاكو ىرامن ىناصىلا ل قو نوالا ةنفيشملاىلءناكو
 دنع ْئلاصل |لبقو مالسل اهياع ليل ارصع 

 نعهجوركائباص لس وميلعهّنلا ىلصدَنلا لوسر ىهسن شب رقتناكت ال ذلو هموق نيدن هجر نمبرعلا
 َت هس نعتز !اهدنع لعأهلناوهموق ند

 ها تا مي نب ىلع نيمهارا قس اوب ازد حجشلاءابحا هإج نم
 ظل ىعسم 5 ذملا س22 27 ب_بب__ ب22557 #2229

 0 ب وو ءازحأ هنالث ف ةبب رغلكميف عج ب تانلالارع ارعو باد "الار دز باكو ر عش تاون دهر وهشملار ءاشلا|

 ريمالا نس الو ىزاغلا || فت جوملا هبا فقيشرن هر خباذآو طم بف دحاودلعتف تونكملا ىوهلارسف نوصملا
 نعفعضوروك ذا هنعنوذسخأي وءدنع نوعه < ناو ريعلا ناش نأكلافومراعشأ !نمءاجدشن اودلا اوح ا وهران نمأسش

 : عضوسمف نطوت ةكرملا هرعش نمدرو ًاوتاهجل !نمدالدلاهلعتلاثت و ةناغبل اتتراسو مهبدا ف رششو مهدنعسأ ارو

 سلا ماعم نم ببرق هتفصولا ىصو ىهتنيالو مهف 6 هغاس س لال ىلا

 0-0 هنكرعم كاردان ءىبمزعتلاب * قىفرعم ا

 ادوغروط؛ن ' الاىسم ] امهو ةياكح ن هذ نيتي ةر زجلا لهأ نساح ىف ةريسذلا باك بحاض ماسي ىلع نسسحلاوب أ هلدروأو

 0-0 0 ىدهلالثمٌضِسأ د قرذكلاك دوسأ انراذ_عمال « ىدرلا ىلقدروأ

 روك ذا قه-اوبأ فوق ريعلا فرس هتمرت قأتسورءاشلاىرمهملا ىلع نبل نأ لش نياوهو

 ةئامعب روني سنو ثالث ةنس ىفوت هنأ ى خاب ةريذلا ىف ما سب نبا لاقوة امعب رو ة ردع ثالث ةنس ناوريقل اب 1

 يأ ةجرتفلقالاعز زلط! نانملاباك قريبزلا نديشرلاىذاَعل ارك ذو لاعتدنلا جرد اكوالاو |

 دوك ذم احتل ةمدقت |[
 حا دقو تاع ناذا

 خجلا نار وأ تاطاسسلا



 هللا هماقم نماس ا

 نم اوسحام عم لوكهئيا

 مثل ااهليشملو ىرقلا

 ىفىشلام او كاللالاقو

 نيطالسسلاو ءاضال]

 ال وءارتغلاةبلا جاتحالو

 لاق تاطاسلا هنلعم رن

 ىكااذهىاقمنمىل نع

 لحال ءارشفلل لتلا اذه
 خيشلا لكس و تاطتحالا

 انالام هش نعر وب زا

 سايلا اب ىدي ميل نم
 ىأعشلا ةق رط نمو

 هس سّدق ىدا د غيل اعاف ولأ

 ناخروأ اطلسلاتاىورو

 هحسضتلءاعدل اهم لاس

 لفغأال ىنا خجلا لاقف

 وعداةحا2 تعقواذاو نع

 جلا علق ةدمدعب وكل

 نااهلجو ةع رغةرعم

 راد لخدواسوربةسئب دم

 فاهسرغو كل ذيةنطل هلا

 نمار قيابلا لمتاد
 راخاف بهذ هيبناعلحأ
 احرف حر غف كلذ: تاطاسلا
 ةرصشلا كتر ئاديدش

 ىلا ةسقان نهو تعافعف
 : - نتالا

 فراعلا حشل ا مهتمو)#

 ملادالب نمهتنادجر تاك

 امو لوما ضعب ءانبأ نم
 هدالب ؛لرت ةيذخ ا اتا
 ىنطرتو مورلادالب كآو

 ْ لربي روههشم كانه هربقو

 'نيسجةنس فاد آلارذز باك فلأروك ذم لاىرسصا نأ ك كفل اب فورعملار زعل دمع نن ىلع نيسحلا
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 ةلمهل اداصلا نوكسو ل مهملاءاد امضي ىرصخاو لع هاو ماسي نبا هلاقامةحص ىلع لدباذهوتث امعب رأو
 حنو اهتحت نمةاناملاءابلا نوكسو فاقلا تش ناوريةل اواهعسب وأرصحلا ل لاةسن رام مءاراهدعب و
 تيس ةيقن رفاوهنعهننا ئذ رىاععلا ضاعن ةبةعاهان معن رفابةنيدم نولو فلًواولا دعبوةلمهملا ءارلا

 دول دوريج رحاهكلام لتقو هبت يه» وديع رذا ختفا ىذا وهو ىريإ ا ئيصن/ سنق نننيّعي رفاصسأب
 ىسرافوهوةلفاقلاةغالافناو رسقلاولعأ هاو سمي رفالاَعب ووكر ر رثك الممهللاق رب ربلا تيهش

 اضأشيعلامس اوهواهو«اب تيعسف|وعضومىفةنيدملاتينب م تاكملا كلذ. تلزتدإذ اقنالاقي و
 معأ هللاو مهضعب نع هلة هلفاعل ااهمضب و شرحلااءارلا تشن ناو ريقلا ىوغلل|عاطقلا ننالاقو

 (رعاشلا ىسلدنالاة حاف نب هيا دبع نت فلا ىأ نب ميهاربا قص اونا )دع

 دقو سن أ ة يشع ىهرعش نمو ناسحالا لك ه ف ن.سحعأر عش ناو دهلو بدالا لهأ ىلءمهتفاهتعماهفت اوط

 ٌتمِيو صه دع هبق * ةوشل ىتعمذأ سنأ ىشعو

 ثدع ماجلاو ىئص نصغلاو دي اهلطثك ارالا هنىل_عتعادت

 تف ةمامعلاو قرن دع :رلاو < ةضناسبو رغلل مدت نيمشثلاو

 (نسح ىنعموهواضنأ هلو)

 5 ع

 ا

 ايار ىسدلانمورف طسدق ع ةلبق كه و نأ كح راذعللام
 اناناواهححارةفّزخدق < عشاخ سل ناكوبانشلا ىرأو

 اباحسرازعلل حزن فوسنأ 4 اقرانكلرغث وك تلعدةلو

 ايفاعامسرمنم بدن[ ث فقوف د« لها كراش نمل ىوقأ اضنأ هلو

 انفاثاهمقنالسللا تّدوساو و . ارئاداؤن كانهراذعلا لثم
 تج رفزوك ذماوهو لصوملال زنا ارونلادبعن.ىلءوب ا دام_علاوهو نب ساشا ضع د دكر

ذهسنول نب ىبوم نيدلا لاك يلا
 لاقف ىنعملا 

ٌ 

 نالكنا هممراثاايؤن « هرادعتلخنيغدصلابرقعمو .

 نالبغ هناكهياعافسأ د ةدرعى نعي ههكحيب[تاةوف

 اهفونوةثامعب رأو نيسجنةئْس ىف سل دنالادالب نمةيسناب لاسعأ نمر ةشةو زعم روك ذم اقدعساوأ داو

 فاقلا نوكسوةشلثملانيثلا مضي رقشودحالا موللاّوش نمنيقنعب رالتئآمس#تو نيثالثو تالئثتتس
 ءاببلا تشن ةيسناب واهم طبخت ءاملانالةرب زحاهل ليقامتاو ةبسنلب وةسبط اش نيب ةديلن ىهو لمه ءارلاو

 زمهلا غب سلدنالاواهتحت نم ةانثملاعايلا تفوةامهملانيسلارسكو نونل اثوكسو ماللا جتفوةددوملا

 ليوطلاربلاو لب ولعلاربلابةلدتمةرب زخسىهوت هملانيسلاو مال مضو ةلههلالادلا تفو نونلا نوكسو
 ةيلاملاةهجلاالأ اهتاهج نماهم طيعرسلا نال ريزحسلدت الل ليقامناو ىماظعلاةتءةيطنطسقلاب لدتم

 ىكحو «ناردلا طاّتدخالءالولو ةحئرفىلاهنسنم كسا ليك لصتم اهنمقرسثلا نكرلا لكشلاةثاثم ىهو

 همساب تيعسف مالسلاهملع موف نبثقاب ني سلدنانافوطل ا دعباهرعنم لونا

 « (ىوهشالا لكلا دج نبنامثع نت ى حي نيئهاربا قماولآ

 عمنو قشمدلدلاقف قشمد# رات فرك اعنا ظئاملا رك ذنسعرعاشر وهشملارعاشلا ىزغلا

 م 1

 ا سيصل ا ا



1 
 هد عناعشل عفا وهن .

س ةيماللاةسزدلاماقأ اودادغبىلا لحروةثامعب رأو نيناٌمو ىدحلا ةئس ىس لة ًارصن همةغلا نما. هج
 ؟ نين

 اهئاسؤر نمةعاج اههحدتماو ن اس احلال حر مث مهريغو اه نيسردملا نم ذحاو ريغ كرو حدموةريثك

 هرادخا ارعش ناوفد هلو ذا ا مالكىسهتنا هيلع ىف ءًادرعشلا نم عبط اقمةدع هلرك ١ دو كانهدرعشرشتناو

 دالجلاباعهنالاقو هيلع ىنث ًاوةدب رلناف تتاكلاداهعلا» هرك ذوتسن غلا هناهتبطخقرك ذ دو ةسفئل

 صن رالف وتتم وءاعدلا |

 دزعأت' دالدفروهشم كلذو

 سنة ماوعلاو صاويللا

 قراغلا عدل يا مركم نيدلارص انحدمو سانلا قلو نامركو ناسارحراطق ]ىف لغاغ:وتاكر اول ةلارتكحأا و برغتو

 تام هلا ايئاصعلاريسكتلا مظعلا لجلك وع هنقيطنالام مايالا نم انلجن * (تارواجخ اهلا هيفعدب ا دقلواهسن لون ىت ٍجلاةيئابلا هتديصةبنامركرب زوعالعلا نبا
 هنمترهظو ةنااطتسم .تاشرعتلاب راصووح طتخااق #« هراذعتدتنأانوحرل-لو : سافناو ةباخسمتاوعد انكاش دقلا ءاص اا : هر

 هرسهّللأ نيس تاما 3 ُ 5 روهشملاهرعشدح نمودإد و طظ ةدنصق نمو
 2 درر ىعرب عرك الفزابدلات اخ  قاغم ثعاوبلاو ىاودلاباب أ« ةروسضتاقر تامر هولا

 بردها يتلا ردا » قرسوداسكلااعم هنفناخت و هب ىرتشالهنأ تئامتلا نمو د قشعب جلمالو لاون 1

 ةحمامةعانص هفوهرعش نمو
 دي( ادناىنوم

 ناعروأ ناطاسلا غمرضح تاضىملا قوذف نا 35 ضقابلو ردطارت تالاركو
 روهسشم هريةواسورب ف ٍنارملا ةنسسأّرخو نارمدعلا هنودامةراشع نأ ىأرلاو

 ةئطقفاهفل و ةرجلذا

 ءامعالاح ىف هتيم كر رخت د“ ىوسريزولا طعن تسدلاةل 1ن م. اضن هرعشنمو

 0 د هيدشرزأالور رولات ا

 توسفحلاهيل سامر دعت 535 ان.ك,ول تح سانلا ف جو اًضاأ هلو

 نيبح قسوم ىدتيالو 4 نانب : حودمل ىدتاق

 ١ ةدصقهإ جنم ةلوقهفر اهتستو ءايدالا هحلمتساىوهواضا رت عر كولا اكو

 شهد نم ظر اأبنع حاط اذا ىنحب 2 متعلاب نبلا ةادغ مالسلاّدر اهنيمتأو ىبيتكي كم ةراشا

 مظانمعوسض قركتنم تاسح 3 تا 2ةلافلملل اءاضأف تمست »*« مظل !ىقدقعلا كاس مط ]ان لكئاو

 ةديصق هس نم ئذرلا فيسشللوقىلاراغنن اهنمرعخالا ثدبلاو
 ل !نمجادفمثلل|عقاوم 5 كمدو رغئلا كاذورابت انو

 نمدخاو عماهلسرأو
 روز( ختلاىلا هئاحأ
 مالو ب ا

 ىس وم حشااىلاهبىأالف
 لخبرلا لاو الذ نم بعت
 5 ا .٠ || . أ

 0 - ا قفنا امغنك هينوتأ ايليهيقتار ءالاب نوديقتي اموهناف ىهحالطصا ىلءانلاو مف ةدداغملا ضعت هن ”لًادقو

 و 0 0 توهم علاط ىلقخل ىفاو تلقو د« نوزحلاةرفط ىلياب هلل ترفط وكر
 3 تاسنلاريزمسل خ متعضأ اوقوشنو ى ل ىلأت يب ىنعل قلص م 0 هلوق وهو نعل ناومطلا اهو تالا نا ا 9 7 0 نوشاولا طفش أف ى مضل كى د|اراص داع ا ا

 ن هاذا لا ا ظن تح ليللاىحد دع هيا

 ري (دارم لادنا
 هسيحاص ماهريس عهتمتاماذا دع احلا كلام ا

 هنك اوكهنلاىوأت بكوك ادب اب تكوكس لاءالكء ام“ مون
 اورج وتلا جد د 2 وو 1 مدس

 نامنروأ تاطاسلا عمربضح+

 اهرو ودمه رقواشورب 0
 . لاع طوم ف

 نوذحلا جشلا مهمو)#

 * (انابواسغو دير ووشملا#)
 تاخرو أن اظلسا | عمرضح

 5 ه6 راح تحالاتلارسن ٠ د ا ا كا 1

 2 مئاعرفأا وةزغبز وك ذل ىزغلا داووهتسياهاجاءار ةرييشد 0 5



 يب ناو اسور ع
 ءانلاياسوز نبل ارا
 تقو مماعي_بقو

 نع ةرابعغودو مهش طع

 عطضوم هلو مماسلف كلذ

 ليح ىلع هنلا توم

 انور هيه نكا رو
 تاوضرلاوةجرلا هيلع
 ءالعف ةثلاثلا ةقيطلا)
 نداره تاطاسلا ةلود

 رووهشملا ىزاخغلان اخر وأ

 دوادح ىزاغي سانلادنع

 هحور هللأ حدر راك

 هحن ريدرولو

 ةاقودع ةنطلس أ 0

 نيتسو ىرحا5 ةنس قهسأ

 ةنامعيسو

 ىوملا هناَمْز ىفءاذعلا نمو
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 نييامةئامستو نيسشعو عب رآةنسىفوتوةئامعبر ًاونيعب رأو ىدحا ةنسس مسو هيلع هّنلا ىلص بنل ادح

 ردخينأوجرأ افولا هرضحا ل لوي ناك هنأ نعل قنوا مب نفدو ب ىلا لقنو كسارجاا نسوي رورلا

 هءاحر قةحوىلاعتهّلبا هجر سب درع لأ و رتمك حش ىنأ و يناشلا مامالا مان نمىف وك ءام اممم 1 ةنلخا لهيبا |

 اذهعقيدقو ىاشلالحاس لاىفةفورعملاةدململا ىهوءاهاهدعب ونيتم#لاءازلادبدشتو نفل ةزغو

 ىهلوقافكاذةفرعمىلا قّوشتي وةديابلا»ذه مت نبافرعيالو انذالب نعادنعب ثوكي نمديف بالا

 يرسل بدلا يوزر ماشلا دالي لئاوأ ف ىكو تالش غن ةمرشلاب فان رسلان ىلوسا» لاعأ نم
 بارق فت او غل اوءاتشلا ةلرىلاعت هلوق فزت ردات فر ملا نيتا-رلا ىد-١ىهو
 ماشلاىلاق أتاه هرحاتم ىف شن رقتناكذق و نمل ادالبءاتشلا لح .رو ماشلادالب فصلا ادا -ر تره_تغتلا

 عسيطتسنالةراحدالب .مالعاتش ل! لصف ىفنملاقأتو لصفلا اذ هىفاهدالبةدمط لحال فيصلا صفي | ا

 ملمسو هياعدللا ىلدهّننالوسرةرعس لت ”اوأق ماشهنا كللاريعدمتو 1لاقو غيصلا لصفف اهملالوخدلا

 وهنلعلل اقص ىنل 5 ا اوءاتشلا هل-ر شا رقلنيتاحرلا

 || لاول قباني لا ارحانت ماشلا ص :رأ نمةزغب فانمدبعنت مئاه كه مث قدا نبالاق للقب ١

 اهتاج نموةدصتلا ارك ذواعبج فانمدبعىنب د ءك نب دوراعم

 : تأ ارغب هيلع حابرلا قست د ةعقاراسو ع ردى مئاه

 1 ىءاوعج وءدانلاوت اناسهتمةسسحان لكى ه* هلا 1 :.نىهوتاز ارانب )- ءلالهأ لاق

 "| ااهنعتلاسدتلو ف ذرعنالور ها طري ةةنكتلا مهريق نال مثاهت

 نببسلتاحعلرصم ىلادادغي نمروهشملارءاشلا ساونوب أ هحولا لو لعهنم مهدنعنكي لف اهب تزتجا |

 نس نملوأ ا

 ةرغب فرعت تقولا كلذ نمت راصو َتاْرْعغ

 لافت هاا هعجارألا ناوند باص ديا دبع

 اهةزةتاكرلاب تلاوط
 1 ىهوامر لاما عاريات كاد ات ناتاههل ساون ىأ تسىو'

 ا * (لوقرق ناب فورعملا ىزجلا دئاقلا نب س داب نبهتلادبعن  ميهاربانب فسول نرميهارب قدساو )<

 | لضافالا نم تاكض اع ىضاغللر اونآلا قراشمت اك لام لعدعضو ىذلازاونالا عاااتم باك بحاص ١

 ا نمير ماب هزدالوتناكوردشلا ادد كوع هلا اود نمئش ىلع غقأ مو سادنالاءالع 0 ةعاجبدصو

 | ةنسلاّوش سداسرصعلات قولو اةعبلا مول ساقةني دع فوت )ولو ةئاهسجتو سجن ةنسرةصف ىادالا»ال

 ٍ اهر ركل لع>و صالح الا ةروسالتةاقولا هب ا جمالا تعملا اسرق اكو ثامسمنو نيتسوعست |

 1 نيفاقلامضب لوقرقو ىلاعت هللا جراثيم عقوفا رح اس ههحو ىلع طقسو تا سه ثالث دهشتم ةعرسل

 || اهتحت نم ةانثلاءابل ادي د شنو هل ههملاءارل اسك ممملا خشن هن رملاو مالواولا دعب وامه هل هملاءارلا نوكسو

 1 نيسنلاوءافلاب سافو بك ارملا ىس رسوم ردلا نسا لحرس الاب ةريبك ةئيدمىهزءاذاهد_عبو
 [ةنكا بلا ملا دعب و ةلوهملاءاملا فر ىزإلاهتسنو ةتيس نم برلاب برغل ,ةعلظع ةنددم ىهو هلمهملا

 | ةلههمءاراهدعب واهتحت نم ةاناملاءانلا نوكسو ةثلثملا نيشلارسشكو ةزمهلادع ريش 1 ةزجسىلا ةمحعمءاز |

 1 روقنش نوحاح نمأمر ةلاب و د مشاه
 1 ىملظعلاةسني دل اءارلاو ءاذلا

 | اهنمىتلابرغلا مأاهارق نمو مالسل اوةالصل اهياعلءلخنا ميهاربا نمز ف هن رصملارابدلا ىبرك تناك ىتلا
 ا راس ىلعةفورتملا زال اريصتلاو عاسلا نيب لمرلا لق 1قامر ةلاو مالسلااموماع لانا نب ليعمسا مأرحاه ١

 |١ لاعلتاهعضوموزاث الاىوسابنم قببلو تبر خد قوات أر ركل !لحاس ىلع رصم نم ماشل ىلاهسحوتملا .

 . أرخ [ى هلوقىناثلا ظفالاوةروك ذملاهب رقلا برعلا من مهمأو ب رعلاونأ ل يعم اّنأ بن رغلا قافتالا نمو

 . || ىععرمضلاب روقشلا نال مما مضلاو اضبنيشلا تشب لاقي ريفاقاو اع اوس هدرا

 3 م

 1 اذهدعب رك ذم



 كاعتهّرباءاش ناهرك ذة الادانمن/ىرب زةج- رتىفةروك ذم

 بعصن ةباكعن ةسيلعت تن لهذ نب ناببش نب ن زامنب ططساق ن/فوع نب س نأ نب هللا لابع نب |نابح-نب هنلادبع نب س ردا نب دسسأ نبل اله نى سني د ممنب دجسأ هللا دب ءونأ مامالا) #
 نئدسأ بول. دج نب ىبعدن ىصفأ نب نه نيطساق نبل ئاونب ركبن ىلع

 د (لصالاىَز ورا ىفاسشلاناندع ندعم رازت عبد ر

 ىب نم هنال ظاشوهو ةياك عنب باعت نبنابدش نب لهذ نب نزام ىبنمهنا لبقو هبسن ىف متل اوهاذ به
 ليقو ةثامونيتسو عب رأةئسلوالا عسب ر روش قدادغب ف هنداوف هبل ماح ىهو و ص نمهم تحرش لعأ
 مامي دحلا نمهيف ب ودم هناك فنسص نيثدحلا ماما ناكو ع.ضزوهودادغب ىلا لجو ورعداوةنا
 امتنع ىلاعث هنا ىذ روثاشلامامالا بان مناكو ثيرفل فلآ اغفح ناك هنا ليقو هريغل قف

 قناه. تفلخأمو دادغي نمت حرخ مح ىفلاقو رصمىلا ىفاشلا لحب رانا ىلاهيحاصملزن لو هداوخو | ٠
 ناكو عانتمالا ل غرصمودو ساحوب رضف بح لفن ارقلاق اخ لول اىلا عدو لينسنءا نمه«قةنأالو

 اهض مالا بضخ ةعب رمجولا نسح ناكو نيسئامو نبرشعةنس ناضمررهش نمريخالا شعل ف هيريط
 ىراضلا ليعم“ اندمجت هبئملئامالا نمةعانج ثيررحلاهسنعذخ ادوس تأ ر يعش هت ىف ىاقلاب سل

 ةرسشع ىننثلةعجلاراهمةو فوت« عرولاو علا ىف اثم هرصعرخ آى نكي لو ىرولاسينلا جاجا نب لسمو
 رختالا عبير نم لبقو روك ذم ارهشلا نمنيةب هل لةرشعث الثل لب لبقو لالا عسب ررهش نم تا إ

 دحأ هّبادبعن/برحىلا ب وسنمبرحراب وبحب ا ةريقمع نفدودادغبد نيتثامو نيعب رأو ئدحاةئمس
 اهب روهنشم بنس نيد جا ريقو ةبن راب ةفورعملا ه1 لا بسنت اذهب ,رسملاو روصنملارذعح بأ باع

 ىذلا هناك ف ىز و جلا نبحرلاونأر ك ذوس و لاودومملاو ىراصنلا نم اغلآن و رمشعنام مول لس
 مهارباثّدح هنروصام نيعب رالاو سداسأ بانل ىف«نعدللا ىذر ىفاملا ث ردا نيرشب رابخأ قهفلنض

 لركن ئث هكافو ةفاصرلا صم بان نمي راش هناكم انا ىف ىفاحلاث را نب رشب تنآرلات برا
 دج أح ورةحرابلاانبلع مدقلاف لك ىف ىذلااذهامتاتف ىنم رك اور دغلا فكن هللا لعفامت اعف
 اميتكر لاق لينح ندجلأو نيعمنب ىى< لعفاف تا ةتطقتلااعانزهف توقالاؤردلا هاء رتنف لينح
 "لع ماعطلا ناره فرعدقلاف تنأامسوعملك 8 لفتافدئاوماامهل تعضوو نيلاعلا برا ارازدقو
 لعل وابتحت نمةانثملاءامل ادب دشتوةإمسهلاءامملا تشب نايحهدادج ومي ركلاهه-وملارظنل ا ىداب 5

 تباروامجدنشلةلاطالا فو الواوا رثكواهترهشل م مام“ طبض ىلاةجاحالدادجالا ةيقبو نوف فلالا
 حلاصامأ هنلادبعو ملاصامبهوناملاءنادإو «!ثاكوا هدو يتلا قراعلا مد أ اذدو افالتخا همسي

 ثالثةنس ىهداوموأ مناف نابمدأ ىذا ناكو نيتثام و نيتسو تسةنس ناضمر روشىف هنانوتمذ ةثف
 لبقو ىلوالا ىداج نم نيةبناسعل دحالا مون ىفوثو نيئئامو نيعستة نسسىلا ب هّناق هللادعامأو نيتئامو

 نيعجلأ هللاوهجسر دج مامألا ىنكيث اك هب ونحجرلاد عون ا هتننكو ةنسن وعبسو 00 هلوةرخت لا

 ع (ىفاشلاهيقفلا عرس نير عن دجأسابعلاو أ )«
 ناكو نيملس اة: اونيسيعفامل اءاماذع نمناك تاقبطلا باك فهقحف ىزاريسلاق د«اونأ يشل لاق
 ناوىزاا ىلع وح ىفاشل امامالا بادجأ عج ىلغ لس ذي تاكو زا ريشب ءاضّعلا لو بهشالازابلا للاب
 0 .٠ . ٠ ىلعع رفونيغلابلا ىلعدر و ىفاشلا بهدم ةرمدتد ماقو "ىف ؛همدن امعا را ىلع ل غشت تناك هيك ثدنروف
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 ( لوا ب ناكلخ نبا -+ع)

 لعجو ماظعلا نيقاوداو ريش اودالسلا ك:لهأ نم ةعامجلرك ذاذكصداج ىةعلقو هياحنيباشش رفابةديلب ىهتزحو ماركلاءأرمالا نمريثك سبي جب يبس تسلل
 اسئرزوك دلاكوملا
 'رإاسرأو ةعابجلا ءالؤهل
 زوك ذملالوملل ناكو مهعم
 املاءناكو دمتممسا داو
 . نسف كان هنأ الاالضاف
 يدا ادلو بقعا و بابشل ١

 ىف لصحوهو اشابىسوم
 الو مولعلا نماضعب ةدالن

 نبب تعضوفهتخأ كاذإ
 اهلح نماريثك ايشديتك

 ةيرغلارابد ىف هيزيعتسل

 مملادالسن ىلالمتراف
 م ناسارخ اشم ىلعأر قو
 رسم اءاروامىلال مترا
 اضبأ اهئامإع ىلعأرسقو
 ةريثك انواع كانه لصحو

 لضفلاب تام نم غلب و
 .هائاضفنربتشاواهالعا

 ةنسلالا ىلع رادو هتيص دعب و
 هدازىطاو .ةلودرك ذ

 كام ةمدخب لصتاوىوز
 مظعالاريمال اوهودنقرعس
 . ريمالا نب هاش نبا غلأ
 روك ملاريمالا لبق و رومت

 '؟رقو اهظعالابقا هلع
 ن و مواعلا يعلم

 مقلعللابحتروك .ذملاريمالا

 ابنك ةيضاررلاموايعلا
 ةيدرلاب ره ارت

 اهفعربىتح ءانتءادشأ

 نم ىلع لب هنارقأ ىلع قافو
 لاكشا حرباو همدسقتا



 7 ىلا قةسدنهلاقنيشانلا
 سلبي سس حس حسم -.

 | رهاوط ف سابعلا ىفأعم ىرع نحن لقب ىننارفسالا دماحوب أ ريشلا ناكو ىنذحلا نملا نيم سوس || ةناسقاسوةرشع جم ةنسس
 بهذمرشتناهنمو مال الاءاهةفذحخاهسغو ىطامتالا مساقلاىأ نع هقنلازخ ا وهبة: اهدنودمتفلا ىىمغجلا باك خرشو
 ةسثععب راةئسىفةثهلا

 «تءطخقرذتعاوةثاغاثو

 هتماقاو هنطو رت نع
 لاق ودنك رخل

 مهفويضنأريغ مهقبيعالو
 نطولاو ةمحالا نامسنب مالت

 نيروك نم ان يحرشلات أرق
 ىداص-نمنيقب س1: فوتو ندح ملفن هلئاضف عم هلناكوةعدبلكت ةعضوة نس لكتن وف ىستئالثلا |
 هب ررخ اى نفدودادغب لوالا عب رروُد نم نم رشعلاو سمان | نينثالامون لنقوةثاسةلثوتسةنس ىلوالا |

 دل د ! ٍ

 اي خا ه .و .٠

تسو ةنس نوسجنو عسسهربعو خركلا هانم ب رقلاب حرغلابنانجلاب لاه تبوس 0 39 3و ىلع
 , هللاهجر رهشاة

 4 010 018 سوم ىلعوهامهارقوهحور

سنع قس لو رازب هعضؤم قرهاط ريو ىلاعت
دحناكو لانهدرفنموهلب ريقالوةزاسعهد

 الجر رس ه

 ميج اواهتحت نم ةانالاءابلا نوكسو ٌهلمسهملاءارلا عفو ةلم#هملأ نيسلا مضي وهو رفاولا جالصلابارو هشه ىراعتسلا و كارول
 : < + . ١|. قعر امهارفو هتلاكحر

 مونلا قف ىلاعتو هناهسىراسلا ىأرهناو ا بة رعلاب فرعنالابمعاتاكمنا ع ازحالا ضعي فتدأرو أ
 ةسيبرعلاب انعم ىمع اظفلاذهوانالئاهلاقرسبرسادحتايلاقف نك باط مي رساي رن الا ف 4لاقو هثداسو || .فدري_تلادتلا تان الوم
 نادادغب 2 3 تدحو مس ارباسار صاخانا تدض .رل اه راك سارت سا اربرا.لاف باطاع را ١ : ١ كوملاىلع وهامهأرقؤ
 : 1 000 . : © +11 ىورت هللا الا

 تاماركلا بحاصدياعل ادهازلا ىز ورا ثر ا نبريهاربان سنو نءجيرسسوهر وك ذم مانملا فاق : 0 0 :
 هرغنم ارح مانمابت ارو ىلا عت هلئادجردادغبب نيتئامونيئالثو سمةنسلؤالا عسب ررهشف هتافو تناكو | 22. لاوس دس دش لل ولا رللاو اا 1 لل ا 0 ا فن رشلادسلا ىلع ارقدنأ:
 ءاوئناو تايملا ضعت م همس تك لوألا تلاو رك نقلا لادا لا[ ع سلا نسا 0 3
 / 2 1 .لوالالوةلاو روك ميرس ىلا د , حايجس الص تسلا لاقؤ سرد ةلرتق

 وم (ىفاشلاهيةفلا ىريطلا صاقلا نبا, ضؤرعملادجا ىنا نب دجسأ سابعلاون )دب | كه لاف شرقلا
 0 1غ ا
 بدآو صم لاا هتمةريثك انك نصوهزك" ذمّدعملا# رس نبا نعهّمْفلاذخاو ناتسرمط فهتقو ماما ناك وهلاثو تاضايرلاهغبط'

 باكو هو خس ىلءودا ئيشلاو نتحلا هللا دبعوب اصلا رشدقو كا ذريغو حاتفملاو ترقاوملاو مالا | تفي ثلا دنسسلا قحيف
 طعن ناكوةدئاغلا ةريثك خخ انريغصةفيناصت ع يجول ازغلا كا ذكو عضاوم ىف هياسملا ف ماقالا رك درتغذ ظ قى ةدافالا ىلعردةيالوهت

 علاط ةنامةيضانرلا مولعلا

 دبسسلل فناولا حرش
 نم ازبكةزو فيرشلا

 ةقرهتكرداو ظعو ساح هلدقعف ءاضقلا اهم ىلوت هنا ل قو سسوسرط ىلا هراطساضعب ىف ىبتناكسانلا |

 نبث الثو تسةنس لبقوةئاسةلثو نيثالث و سج ةنس تام .وهيلعامشخم هر ىلاعتهللا 5 ذنمدع وو واكس ديكو“

  متفوهإمهملاءاطلا مشب ناتسريطوويزان“ الاورابخالا صقب ناك هنالصاةلانهدلاو قرعوىلاعتهّنلاهجنز |
 ماقاوهو نون فل الا دعب واهقوق نمةانثملاءاتلا هفوة لمهملانيسلا نوكسو هلمهااع ارلا منو ةدحسوملا ءانلا 1 لبتتك َ م ةنكل ةغتياوع

 0 | و نطو ناومؤلاو ةيدهالاب عباطوطو لع وهن راسن ايس رك هلوناسازخرواحت ممعل ادالبب عستم | ىل اباكلاةنشاعفراتشأ

 فقولا باب ىف طسولاو ب ذهملاب اه ىاهرك ذدقؤد.ثرلا نو رهن توم اريقامم وةنذاق معلادالب تاكلون :

 : ده (ىقاشلا يقفل !ىذوزورملادماحتن رشي نب ساء نت دج ا دما>وبا ىضاَعلا #0 فؤقولا بالطلات رونسقع

 هقفلا لوساىف فنصوفزاارصتنفحرشو بهذلاى عمال فنصو ىزورااقعسا يلا نعمةفلاذختأ | د 0
 تعمسىدسيحوتلانايحولالاقوةرصنلااءاهقف ذحن اهنعوا مب صّردو ةرصبلا لزتومرابغ قد الماما ناكو أ , أ 0 00
 ىلع ري وللا دعالكيلع منيالوبالا فرش ىلعناسنالادمحنا نبذ سيالوقي ىذو زورا دمالبا || ”.٠ يسم سس
 ميدملا تشب ذوو سعوا هتيسنو ىلا عن هنا هجرت ثالث نيتسو نواة نس ىفوقو هحبق ىلع عيبتلا مي الو هلولط عض لك 0 31
 + ىلعةيثيهةثبادم ىهو ةمعملاذواولادعب رةموعفلاَه] ءيماءازلا د ثتوواولا تفوةلمهملاءارلان وكس :ّ اوننعو سرد عضومامتف
 ره ىلعةينبةنلإ هلادواولا دعب وةموم لاهل ءيااءارلادبدشتوواولا فو نلمهملاءارلا نوكسسو اسردم اهتمعضوم لكل

 روك ذملا نآوملا مهسيثر
: 0 : -- 



4 

 ءارلامضيذو رلاةبمدعا ايهللاَه «رمئلاواذ- «رفن وع راناءهاشلا وص نب واهتبب ناسارخ تدمرهشأ نمو

 تذضااريشكر عشلا فام_هركذ ذءاجدقون او رمل ابهه ثانتني ىملا انا اهوةمحمم لاذاهدعب وواولان روكسو |
 انههتيب ف ةرغلا لدا روك داارملاىلاةيناثلاوىز وماهلاةمسنلاو ىهاذعلا ىهو تامل كاامهادحل |

 هتجحر فةروك 0 تو راب ا ودل ١ ا |
 كاملا حور ناههاشلا ىنعم واجمل اهريس ىذلا وهون صاع نب هادبعهريماناكىذلا شيجلاةمةسقم ىلعناكو

 كلذ دنع أطل  عقبف نيدليلا نيبدحا ىلع سابتلالا عت عشب , الئلازهىف مالكا تلطاامعاو

 + (ىفاشلاه.قفلاىدادغبلاناطقلا نباب فورعملا جا نم دمت نب دج نيس اونأ)

 تالي يردد كورا وحرص نة رست نسا ةناياصااةلرك سدا
 لقتسا كر ادإافوناماف كرادلا ماعلا ىلا عم قار علابهماةل-رلا تن اكوةريثك تافنعم هلو ءاماعلاهنع

 دازوى ا عتهللاهجرتنا لو نيسجتو عستة نس تاملاقوتاقبطلا ف قجساوب اوبازسشلا هرك ذوتساب رلاب

 ءانب رك ذوهعورف هّقفلال اوصاف تاذنصم هلونييعفاشلا ءاربك" نم .ىهلاقو لوالاىدامجىف ب نيطقلا

 ةثامونيعب ا ا لروما

 *«(قنحلاهبقفلا ىواسطلا ىدزالا كارلا دبعنبةمالس نيد نبدجارةعسو ناز .
 اوف لاف ىنزملا لع رقي بهذملا ىفاشناكو رصعمنعىلاعتهللا ىذرتف.:حىلاباعصاةساب رهنلا ثهتنا

 انافدلع لغتشاو ىنحلانار رع ىلا نن ' رفعج ب اىلا لقتناو ك3 نمرفعجوبابضغف أ كم ءاسالهللاو |

 ناك ى ىلا لت ا ىلعي وب ؟رك ذوهنبع نع هدا ةءرميهارباباهللاو -هرلاق رص: 586

 تالاف و ريشلادنجلا ندمت ف ةزملا تدخا نناتاكر روك ذملاىواعطلاناقزااةسج مىفداشرالا

 ىبابتك ف راظنلا ميدي ىلا ىراتنكى اللا ةفةسفنحىلا تهذم ترك او كإ اخ تفلام ل يواعطأل

 طورشلاوراث الا ىناعموءاذعلا قالتشاو نأ ؟تلا لدم تك :دوهملاتاقتنا كال ذا ذة شلح
 ب رب وهتقبط ةماعوىفزأ ا كلردادق ناكل اّمف اطاعلنا ب اك ىف عاضَقلا درك ذو كاذ يفوتك جيران هلو

 هللادببعو 1ناكووانغافكولعصن أكو ىداغلا ةدبعنب د جثهلبا ديبعولا هيكشسا ل قتاكو طو رشلا لعن

 ىنأعم ار ىلا ٍتيمِعىضاَعلابرحنبنيسملا نب ىلع ديبعواا هلدع ئاذا اود[ وعس

 لوبقو ٍلعلاةساير هل عمتتال ]هلا دعلاب هملعنو سعب دوهشل اناكو ةئالثو ثس ةنسسىف كاذو دبع
 رفعحابالّذعو 0 7 امنتغافةنسلا هذهىفةكعأ اور راخدقدوهدلانمةعاسج ناكو ةداهشلا

 لاقونيتئامو نيئالثو ناس ةنسس هندالو تناكو بالقس نب رككىناؤنومأ املامساقلاىلا ةداهشب روك ذملا

 نم نولشرم ةعلدح الاه ل لاقفهريسغداز و ميمعلا هوني: ئامو نب رسشعو د اهنا عسا هجر

 هربقو ةفارشلاب ن فدو رصعةدعتلا ىذ لهتسم سيلا هلل ةئاس لو نب رمشعو ىدحاةنس فوتو لّوالا عسب ر

 نيتسو عب زاةنسدلاو فوفو 'لانهرظنيفرب رضلا ليعمسانب روصنم هيةغلاةجرت فرك ذهوامبروهشم |||
 رصمد عم هب رق ,هوفلاامهدعب ونيتامهم اءامل اوعاطلا - دن اعط ىلاهتيسنو كا عت هيا هجر نيئئامو

 نميلالئابقنمةروهمةريبك لبق ىهوةلمهملالادلاب ودمهتملاءازلانوكسو ةزمولا تشب دزالاىلاو
 *(ىفاشلاهبقفلا ىبارغسالا رجا نب دمج هاط يباني دجادماسوبان جتلا)د ا

 أ ىنزاارصتخم ىلع قلعو +ةفةئامالث نمرثك !هسلرمذ< ناكودا دغنب ن.دلاوانندلا ةساي ديلا ثبتنا
 هيفرك ذو ريغصوهو ناّتسدي لا باو ىرمكتلا قي'هتلا هذى هلو باعصالابضرالا قيطو قيلاعت
 هلبضفت ىإةهرصدلهاقفتاو كر الا خماقلا ىلا نعمتناب زرااتب نس ملا ىلانع هقفلاز هاون 5

 نا مسمجداع نم ناكو
 مسهتباط عم نيسردملا

 هبباع نؤرقفروك ذملا

 كوملا بهذي مث سردلا
 سردي هلزتمىلاروك ذملا

 نع 2-2 طومىف سردملك

 كي غلاري ريمالارض< تاكو دل |

 سرد ناسحالا ضعيف

 قفتاوروك ذملا لوم
 روكا نملاريمالالزعنأ

 نيسردملاءالؤه نمادحاو
 اماءاروك ذملاىلوملا لرتف
 هت عقو هناكلد غلأ نساظف
 ىلا هذف ةيجاسصةض راع

 عنو وه ا هيدايعل اب

 هكا رب بنس نع هلأسف

 ىنالاسف مايأذ لمس ردلا

 مباشم نياضبتيرع

 نا ناصؤواف ةف وصلا

 0 ريا بصانملاىلوتأ ال
 هنحاصل ازعب الام صنمالا

 ل تكيف داعم

 '. كاذكسي ردتلاناتآلا
 هبحاص لزع هنأت لعالف
 ريمالا وذتعاف هك زب ةنع

 عرضتو هلعف نعبلغلأ
 نسا ردستلال ويف قهنلا

 هلزع ىذلاسردملاداعأو
 لزعبالن أف لحو مماقمملا

 ليقفالصأ ردم ل ذدعب

 س ردتلاروك ذملاىلوملا
 دصقُل غلأأ ريمالا نا. م
 ٠ يأراملبك اوكلا دصر
 نيمدتتملاداصرا ىف للحل نم
 هصرلا ناكحجمبت بترف |

 ثايغالوأ أءالوتف رنقر سن ا

 ل بف دييشج نيدلا

 هالرن م تامون>السيلفإلا



 ني زن دهب ايا تووؤلألا

 م نأ وثق فورلا هدازئماق

 همامتا لبق لاعتهللا
 دج ننيلع كولا هلك و
 هنوبر ءىقسو ىعمو علا
 هنارفغب ىلاعت هبا مهدمغت
 مظعالا لوم اوس موزدع
 نيدجت نيدلالاج نيشلا
 هللا سّدق ىاسقالا دش

 ا ىدعئ هّللا دبع نعريس ئثشب ثدس>.ذماحايأن ادا دغب م 2 راف ىيططالاقو رظنلاةدودىفهعدشناو
 | ترضحو ةصريغمش :ًأرو ةَمث ناكو مهريسغو باز ةسالال دبع نبدجتنن مداراو قيعاس6الارلك# فاو
 تاكهنارك ذ ذي نم تعمو عسيرلاةعيطقر دسصف ىذلادعسملاوهو كرابملا نب هللا دب ءدصسم قعس ردت

 |[تاقبطلا ف قصاوبا يشل ىحو هيحرغل ىفاشلاءآر وان ولوةب سانلا ناكوهقفتم ةئامءبسهسردرضح |
 ا ىحح نيسدللا نب ىلع مسالا ابارب زولا ناو دا لكى لعهلضفي وهماقعت ناكى نما ىر ودقلا نيسملاابانا
 ا|ىرودع !!نملوةلااذه هلت اقف زيشلا لاق ىفاشلا نم .راقن او هقفا ىدنعدماسولا لاق هنا ىرودقلا ن 2
 ا !:يعاشلالافاك الاد دغر نم لكمو ىذاشلا لع مو ةقيلعلا كت مدي لع دفاومتم رعاوهنمو | 00 هرم || دماحاباناقدنلا تفئاب الوهن ع هللا ىذر ىفاشلا ىلعةيفنكلاب هبصعتو رماح ىنا حشا ىف هداّعتعا هبا ع ]جت

 0 لزنمدعبا ءادببلاب تلزتو د لفوت لئابقىف ةككاولزت 0 رسولا
 ْ ةناىور ورك ذا افرك دينا تبني ىنعم ىلعتمدنخ طقرطتلاس اد نمتقاملوةيناكهناهنع كور و ا اقراع 1
 || ةنس بطلا لاقو ةثامالثو نيتسو ثالثةنس ىف دادغب مدقوت ثا هالو نيعب ا 5 ا طاغلا مظعاىوهفراذستعا ىف هئاض-" لاح وقنا نط ف ا ١ طرفامدكصًافارس ا رذسعو ع طسناو سانلاىدلارهس ىرحءاذج دعا يقل رو ٍ لوقيهد كنف هبلاا ارذتعم ليلا فدانا نقيل الامعتر طانملا سل#ىفءاهقفلا ضعب هلباق 0 0 و
 ا ىلا عت هللادعسرت ل امعب راورم ةعةنس قبرح بأ: ىلا لقن مهراد ىف دغلا نم ن نفدودادغببةئامعب راوتسدتس ع و 1 1 لاش نم تيقداسل م ةعىدح الث يسلاا هلل ىفوت نأ ىلا نيعبسة سس ع نما مهعفل !سردو نيئسو عبرا لع و ِ 0

 1 نب هنلاذبعاناهملعد الملا ىفمامالا ناكوندلا ىنارس عار وغأ ارهعأ ىف هتزانح ىلع تامر يطق لا هاي
 ىلاهتيسنو 0 ٌدشو نزلا معو سانلاةرث كادوه تمام هون ناكو روصتملا عماج بطن ل تافر ربطلا فذ وكالا
 اهدعب وا مدت نما ثملاءاملا ارمسكو هل هال ءارلاو ءاهل ا هتفو هلم ني للا قوس رح ارش 1ك( نيارشس لال و ل كولا
 | وعدا عزا ندارغن مال

 ! وب اعشلا هبل ثق ىذلاتيبلاو ناحرح ىكاقنر طلا فصتنم ىلع رونا سن ىحاو :. ناس ارك ة دل :ىهو تون نال نت
 3 لعفاملاملو ةبناسللابرذ دع تاك ةلاّمم نماجاءارذ> وعددا هلقعسا وهدن مهمتنت ص عشار

 ندم نيدلا لام وما
 نايا ديعس نب ليعم“ا ندمت ب 5 14 8 0 رف مامالا باد نيد

 ا »ب (ىفاشلاهيقغلا ماتا ىف هللا قر ىزارلا دمت ندلا اشلادع ع
 1 مهفلا نسحو 0 نم وزر وهبلاه ست ةقيلعتهسنع هلو دار ةسالادماحلا ذ ا ع قفل زعل هّنلا هجر ناكو مهحاورأ

 0 رفافملا بدت ن 6 ثيرلطا هوة دعت ودماحىاهنعش احن سردو قغلا ف خرب هنارقا ىلع راام نامارقدالدفاسردم

 دلع وهو عئتملاو ري رو وعول ابهذملا ف فنسصوامهعمتو ةف ةوكلا ىلاووناهبلحر وهتشيطو |
 قونوهمحت ران قسطا رايي سردوارك فو فتم طسوالاوريغصو هو نانالاودحاو

 أ هتدالو تناكو ىلا عدلا جسر ةئامعب راوةريشعس جنةخ سوت الا عسب رر هش نم نيقب عستلءاعب رالا مود
 ةرثد 5 ]بف ىلاةيسنةدحوأ اءابلادبدشتو ةمعملاداضلا حب ىب ذل اووهة ام“ اوني سونامت ة ا
 اهاعلمح بلا لماما ىلا هتيست وهم ذللا را مجمل 505 لميا ءالعا و ملا 0 لماس اور و رشم

 ةسردع ةروهشم ةسردع
 اهناب طرش دقو هس اعمل

 انذح نمالااهسف سودنالنا

 نيسعتف قرشو لل حاصلا

 ' نيدلا لاج ا كاذل

 : ىقسلاف سانلا تناكو ةانرفرركا نما
 2 رد دو مشا اريبكللا ظفاللا فاشل اهدا فقهنمنوديفتس نم ممم ىدرح ورشا ورعب ىسوهن هنبا دعني ىلع نب نيسكلا ني دمر كم ونأ) < ْ ىدالا تاقبط ثالث هتباط
 ا ُت ١ هلق هناوق | د يي ا م لح سوللاووي
 هيرب تاو رطاولج اذ كود را ترسل خت ردقا خلل !ىأ نعهقفلاذخا مواسعلاعاوفاف | نايف 0

 : نم نفاوزلا مهام وةسردملا ْ
 لحنو



 اإل

 اري روزا دا كل قارا كال د

 ةمحمم اءاخنا مضِب ىهواهارق نمدرح دورس و امان“ رف نب سثع لعرول است خاوتي

 نب (ظفاخلا قاسألا ع نب نائس ن ىلع نب دعش نب ىلع نروح نجزلادابعوا 1

 هوحرخأ ىحهنطح قف نوءف د اولازاف عيش تاكو و كنطي هللا عش ثاالالا ةلمضف هأ فرع أم ىرخأ هباور

 : نسسحلاولأ ا هي ل م ريغسملا نم
 |١ ةورااوافصلانيبثوفدموهوا مف ةوةفاهملا لمف ةكمدلا واج الاقى

 ىلا جاتحجالط وسم باك |
 عضاوملا ضعب ىفالا حرمشلا ١ لهأو تعدت ىنيوبلاط أن لع لف صئاصخناباث نصدق اكولاةلوتنموهو سودا كأذ

 قسيتكرؤك ذملا لوماو |
 الا ل مهنعهللا ىذر

 || نباب فورعملا مساقل وأ ظفاحلا لاق عاسجلا :رتكحب افوصوم ناكوامو رطذب وامول مودع ناكو باثكلا
 - 1 ةداهشلا كرداف قسمدي نضماىناطقزادل لاق ىرارسو ّنهل مسقي تاحوز عب دراهلثاك قشمدلارك اسع

 ,لاق الورقنلا محل ىلسع

 ١) هحرات قرصم حجرات بحاصس نول نيددحا نب نجرلا دبع ددعسول الاقو نيطساةضرا نمءلمرلان لبقو

 هللاق هقح ىف مالكا 1

 تمد قاسنلا ندتمااملىنطقرادلا
 ا كاد د ةيءودادا فاكدمألا متعذو ّآ طفاش ل اقوذئام ود ةنس نم نامعش ىف هاو تاكو

 ةراعصل الث 'اضفىفاباك فنصتالا هلل مقف ىلاعت هلل اهنجر لينح ندجأ نءهبف هتاباور رثك او

 ا ىلاعتهلبااهسرحة كك ةئ امثل ثالث ةئعاس د هر وص نمت اخ ل لورع 2 نينثالامولقوثو قاعتهنياهجنز

 ا .دخسا قاماماناكوامدقرصم دق قاسنلا نجلا دمعأب اتا

 :ناىادو سى ىطخ تأ ار ود ةاملثو نتن اًةئسودعفلا

 1 ناسا ارنب دم ىهو ةرمهاهدعب ول مهملانيسلاتفونونلا عشب ًاسنىلاهتنسنو لعالاعتهئلاونيتئامو

 . كالبف أفي رشلاسلا |
 0 ىادلب أوةخدفداصف نامارق 1

 ١ موحرملا ىلوملاتومدابلا '
 ديسسلاقاوندلالاخ

 0 ةيقفلا ا دعا عقار طانب تاكو هريسغو روهثلارم ج6 بهم فاسو ءرانلا بح :

 نابعالان نمةعاصءاهنم يرخ 7 |

 *(ىرودقلاب فورعملا قنحل اهيقفلان ادعس نب رفع نبدجا نب دج نبرجأ نيسح اولا)#

 ثططلا اروبا عئوروثدحلاعمتورامتلا ل ةرابعلان حن اكو ف ارعلابةمةئكا ةساب رهيلا تيتا

سو نيتاثاةنسس هتدالو تناكو هقح ف غلابامو كما ىباة جربى 1 مدقت دقو ”ىئاشاا
 ال رد

 تزالق هرادب همول نم نقدو داذغب ةثامعب !راوزم سثعو ناسك ةنس بحر نم سمارانارحالا م هول فوتو

 3 ل 5 صوصن عم نملؤأوهو ءزخ فل أ هقيئاصت غابت ل يق حاريثكه مف فنصق فينصتلا ىف عمو اهلا ىسهتنا
| 355 . 5 

 -- 7 0 |١ ريغصلا نتسلاو ريبكتلا ناسلا هتافتصمروهشم نمو تادلعرثءفهنءلاعتهّناىضر ىفاشلا مامالا

 كك هك 00 | 00 ىلطظملا ىذاشلابقانموناعالا بعشو راب“ الاوئسلاو ةونلالئالدو

 قى 3 هيأ نس ونت 9

 0 0 0 ّّ : دجأالاةسنمةياعىفاشللؤالا بهذا ا فاش نمامةحىف نم هرد-ا مامالاقوليلقلاب ايندلا نماعناق تاكو

 5 ك0 ظ ملارشتلروناسن ىلا بلطو ىفاشلا بهذا ارصن سان لارثك نم ناكوتنم ىفاشلا ىلع كتاف قوبل

 0 0-0 1 يل ل ل اةريس ىلءتاكوابملا لّعَتناو باحأف

 رآةنسنابعشف هداوم ناكو مهريغو ىريشلا منملادبعو ىوارغلا دو
 ىراتغل نوم َك واهل 1 قونو ةثامالثو نينامثو عب

 2 1 1 3 هتيسنوولاعت هلي اهجر قبس ىلا لقنو رولاس:.ةثامعب راو نيسعتو نامتةنس كوالا ىداج نمر ماعلا

 هر أكس ا ةعج < ىرق ىهو فاقةحوتفملاءاهلادعب واهتحت نمانثملاءابلانوكسوةدحوملاءابلا متضب قيمي ىلا
 ةتقولا 0 هي

 أمل هنائور ؟

 00 ع ا

 كال كرار وك ذملاندلا |__ كف د تس ا راسا
 الا او رصعنكسو سلا باك هلو ثر دخلا ف هريضع لهأ ماماثاك

 ىلا رخو هرعرخ ”؟قرصم قرات ن مرلا دب ابأ !تانولوعي رصعانح اشم تعم« قابمبصالا قصن ا نب دمت

 ا قفولضفي ىتح سأراسأرجرخ نأ هرواعم ىنضرت اما لاف هل اًضف نمىوؤرامو هب واعم نعل كسف قيشمد

 هناهقحفلافهناىوز '

 رقبلا وسل ىكعبانذلاك

 نيمدقالا كسلا: داع

 نونكس نم مهنم ىلعالاو | قلاذالبلاةسسشم كلذكو نا مرعب
 ٠ ناكو ةسردملا لخادف

 ديم

 الفولع ١ اريل مورلادالب

 همحرش يي 1 هلئمرق

 ىح هب لذ اضالل

 حاضنالا ن الكل ذلاقامناو

 برمذوهماسعب نيملاهح رم"

 قيبفرجالا دارتلاب هلع

 بابذاكهنبب اهفحرشلا

 اذنه فن د رشا اديسملا

 ه7 رثث العلا نضع

 ١ هدصّف هرب رت نم نسحأ

 لوما كلانع ل

 هاه عم بهذوىرانغلا.
 الع تمار قف رصم ةئيدم
 حقرنيدلا ليك ازمشلا



 ُْ 6 : مهحاورأ هّللا
 هللاامهجر نمل اهمقنلاىرراوخاركبىا بنج لانهنفدوروصنملاعراش ف ةيرت ىلا لقن مث فام | لضافلا ماعلا مسهتمو)#*
 1 ردق عج ىه ىتلارودشلا ىلإ ومءاراعدب وواولا نوكسو ه1 1 لادلاو فاقلا مضي هتبسنو ىلا عت دسعت] نيدإاناهزب كوم ا

 باسنالا ناك ىفىاعمسلااءرك ذاذ كه لدابم ءلادةيسن بس لعأالو | «(ناخرراىذاق
 تل ل مس د تلا دقي

 | اريمآ تاكو امتنا ةتاعرو *«(روهشاارسفملا ىروباسنلا ىلعثلا مع ارانب هت نبرج ا قدح»اود ادع
 نمةزتف نيح ناحتز را ىلع
 ع ةشاح فىئصءاسالا

 سئارعلاب اك هلو ريسافتلا نم هريغ قاف ىذإ ارييكتل اريسفتلا فنسو ريسفتلا لع هنامز ذحوأ ناك ١

 1 وهو ىلاعتلاو ىلعثلا 4لاقب لاقو ىاعجسلا» رك 3ث ةريغو مسي يلع همالسوهقلا تاولس ءايبنالا صصقف :

 وهنو مانملاف لح وْرعْوَر ءلانزتا ًارىربشقلا ماقلاوت 5لاقو ءازعل !ضعب هلاق ستب سلو هلسقل ا 5 ا

 ١ ىلعتلارجحا دي نرلالاقنا عا ذءانثا نان هبطاخاو ىبطاخ : يا ةرووم ىه

 لقنلا عضوه لاقوملع ىلا رولا سن ران قايسباه ىف ىسراشلا لدعجسا نس راك

 ا راك ميا رياك أكو ٠ ىرذملا تار متم ركمىلا مامالاو ةع زخ نب رهاط ىلا نعت دج هيق وو

 : ةئامعي راو نم ريشعو عبس ة نس مر لافافوت هريغلاقوةئامعب راو نبريشعو عسبسة نس فولو« خ ونشلا 5 هتبج رت ةنناكلارردلا

 ىلعثلاو د«ىلاعت هللا هجرت [معا راونت# الثو عبس ة نس مران منيقب عسبسلءاعز زالا مون فوت هريغلاقو : تلح لغتشاوالئاق هقفت

 نوكسوثونلا فب ىر وباسإتلا وةدحومءابةصوتغاامالا دعب و ةلموملا نيعلا نوكسوتةلثملاءاشلا خشب :

 هناهعاز 2 [تلاواولادعب وةموعدهةرح و مءابفلالا دعب ولم هما نيسلا تفوابت< نم ةان“ للعلا ا امهنبي عقو هناقفتا 3

 || تالروناسناهل ليقامتاو تاريغلل اوعجساواهماظعاو ناسا خن دم ن_دحأ نمىهوروباسن ىلا ةيسسألا |[ لاوس
 1 توك نأ 20 هنعأا ماكم ىلا لصو ال ةرسأتما سرفلا لوامدحأ فاك الااذووناس فر 5 2 7
 : قايل 36كم مقا قادرا هو د ل د خأ 0_0 : قه رااح

 تاسنالاب ق ْ 0 هلزاندقو ةعاص*و

 نيناكو عسبنةنس قر صم
 تناك انا ةئامعبسو
 ١ ا هلباق نيعسداو عشت ة نسم

 ا باك يفىناي زرااهتلاد.بعونأ» رك ذةر وف امرابجخأ كلذف مصتعملا عم هلوةينصعلاو ةأورااباقو رعمتاك 8 نامنززاب نذلا راتتلا

 هوهعمهجرخأو ماشا ىلا هوفر خاو ني رستم رقنم مسهلصاناليفلاقةنيملكتلارابحت أدر للا
 تاكو ىلسل اءالعلا نب حابه بدصو غابام 0-0 هعفل اةصاخو علا باط ىفدجأ ا شنف ثدح 1 مزهف ةدرحم لا لتسرأف

 1 تأت نءقطن الو مصفا طقاسيث رش ًارامعانمعل اوب !لاق لازتسعالا ىل اراصف ءاط نم لصاو بامضصأ نم نين وهنيبعقو مرات

 ملك نم عنتمال فلوق وقظو مصتعملا سا داودىنا نب |تعمس ىلصوملا مهارباني قدس لاقو داود | لتقف ىلعروط نيثلواياارق

 وهواهل ىنات هلع ناةفاختو كا ذهل ءانأ ةهارك ةحاحفوب زولات ايزلا كاما دبع بد ةرضع ءاغاذتا || ةكن_ىملاىف نيدلا نار
 ارغاشد اود ىبانب ا ناكءانبعلاونالاقو و هود , قسدحأ يهودي الاوفاكو ءافلذنا عم مالكسلا تف نملقا |

 ثلا لاق مهدنع" 1

 قرح نب نيدإا.,باهش

 قداصودلبدلا عجرمت

 11 رح هدو اول لجل فالوب طرد وو 2215723555 د مطل ل مح
 نب كلامن' مالس نداء نب هللا دمع نن كلام نري رحت حرقداود ىلانيدجسأ هللا د عولأ ار

 ةفاذح نة مآ نلملدلا ن/سودن تامبرب ني ةعنم نص اق نب كلام نكن ندنهدبع

 «(ىَماَعلا "ىدابالا نان دع ندعم نب ”راززن دانا نب رهز شبا.

 وهو قوقرن رهاظلا د5 ءاق

 ةئامعاعةتس .رخاوأ قكلذو و
 ١ ءارغشلاءامو-أهبق ىذأا هك عار دنا "ىلع نب ليعدءرك ةدقو أب زرملالافو اعل [هصقار مق 0

 لأنا ئالاو لدعلاةالووءاساعأا م :هرادقا فره تئازا +. ناوي ةنالثلوقيتاكواناسح ناننأ هاهو روأ| فراعلا عيشلا مهتمو)#
 0 لاقو هتأو كاهن او تالي فنقسا ندودانن د كلها ةالولابفذتسا نمو هنن دئاهأ ءالعلا فنتسا نفخ 1 »ب (شانكب ابل كلاعتهلب

 نبا لحشد *ا/ذىفاوماتحتاه ةبشعلاَإ ءلراصنالا نم *عضاب نماو رك نفت ومأملا دن عا ع تاعانب مصازتا | .نمدتبا ةسكتر نأك

 |١ لئثفالضخاف سانلا ساق اذان ومأملا لاقت مهماستأو م فاكر مهتاب:كاب ادساوادعاو مج دوضداوح فل 1 ناب رأ وتاماركلا اح
 0 «نم هوقياصولعا نوكيو هسنع مهي ىذا نينمؤلاربمأل ف ةغيل اعلا س سلاجاذالندجتألانقفدجأ || ير رشلا هرتقو تانالولا
 || لاقورب ز و هناولو عذج ىلع هورعو سراح هناولو ريسنم لهو لمح نم لماك, سيل دسم مالك نموأ ةبق ريق لغو كاك رت دالب
 اادجتو :>.نلعلاتحاف ةعاصشلاوةبب رعال ىلعلا ىسي ءنب ماعلا ف اداب دس ني_فالا ناك انيعلاوبا | ربت و وازن هب وازهدنءو

 0 ٠ تاوعولاورتق با عسر
* 



 ابار ليلاس تادنو +

 5 00 1 ريت اداودىنأ تاهل و ةلتغلل فاسل ارض وءرضحاو هل نياذن باس ضعم ةذاضخ 3 لتقو ةناثكك ماع
 ا ل ا
 د ا 1 1 تفتلا م ”ىلاهلشت حان ىسعن متانقلاف ثدتالنأ ؛لصدقو كيلا نيسمٌوااريمأ لوسر
 فراعلا ا ا 0 0 دنينمؤلار ما لميلاد .رلا تب داى ملصتالا ل 0 اىللا

 رنا دعزمشلا )0 وما 0 هتقو نم مصتعملا اذا 0 راسا 0 ارد لفح رخو ||

 »لالا لادا سنا | دك دود ةياردب رصتروللاءراخأ م تحل قال وحم راال قوام لمع ةع110 لاهلك فلورا
 م 3 نيد ىلعهظ.ءدتسش ادق مصتعملاناكو هياعمرءاموف نيشفالا فنعو هكبهووهقلط اف ا ةلارطخا

 2 ا ا عطنلا مقوس أرب دش دقوهبف هل حالنأو كل ذداود أ نباىأ رالقهقنعي رضِإ ص أخ هديل مهجلا

 يفاف ناو الادلا : كاي دج دع كد يي لا ا ع ل ازهر

 258 ماكو مانع 0 1 ما ثراولل لام ان او نيمو اريم] ل دعماب ب ردو هنا رس را ما دا

 000 00 دج ]ا لحيزم وافر اان قطموسحالاقف سوكر كنك بزا هتاتعاام حارس اب رضاو ءلعنام لعتشيولا]
 سدقةوعدلا با ناكو رضح أ وةنئارغلاة رب زول لهأ نملحر لغ بضع ةفتحلا تا طحاللا(ثدو) دمت صاو هلجلام

 د معلا دال نمت !١ مصل ار اقن تقال لاق لحزلا تصاح ىتحاهمف تلي وجت ىلايث اعد لجرلا لة تناىفاتلعو هي( شوا نينوي ىو رعي | "نح لعوتلا لك لودلا قر واو يبا نال زال نكسذ لا عوام ال قص وسلا فل يوزملا يذلا مورو | قمح ار اولا تا هلاقف ةنسورشرسأو تعسر تان ست لذي ملعون
 ةو تس دعنط ا لا | مصتعملا كهذف ازكواذكناكمنكلو نينمؤملا ريم ايال تقف ءام لنحت ناكهننادبعابأ الاف - ريلشا
 ديرو اه ناكككو ا نجرلادسع ني دجلا لاقو مهردفلا ةئامع هلرض اوهيلع علو كيل علا يلوات تنس لاقو للاعدو

 لاوحو ةن-ناماركو | نمدحالعوط أ طقادحأ تيرامليعم-١ن.نوزاللاقو همدقلا هنرق نملك حورداودجنأ نب ىكل (
 ة.عدلاناح ناكوتملع لهأ ىو هاهأ ىهماكف داود ىنأ نبا لختدي م هسنم عنتهفريسيلائشلا لتس باكو داود نأ نبالمصتعملا
 2 ( رهن الا لاهل :, , إ| فلارادغم فاموتهلك دقلودي رب املك ىلإة بصق برغملاو قرشملا له ىماقأ فونيمرحا فوروغثلا
 000 ّ 0 هانا نينمّوملارمأ اءلاقفربملا اذه نم قل ءامو هللا ناسارخ ىصاقأ فارجماهجرذكل مهردلا
 ا 2 ١ تح ةلقفرت لزن لواهاندأ سأ قراقنلا نعل اس اك كتيعر ىصقأ ص أ ف رظنلانع كلأس قاعت

 صو 0 رش ا يل شارو كا رماشلا كاصضلا يسن الاثو اهتلطأ
 ا رم أ تاكو هلي اذه فرع ممتع انت عوهودقفلا نسحالءاهتفل ادنعو مالكا نسنعالك دنعو

 اا ْ ىافءاهمفلا عمتك نييك ماقلاىلج 00 0

 ا ع اود | تييشسوب عبو انيلالستدا يضؤا رد 1 لوقا ف. نوعا الوعر ءامئاعرإ -
 ه«(نزتاب مودل شمل | توكت نمل لاق م هتسعتسي ولوقألام مسهفتي و مالكسلا ف تعرش اذا ىلارلق» ثومأ 00 0 دابا | حج رسب واكو وقل عج ترضخ اير بدأ ماس اة ا 1

 دس أ لاف لاب ب اعلا خواب وردقلاةسحتاقن يحى ءلسبسأ نأ ته 0 -

 مدعي ةنطابسلابهل عيوب |! مك أ نبى مدق ل قو مالا لصتا تنم ريمان تاع هنرضيالا نيلكت نافل د 4
 ووجهت + كرام ناضمر [( حج رأةنس فدادغب نومأملامدقالف داود نأ نبامهتمت ًاورملاو ميلا لخأ دا بصح ب دإ  ار الوب هنو | اهستعو فينس ثدجوحو نيثامو نئاثاةنسرج ١ 21 دمار تسلا لا :

 ”نيعسنتو ىدحا ةن || مق نيرشع مس ممراتخافىلا لوحنسلا نو رثكيو ىفوسلابيةعاسج كءاصأ نم. رت بصل لاق نيتثامو
 يعملو ا راتخاف مسنم ريشا لاق داو دى نبا مهمف ةعراتشاف مينم را لاف نوم ما ىلغاو رمان داود

 هنايز ىف.ءاللا نوري ١ ةسيعوت ا واهيل دد ممتعا ةيحألاتواادنعمتيصو نومأللادنسآوءرسأ لضتاوداود بأ ثبات سل
 نأ ل ماعلا ماعلا ىلوملا ار زو ىد ع ثذختت الو كا ذعضوم هناذ لآ لك فةرودملاف هكرتلا كقراغي الداود فلا توك اهلل ا
 : 2 : 10 سمع



 نبةْرجحن بدمج نيدلا سم“

 هللا سزقى را
 نك ار لاقل لوهةلاب همزلأو لبنح نبدأ مامالا داود يف؟ن بان ةتماو هيأربالا ارهاطالو اذ ابالعف لعفبإلا يوبسلا لاق( و رعلا حور

 ةمالعلا انش ٠ نمت عجت

 بسنت ا ىعفاكملا نيد بع

 رافلاةعنصللاىرانذلا
 يدلاو نمت عد 06 تاق

 قدح نع كس هلا ادجسو

 ةأسمي رقما هتنسننأ

 لاق ملسعأ هللاو ران

 اًيوشسوم هرالىط وسلا

 ع ةاكسلا ندلا ىعتمالعاا

 هيلعماتالا قف غلاب و

 ناكرحنالاثو ١ د

 0 :رانفلا ىلوأا
 فاعملا ىلعو ةنب رعلا
 َْت اشار تانلاو

 3 رونذلاف ةكراشلارستك

 ءردص ىهللاهجر داود ٠
 ةئامعسو نيسعتو ىردأ
 ءالعةمالتعلا نعذأو
 ىغملا حراش دوسالا نيدإأ

 نعمدالبب ذو ةناقولاو

 دم ننرمج نيدمج لابإلا

 لاغتشالا مزال اوةارسفالا

 لجالرص» ىلا لس>رو
 نيشلا نعذخأ ولاغتذالا

 5 هريستو نذل لسك ١

 ءاضقىوف مورلا ىلا محو

 ن.ادنعةردق عفتراواسورب

 هدنع لحو ادح نانعع

 ىعمفراسدو ىعالا نحنا

 عاشود ذرمشاورزولا

 تءدلا نحت ناكو هْإْدَق

 لاضنالاو لخفلار“ 1
 دير هر داقلا لسخدانأ

 هقش بهذو هتفالح لأ داو دىأ نب امل لكوتملا هوخأ كونو هّنباب قث اولا تاماساو هدنعد اودى أ نب لاخ ا

 ا ا
1 

1 

0 

 . 0 ا سس
 1 را ارحل
 بابسالا كرولا ح د 1 5: 1 ههفشال عا ٍإ اودهشودوئتانوهورك اذو

 0 ةليضفلاب 4

 لاف هيلع بتعب فيكس اعبج ناناح ياو كلا ايابتاعلي حا 00 ْ

7 
 نك ىدد جل هب رصخو مك * انيىعلز عو ةاضقلا ىذأق داودىأ نال عجتناللا "لاق وانو 7

 تنسح هللان قل اولآو هداوهدسعب كونو مصتعملاتامالو نيتئاموننرشعةنس ناضمرر هشاف كلذوعركلا

 نيتئامو نيثالثو تس ةنس ىف ما اقملا نعدجس] نيدمش لزع غم هناكم ءاضمل ارجسا ندمت دو لكوت 1اداةذ نءالا 0و وا ا تس ا

 هلماقالاربزولا تايزلا كاملا دبعزب رمش سان نمددأ ىربالزأ م دقق اولا ناكو منك" نيو بيداقو

 تايزلا نيالاقف صه للا لبةتساو ماقءاراذا داود أ نبا ناكنف
 موصن واهدعي كسْنر هارآو يي فواد عدافتساال ىهذدلا لد :

 موعتوةرأات دععت كتكرت ا ةموعسم ةوادع نمل عال

 هع دشن :ل-رهعموذاودىبأ نبادنعٌقاطلا ماهانأ ]تن ..ًأرىزارلا ىلع لاقرصعءارعش نم ةعاجهحزمو ١

 داودىبانندسجا نساحم دي رهذلكىواسمت سنا دقل انمةددصق ١

 دازوىئلحار كلاودحنمو 4 الاؤاق اآلافترفاسامو

 .ساوف ىلا لو ةبديف تما دفو ىلوهلاقن هتذأوأ هيت دّرغت ىنملااذهداود فأن با ةللاقف |

 ىنعن ىذلاتنأفاناسنا كريغل 5 ةحرعانم طافلالا ترحناو 5

 ل53 هنا صعب عم! تتوق هلا لستالو جا فوشو قدما ات ثلاط دقوامون هيلع مامتونأ لخدو'

 ظل 000

 0 دع تل

 هلوقاهتلج نمميلا ماظن ةديصق ماقوبالاقولافااداودىنأ نبا دواسلو

 اعفرت ضنر ةلاهيفطعُر هرقف د محاعالاةتعسطن اب عالق « لها ضن رمل تعيض تن اذا

 مراكملاة وذ نأ نم ىلعلاةاغب 3 ىرالعر شل اهتم لالخ الوأو دع رع تراصذم كإدع

 .اهلؤأى لا هتديضةياضنأ ماو هحدموث لق أ

 دورزفاىولا |نينانل تدع دا دودحو فلاوس "ىأتنأرا

 دوسح ناسلاهل حان تبوط 3 ة[تطفرشن هللا دارأ١اذاو ابنهلو 3ىامل اهو

 دوعل افرع بط فرعي ناك ام © ترواحافرانلالاعتشاالول
 هلوش بونملا ى أ نبناو صهحدمو

 رازنى عني رخاغلا لقف < ىداوالا مغر ىلعةمركمو. د دس لكرازتتزاحدل
 داودىلا نيرجأانمو 5 [مءانلطناو هتاذوتمو نب داباولنو فدتخا مهنمو

 : ىدانتلا مو ىلا دودعاوع 0 ىوةريغقف مهلك سلو

 ىداهتاريملاىلا "ىدهمو هي دسهعتالوو لس م
 لاقىزهملا نافهونارعش ثلااذه عمسالو

 انمعافاكناوهّنالوسر 5 دابعلا تاداس ضرالا رهو رات ىلع نيرخافلا لقف

 ' داود ان دجأ ةوغدب 3 تّردقأ ثادانأ انئم امو هي «دانأىن " عيد نماربنو

 مابا ةعهستيقاعل هناعمبتأ أدرك أ ؟ىئالول زوما مالغلا اذه ىنمغاد .امدحأ ىنم غابامداود ى نان الاف

 ل ديوس رامارشت داود أ نبا ناكو ةورعةورعاهضة نة ىل تراك ةقتمللا ءاحد[ة عدس كقاع |
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 0 ا ا ا ا

 عسة سلا ءاضقلاو ركمعلا ماظم ىلعرمسا و ادن تتم وهو مذأاو جداا ةرط ىلا ايدّعل ىرمعلو'

 هريسورانبد فل نيعب رأتا ارهوجو راني دفلأ نب رشعو فلأ ةئامدلولا نمذحنأوةنسبانم لالا عسير ا

 ءاملا فرح ىفهرك ذك أاسو قيصلا مآ أننى < ىداقل اىلاءاضّولا ضّوفو ىأر نمر نمدادغإىلا

 ضسراعغلالاىرئاذت ينل :

 دقنلا نم هدنعنالاشن 1 تاسرالا لك يراطلا ىو وي اعاذ كسل ردا
 فلآ نيسنوةئاع ةصاخ د ىا.سوتلق ىئابدشلادب نم نبدي زب نيداا ىلع بضع مهتما نأ ءانبعلا ىأ نعفاب زرااربسغرك ذو

 نيتتئاةنس جو راشد | سمات وكوإ ءاو نم سلط لام قتل رعاه تبالو نم ضد وىلاعتهّنلا ءاش ناهس: اة جرت ىفهرك ذ

 هلل م رالظترتعم ١ أ| هتيوقعل ساجا ممتعا هبح لق دف .فاكتفد أ ىضاقلا لعهسفنحرط دقناكو .هتبوّعل مصنعملا
 ةرهاقلا ل كتدفدي وما 2 0 ًاارمصتعملا للا ةفهسا هنود سل دج ىداَعل ارمضح

 عجرم 2 خوجاو افعفسشب نم عضوم ىضو سيل هنأ نوهزب سانل اللا فيكو هل لامفاذه ىساعنودالا سادلأ

 حر مرازذ سدقلاىلا سائلا ثالاك محهسلحتملا عف عفت :رافاعش ثمل. لاق عفت مريغ +و ا اعفشملاق كل سادتىلا مجراكلاق عفشي ةلحر

 د ا مالا تفل علب صانع عطلت تحيا شو ,ولعنال
ت سه ادقلاةفدإصل امام تماقتقولا ازهىف اهب مهلت هن اواهوضبشي ندب الروشة اس قزر

 قرط ىلع 0 : | اهت

 تامفعحرو ا ىلعهلاد+لا لج ر هب اطق هن عاقبالا توراقتني قرطلا فسانلان او هيذي نيبلاملاو علا اهيلعودلا حجر 3

 5 0 1 | تايزلا يارب زولا نيد را ا ل ل سا

 ىلع فرش مدمر هلاك ارز زولاهعنمهيمنا | ردماضت صحو روك ىماتنا بكن اصضت نا ىدءانعتو ناسف ايم

 عىل كالاتي لبومصلا ١ يو و عل يا كور , زولاىلاءاذ- ىنداقلا كا ذؤغابفهسيلادادرتلا نمروك ذملا
 ع وعلل |١ مكلف كنعان خأت ناو هاذ ةلانمقل ناف كءاقل تيجو ةبتس بتر نينمؤااريمأ نكلو ةلذنمكداَر زعتم

 اركش ةريخالاة ل اهذهىف ١ .دايثلا تار رولا ةارمتخلا تعا و فصولا قرغت امدمامحلاو مراكملا نمهبف ناكؤمدنع نم ض

 فئصم هو كلذ ل ىاعتهل ا لاقتوجا ”|ىداقلااه ريش غل فاتر ن دوعسأمئايبأ اددعةدمصقب

 هام هقفلالوصأ ىف ْ تبدا ٌنسهاثعم كغج دب اعهاتير نيعبسنم نسا
 لوصأف عئادبلا لوصف | تب زلارضو هسا < ةرطم ىلا كاملا جب رمت

 ىلا تلا | لاقفرافلا بينك دحىناقلادادجأ ضعي ولة تانزلا نب غلبخ
 : مامالا لو دتنو عوز لاو انراسح ًايىرزالتيزلا 5 توملا كفن فتضرع «ب انوه عمطب ىذلا اذان

 تحاحلا نارصتةةوىزارلا تيزلا,راقلا انلسق تح دع هسقنن فكلما تريسق د تببلاةفورعمانباسحلأ

 1 م . يع ااروك ذملار زولاهؤدعتومدعب نيتثامونيث الئو ثالث ةنسس ةريبمالا ىداس نم نولحت تسل حافلا هباصأو
 رعسغت هلو هلق نيثالث انوهيلاف حفر زول تافومج رانا سس امون نيعبر وة عبس ليقوأمول نيس مخ ليقو ما, او مول ةثاسع

 زكا ةةمرو ةئانلا ١ أ| لع تح هورك اش لقودوتاذرثكوةيضصهتقبرط نكت لودجتد.لولاوتأءداوهعضوم ىو ملاغلا لل صح |
 0 020 اذهليقءرك ذمدقملا وصلا سايعلانب مقرا

 0 0 َ اكل لوب اهابأ نساحتىلع ةفاو نم تدر واسم تذع ا

 15 د صرسا اكماشنلا ءابآ مّدسقتاك د هيماركلاءانباتمدسةئدقخ
 تح ةتامةرهاعلاهدق

 : هرك ذاماذه ةنامنامتو 0 0 رهسش نم نول سن سانا موف ءاضقلا» نعمخرص علاق نعفرصوةر وك نملاةنسلا نم هر فص نم نيك 0 1 راق مدر عا ىلع ليكو تلا صا ود ست داوو روك ذملادجسأ ىذاقلا ىلع لكوتملا ططست ي:ئامو نيثالثو

 / نمتعمت ردو ,ردح نبأ

 : ةلاسرلا ناهدافحاضعب

 نم لئاسع اسف كأىثلا ا لو رس اا ذرة فطن اهءلعبطغنيسداود فأن !ىلعدهشامو ىلاغتهّنلاءاشنا
 : نع هبال هاما ندم اندهشت لاف همانأ ىفهنعاف ردي يمان تيودووشلا نمر ماقف مهريغودوؤشلان مريثك قل سا لا

 .ىرانفلاكوملات ا .اروءاس ىرخ لحرلاس ماك ”نعاوروشانيقابلا لاقو كانه تسلالالالىضذاقلا لاف ب ناكل اذهقاعك يلع

 ةموطظنم ةعطق نرشع قيجافلاهضرع روك ذمارجلأ ىماقلا فوتو 35 لاخلا كات قيلت سانلا بعتو

00 
 نإ نم إش ماهتم لك ( لدا ناوءاتنبا - 4 )



 كاثءامس اريسغو لتتم
 راغلالا قرط ثونكلا

 موهرهدغالسضغل اناا

 منوف نيبعت ىلعاو ردع
 ىلع اهلئثاسم لدع نعالِضُف

 هلاسزلا كا ةمظدخ لاق هنأ

 هثو «رمعتت است م وب ةلاع كلذو

 هني ةلاسرلا هذه حرمات و

 نيعور وكذا اشد
 [ةبسانملا نين هنونغلا ىاسأ

 تازاغلالا نم درك ااه

 قو ادك متلك اهضع

 | حرشو هب وجالا نسحأب
 ١ ةلاسرلا ىرانفلا دولا

 00 ال

 داودىلأ نبا ع نميدأ ىلع موقاايندلا فتن راه لوقيررب رضلا ءانيعلا ابا تعمم قاج رطاركترتألاقو ا نمو ولو ريغهيذ تعرس

 كلا هت نا جرخا مالغاب لاف لبةدس د مالغابل طقامول كنع نم تح. رخام | تاع هنلعام 0 هس 1 -| هب 0-1 تن مف هلع“ ماسح ا
 جيم تو مايالارصقأ

 ضئارغلا حرشو مالعلا

 | افطلاساضت اةيجارسلا

 . انهحورمت نحل نموهو
 مداوملا حرش ىأرالو

 | «لعقلعفي رشلادبسلا
 تازة نوف تا ةملعت

 ىفتش نك ىلع اواو

 ءاتفالاع نمو: د تملا

 نمعاضقلاو نس ردتلاو

 ضع نمتعم»و اهطيما#
 | دلاو ةزجانالومناتاقألا
 ١ نم ناكىرانغلا كولا

 قاما ا د ةلاوذ اننرد ااهاني و[ نيدلا رشا
 نيهسلعأ ارقد ىونوقلا

 ةذمالك

 . 2 تل ل51 طا ازال افلا كق115731 قال نك 9550597157750 اللة موك جور بسم عع جد تنال سعستم جل

 18 ىداقلا نم ٌسأ ناك هنأ ليقوئاهو نيثسةئس ةرصبلا,تدلولاق هنأ هنعل ةنونشنا اهو نيسمعار مد ١

63 

 : ملعأ أ هللاو هندجوام ىلعةتنتك نكمل حية وجرت قهنرك ذامعلاخ ودوةنس نا رشعوأب مك أ انبوح

 : هناك قىفان زراارك ذدقو ىلاعت هنا امهجسرتجلا ىذيىفامول نم رسع هل قد داو فوتو دع باوصلاب

 ١ اننا لكوتملا ىل اولاق هلاقام عج رك ذتيبحاةمشات :ونمو هناكو 2 جرا فاريثك يح اروك ذا

 | رخص نمنع مثقل: والا مولا ع هزع مهي ناكمركسعلابلاقلاو ءاضقلا بأن بدجشدياولا

 || دعأ نيد دسلولاوب آت امو رانيد غلف اة ىلع لود مهيب عامسمو هعانضب لكو و نيستئ امو نيعب زأ

 ا طم: نأ كوصلارك ذوامول نم رسشعي هدسعي دسجسأ وأ تامو نيتثامو نيب راتنس ةدعقلا ىذفدادغبب

 0 مرا فتامدجأ ىض الان أاذهدعب ىفابزرم ارك ذ "نينذلثو تنس ناكداودىلأ نبا ىلع لكوتلا

 لبةودادغماعتومت ونيئالثو عساةنسرخ 1في ل و هلبقنباتأمو نيعب رأس

 ا نييناكو نيعب رأةنس مر لانمنيقب عسل تبسلا مول هول تامو نيثالثو عسنةنسسة هلا ىذيفهنبا تام 1

 | لهالاغلاو مداود ىلأ نناناكش ردن ركوب لاو هلك كذبا اودلاب لعأهلناوهوكو أر هسشا هجوم | اهلئاسم تالكشم لحو
ماسأف مستو ومهلوعت ةعاسج بتم مضدقناكواوناكدلب ىأ نم بدالا ا 0

 ا 1 اولاقو عيهنم ةءاسجسهيابب رض تا

 ٍةثالثهيلاماقورب رس عاطأ|فريضةتو ندواذهنا هبف ماكتيالو بدال يرانو مركسلاةقاس ناك نم ن فدي : قلاوىرخأ ةفاطقات

0 : 

| 

 ا نمزلا ىلع ىدعت س ناك نمت امو 36 .نسللاو ثالملا مااخن ثام ا

 1 نفكجلا نم مني مراكملا سعت 5 ,تيحذاباذ 5 الال يسن اطأو

 0000 رب رسواسُس ولربانم هلو دب اعضاوترم رسلاوربانملا كرت
 رو> ًاودماحمسل اح دي اعاو جارت ىبحب هريسغأو

 فاذا ءانثلا لاذ هنكلو د هطونح ع رالسملا قيتق سلو لاقنتلاثلامدقتاو

 فسقتموقبالصأ هنكلو 3 هنوعمستاهشعنلار رص سيلو .

 لاقفىاثلا مدّقتو

 ش ١ ناار ربو ب كس اها موت ر !: طج د دقف ه1! لعوهرخذ ند ا الو اهمأ لحالف

 ىدايالاو هلوومتيل لا ةقل ادع وقال ع ةلمهملالادلا مضي داودو ده
 الامال تار ةربهلا ربك

 ناندعن دعمت رازننداناىلا ةمسن : هامهملاد فلالادعب : واه نم

 *(ر دوه مل اظف ل !ىابمصالا تار عمن يبن ومن. ق صان برجس نبهيلادبع نعرجحأ مينو 1 طفاش ازد

 ' || هنعاوذشأو لضافالا نعد أت اقثلا طاف ارباك أونيئد ا مالعألا نم ناكءابلوالاة يلح بكب حاص
 0 هتيست هللا ديعمدالاو ةجرت ىفهنمتاةننابهمأ ران باك هلو بتكسلا نسسأن مةبلحلا هباكو هب اوعفتت اوأ] -

 ْ ؟ فيرشلادسسلا ىلع ةغيطل -

 0 ىكلاعت هلا ءاش ناهيواعم نيهّلا دبعرك دقي سو هنعهّنلا ىضر بلاط نأ نبر ف جنيها دبع نبدي واع 1 لئاسرلا: ع 0

 0 نيهنلادبحىوم هناوهداد أ نمرلسأ نمل هناهلاةراشاراسأ تاز عمها تارك ذوةروصل اهذهىلع

تسوسنخاس بح رف فوت هدأ اوتارك ذ دوأ ا
 0 تبحر فيلو 535 همأ لبق نمد دنع نفدو ةثامثلثو ني

 مرا نم نير شعلاو ىدانخلا نينثالا موللبقو رذصف فولو نيثالثو عب رأل قوت امثلثو نيثالبوتس

 1 ةلمهم اداصلا نوكسواهةفوةزمهلارم كب تابعصاو 5 ىلاعت هللا هر اهمصأب ةنامعل راو نيثالئةنس :

 ا ا اهلل. ةاغاولاب ادآلب رهشأ نمىه مونوت غلالادعب وءاهلا تفواضن ؟ءانلا, لاقي ةدحوملاءاب أ دو

 || زساك الارك ادع عوج تناكو عبجلاناهو ركسعل اهابسنو ناهايسةبمعتلاب ىجست| مالرسالا اذه
 0 نما ليذخب رايت زاوه اوامر سرا ولا اذه ةعقاو مهل تعقو اذاعمتحت

 اذا اروع 3



 ىدادحغتلات ا لناعذ- ننوج 1 ا 1 وأ ا ١ مييحسس

 00 2 ران 0

 2 0 هج ل قيقا را

 ةنسةرخ الاىداج داو ع مراتلاوثردحلا هيلع باغفا مةف ناكو امهريغو ىريالا بيلا نأ |
 نيتسو ثالث ةنسةيخلاىذ عباس نينئالا مو فوفو رهشلا نمنيقب تس سينا موةثامالثو نيعستونيتنثا ٍ

 ىزاريشلاق قدا ميس شل نأ تعمهولاّوش ف قونيقاعوسلالاقو قلاعتهلاهجردادغبةئامعب رآ وأ

 ىناك هنابعلاو هينا سن هعجار تاكو اريثكه عفتنا هنالهشعت لج مت هاج نمناك ىلاعت هللادجو ا

 جار اي ل رغما طفاح باعيسالا باك بحاصريلا دبع نبفسون رون آو قرسملا طفاحمتقو

 ليعمسا تاكربلاابأ تادادغب ع رامتفراعتلا نب نيدلا بحضرك ذو للاعتهاءاش ناءاملا فرح ف قيس 1

 رشا بق تناح ىلا اربق 2 ا ارهز نب ركمابأ عيشلا نا لاق قوصلا دعس ىنآنءا

 تاماملف هلت ارقلا هنف أر ذي دهبي مانيوةص ع وبدسأ لك فمبلا ىضجتاكو ىلاعتهتيادجر قالا

 ءارهز نب ركبىلأ ىلاثيدسمل باع ءافيرسثي ريق بناج ىلا نفدي نأ ئموأ دق ناكو .تطقتا ركولأ |

 ا.يدشاءانتما كلذ نم عنتماف هيورثؤب نأو هسفنلءدعأ دق ناك ىذلاربقلاىف براعم نقدينأ هولاسو || ٠

 اورك ذودعس بأ يشلا دااوىلا اوان ذاوأرامف ا ا هتددعا دق عضوملاقو

 احلا رشبتأول ل لوقأ نكلوربلا ,ولعحا كا لوقأالآ لاثو ءا ارهز نب ركبابأ حيشلارضحأف كاذ ل

 لناللاقهنم ىلع أ دعقت نأ كن نسع ناك 1كنوددعقي يظاتارك ونأءاف هبناحىلاتنأ آو ءايحالا ىف

 هنفدى مهل نذأو رك ىلأ يشل بلق باطفلاةةعاسلا وكي نأ نبني اذكيف لاق ناكمهساجأو موقأ تنك ا
 | ءاهعفلاو ثيل انآب ل ةرفراش دانثأم هوددو هلام عس عسمك قّدصت ناك د قو ب رحنا هيناحىلاهوئقدق |

 هنالمقو هتزانح لب نمدحأ ىزاريشلا قكتاولأ حش ثلا تاكو 0 ]فيصو تقع هلنك ا

 ملعهبلا سبت ةزادقنأكو هتومدعتة ل اص ت امام هلتنو دورو ا هلئاو ة هةر ”اهدلثو نعستو ىدحاذ: دلو ا

 راعذلا ننا باك رم هتاقنانرا [اذههتفو فهظذحو ثىدألا

 *ي ( روهشملا اعلا ىدنوارلا قص ا نب ى حي نيدجسأ ني.سحلاوبأ )<

 ها هرصعقءالضفلان 2 مالكا لعف ةلانقم هل '

 عمت ارطانمو سلات هلو كاذريغو ب صقلا اكودرعزلا باو حاتلا باكو ةلزتعملاةحضف باك" اهنم
 | سعة نس فوت دب مههتك ىف هع مالكلا لهأ اهلقن بهاذعدرذنادقو مالكسلا ءاسلع نم هل 0

 تاتسلا فرك ذو هيي قو. ىلع *لا ىورط نيكلامتبحرب نتئامونيعب رأد 1
 توكسوفلا امتي ؤؤاولاو ءارلا هن 5-5 : ديوأ رولا هنبستورب ىلاعت هللا هجر لأ هاد نيسنتتسس فوت هنأ | 1

 روباسين رماط ةيحااضرأد .ةأرو -- ناسا ىرق نمّدن رقىهو ةلمهملا داهدعن وتوتلا

 ماي وأ اهرك ذىتلادنواردذهو "مقل واحلاةم#ملانيششلاب ناش اقري ىهو هلمهملا نيسلاب ناسافو
 اناقهدايش افناهمصا ىلا بخ دسأ ىنبن منيلحرن أ اورك ذلاسعف يأ ارم بايفتسابلا باك ىئاطلا ١

 نأب رشا ريق نامدانب تامهدلاورخ 0 ” الاريةوامهدحأ تام هاهدان وىازحودنوأ 0 عض نوم فان
 رعشلا اذ ممنرتي: داع عريف مدان اغلا اىديالا ناكسف نامهدلا تام ماس“ اك هرم ىلع تايصد ونيس 1

 1 < مكارك نايضقتال مدح ء اقدقردقاملاطابه دا

 بغلا ماتفم هسيتادأ

 قوملاهدلو ىلسعءأردقأو

 كا ولا كا مم راثغلا

 ايفاواحرش هحرم روك نملا

 . ةيفوصلا فراعم نمهخجكو | م

 ناذ الا «موست ملام

 ناهذالاهمهذ نعرصقتو

 هللادجر ىدلاو نمتععمو

 . كولانا يدجنع ىكع
 هسا دعاس ,ردفتاك ى :رانغلا

 رتسانمةسررمقفاسورب

 فايتفمواماسضاةناكو
 ناكو .ةبنامعلا ةكلمملا

 هأجو ةجطعتو رثسحاص .
 ةكوشوةهبأ بحاصو عساو

 عماجلاىلا يرشاذا ناكو
 سانلا مدرب ةعملا موف
 نمئىلستع ثيح ةران ىلع

 نيد وعشت قننام سانا أ

 هلتاكو في رش اعمال

 ىكح م ةرثك توضع الردع

 ةسح

 لاق هداز بيظحىل اوملانا م او نياسملا ىلع هيثكو 6 مهيلعأم مك هنع قرت : تاآىصو اوه خص قءارت ةفلاو

 لوملا نا ناخد ناطاسلل

 ناتحلا نسم ىراذغلا

 عستادبلا لوضق هتافنصم
 ةعلاطم ىندان هقب زأ انأو

 رمعاتتا كلذءم هلناكو

 كيال وو بايدجعلا نم
 ةيسقنلا ءارخلاو حافلا
 زاوح هتيبىف هناكسحو
 توعب رأ ةرثك نيسضعال
 - سينالعلا ندا ينم
 ماا دع و ةيبهذإا

 ا ةلالخلاو ةممالاهذه

 ابا ةسفئنلاهسفن سلب

 ةماعمسا ًارلعتاكو د ةشند

 مجاشم ىر ىلعةريسغبص
 قنلعتي ناكوةيف وصلا

 ىلاستا لوو كلذ



 دوسالا ب وةعبكوملاو

 | ىرانغلا ىلوملا ناكو
 طظعولا ىلا لامةناريةعاهجةلا نمناكو تاراش او تاما اراها يضرافالا وسخ ات ولا يلم اطفعا ادتاك |
 ناكرصتخاو هفةداهز سب ردتلا لرئامل دماح أ هيحنأ نعةنام :ةيماظنلاةسردملاب سردو هيلع اغق | .

 ةرن[ مرح ”تينصت هلو: , ءانحالا نايلءاسم»و رحاودا هث ىف نيذلا مولع ءايحاب ىهسملا رماح لأ هن ها 1 ىكعمدنروك ذملاثاطلسلا

 اىرانغلا وأ اقف ءلعفام
 0 راق

 2 زيدل نال وَ

 | نمنسحأب ىبسك ىنالو
 | ةعبسص لمعت ناكو كلذ

 1 نب ةشدتاكو ةيزازذلا

 ناطالسل ارصق نيب وةسردملا

 | ةلور وك ذملا ناخدزباب
 اشوربةني دع عماجو ةسردم

 مادقفن ريشلاهرقضو:

 قلخنأ نك 0
 نه دكع ق نما اك ست نك هرسسما

 يا ىور 5-7

 3 هدتءروك نأ ناداسلا

 هزداوس د درف 3: همام امون

 ا لاقف مر
 ىببف ةعامدعلا ران كنا
 6 اعماسرصق مادة ناطلسلا
 و اعضوم م 'قهضنل نيعو

 مءاذدع ة عاملا رت ارشد

 ا لرتف فالخا م ميد عقودا

 نامارق دالب ىلا لحر و

 مهرذ تل مول ل

 رذصالابوةعي كوسا

 نا لوشن و كلذ رخشنب
 نام ىلعارق نبب وقعت

 5 نما ىل اولأ ىيدتسو

 شل بسلا
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 اي اوس قيدصنم فازغالو + اياك نوارلامالعتملا 0

 ىذلااموتاهملا ىتح اكيكسأ او < مادصمدحوأ ىلامال|لاوط دع احرابثسأ كي ريق ىلع مقأ

 اكارن نوكت نأ ى مشن: تدخل 5 هرانو سدل لد تاهضوات ل ا

 اك ارثىّرتاهالانتالاف مي ةمادم نم اكبر بق ىلعبصا

 با اوملاب لعأ هتناواهلةر وا ىرخأ هر رقفاقفلالادعب و ىازاهدعب وب ةمهما ءايلنا مضي قازشو

 اذهنيس ,رغلا نه ت>اصقاشاغلاك :ورهلادد دوما 0 نبرمت نب دج نيدج دمع دون أ)

 * (للعأ هتئاو نحرلا دبع ني دم نب دج هنا نيب غلا هاكر 2 لعخلا ارو هبسل اف لوةنااوه

 ناك هنأ ىوسهرك ذ“ الدرابحلأ نم ىث لعفقأ لووك ملا هراك ىفرصقامو رباك الا ءابلعلا نم تاك 5

 هنانوحا ردتو عننا هيو لغتش هبلعو ىلا عن هللا ءاسش تأ » هركذ ذة أسو ئوغللاى :رهزالاز قصتمأنأ بعصل
 نموهو قاف ١ الافزامو ىويشل تيل سف لاو ع ركل ناضل فرغ وكل هيف عج روك ذم

 َ ررطلاوةذللا سلاحي ددالالهأرمل ؟اعب وةوادناىفلوانتي وةلذبلا بح تاك هنال قو ةعفانلا 1!بنكلا
 تناكو * ملأ هنلاو كلذ نم ىلا ناس ارخءابدأ ضعب ةجحرت قىزررخانلاراشأ وَ ا

 ةارهولا ةبسن ءارلاوءاهلا تشب ىورولاو 35 قانعتهلياهجرةءاهعارأو ىدحاةنس بح رف هناقو

 فاشافل وزع صاع هللا دمع لبق نماحلس نسق ننفئحالا هتف ”راكلا ناسا ارخنرم ىز#>|ىهو

 لاق : وةأرهىرق نم ”ةررق ىهو ناش اق ىلا ةمسن نون ةمناثلا تلال دعب و هه شوقا لا ةةرورادلا كل

 ءامسالا هذ هو ناشاتو تاساقرك ذوإ.ةىذلا ف مدقت قو ىاخمسلا هرك ذاضن أ ةدحو !اءاملاتتاشان راسهل م

 اذهدعب سلالو ةروصل هذه ىلع هور ابتشالا بيبعع كيرالا

 م (ىفاكلاهشتلافاوللار ذظللا نر نرجحا ارخطا اون )+

 اهحاونو سوطب ءاضعلاىلو هتذمالته> وأراصوْئنب ودان يمر ماما ىلع هقفت هنامز لهأر طل تاك | 5
 : نامارق بح اص هنيعو :

 لاغتشالا قفىلازغلا دماحينأ قيفرناكو مولا ماس اوةرط انما ندسع ءالعلا نار وهشم ناكو

 راس واعل 3 قوتو د ف : و رعاادرزد ا ةئاحصت مول لكس ءلاعلو هجر سوط ةثامسعتة اس ةنار 1 ذةداعسلاىفاو هان | هفيئاصت قةداعسل الز اا ا

 ىهو ءاف فلالاد_ب و فلأ ةحوتةملاواولا دب وتمت اءالنا خشب فاو 00-2 يف كاعت هللا |!
 1 ل هياء ارقر و هر

 ىرعل اةريثكر وباسينج اول نمتيحان

 نيداادعب تالا كاز غلا ىسوطلارجسا نب رت نءرمجت نيدجسا ج واسوا ا

 +( ىفاشلا هيقفلا ل ارغلا رت نب له رماح مامالاو ا

 فراصتللا نا هرك ذو ةلزعلاو عاطقنالا ىلا الئامناكوهسفنب ةبقوصلا مدعخو دالبلافاطو ةريصبلالعيف
 ءابدو عفر لاعفدن ١ الامهسف:اىلعا اوفرمسأن يذلا ىدابعاب هنرضح ئراقلا مد

 لوقن دش ع ىدانعأب اب هلوقب هسغنىل اًةفاضألا |

 1 هبا ىداعالا لوقو د اهنح تنحف موللا ”لعناهو ا تاك امهلاداع 2 ابامأف

 .ىسلاهديعا كل يقاذا 5 ىلاو وماي تيدونذا مها

 , قام“ فرشأ هناق د اهديعا“ .نالا ىعرتال مهضعب لوق اذه لثمو تلق :

 0 لمهملاءاطلا مضي ىدواعل او بكام تهنلادجرتناسمسةثو نير ستعة نس ىف نب وزةدج قولو #

 راولا

 بتال يرسخ جاب لانو اصمت امو جالتزازا اعلن جات عد



 تارطاتهاسا 20 د لع ر ةةةناعار رخل يش سول لااا بلا سا وار 1

 ,ةمعملانيغلا تش ىلازغلاو « هن ر قل ىعدي زن امامسهلو نوف فلالا دعب وفاسلا ضوواولا توكسو'
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 نوذلا تشي ناقوت ىوشالاو نون ةيناثلا ف لالا دعب وةحوتشمءار ْمةدحومءان فلالا دعو“ همها ءاط لا خشب

 مس مناف ناج رح و مزراولهأ ةداعىلعلار خلاىلا ةيسنلاه ذه مالفلالادعب و ةمعأاءازلاديدسشتو
 ! نم هن رق ىهوهلازغىلاة مسن ةفه 2 ءازلا نأ لمقو ”ىراطعلاراطعلاىاو* ىرامةلاراصقلاىلا تنويسش

 جتفن نب وزقو لسع هللاوبانالا باك ىاعمتلا هلااذكم نكلو رووشاافالثوهو سوط ىرق

 قارب” ةسن هم ىقو نازح ل اريثكوةمملاءازلا نوكسو فاَقلا

 ةيلعامدالا عالقدنع مع ا

 «(ىفاشلاهيةفلا ن اهرب نبابفورعملا ليك ولا دمج نب ىلع نيرجسأ متذلاوب )دج 0

 اكلاو ىئاشلار كى او ىلازغل ادماح ىنأ ىلع هسقهفاتؤملاو قفتملاو ع ورالاولوصالا ف ارصتم ناك
 ةةسردلا نب ردتلا لو هقفلا لودأ ف زيدولا باك ف نسصو هنونف فارهامراصو ىدءارهلا نمل

 ءابلا تغب ناذري هيي رسل بدسم سام

 نونوعل ًاءاهلادعب وءارلاثوكسو ةدحوملا

 «(ىرصملا ىوخل اسال اىدار | سنول نب ليعمج ا نيدمش ني دعس أ ةعتس وب )<

 طءانلا تاكو نأ ارغلابارعا باكو ع ركلانآر ةلاريسفتاهنمةديفم فيئاصت هلوءالسضفلا نم ناك
 تاهو هإ_ثم كا قي لو هن ويس تايب ار هسفت دو دات ال قت وة ساقنل عع اوعلافباكوخ وسأاملاو

 عادم .الاو فقولا تاكو اهالمأو نا واودةرسعرسقو ىناعملاباكووعتل اقع تاكو ناكل اتدأ

 نجسرلا دبع ىنأ نعىو روكل ذريغوءار رعشلاتاّمبط باكو و عسب لات اقلعلاح 0 د رف

 ئرابثالا نياو احراق كا أو ىوختلا نش *ةحئالان|_علس * إنما ى أ نعوشلاذتأو ءاعستلا ||

 اذاوت سفن ىلعربتقتوةساسشمبف تناكورصم نم مسيل ل -ردق اكو قارعلاءأب داناعاو 4 وطفنو

 هتذرعم لقت | ىلعاسممق لمان وهسفب هما ودحع 5 ىلذ ناكو م ةوالخ ماش الث |وعظقةما.عبه وأ

 مون رصعفولو يرشك قل عن ودافأ او الف 9تعزخالا ف ةريبك ةمغر سانا تاك اذه و

 ناكو لاعتهنلاهعترنيئالثو - دنس لقر: ءاقلثو نت لاثو نا تتدخل ىذو هنوأت سمن تسلا

 نمش ضو هرعأأن عطقي وهو هيدان أب زرهأن قوت لدشل ا نط اش ىلع ساشا ب رد ىلع سا هنأ هناقو لو
 ىلع هل فقول ل3 لينلا ف هل-ربهعفدفراعسالاواغتفري زب الس لينلا اره ازهوما اوعلاضعب لاقفرعشلا

 لمعت نمىلا ةبسنلا هذه هل ءهمنيس فلالادعب وسيلة درك اماخلاو توزلا متن ساعنأ او دهب سدخ
 سافل ار رصل ا ىناوالا لمعت ع نانولوذي رمصم لهأو سا.قلا

 ب (ىوحنل ا ىدعلاة يشير يني دأب لاطول )د 0١

 هلوحأ نم وتل ماع موق نسلاو راف لمبالوعل اذ حاتبالا بك حرت املاك
 ةنس ففوثو دي ىسراغل ىلع ىو ىامرلا نتسلس ىو ىفاريسلا ريعس نأ ىلعوحتل أرق هنأ ىوس رك ذأ ىتحح

 ةلمهل انيعلا خشن ىدبعلاو 5 ىلاعتهنلاهجو سرجلا مون هنم نيآنرشعل ناضمررهش ف ةثامعب روت نم
 ةريسك هلم د5ىهو ىعذ نت ىصفا نب سنقل ددعىلاة بسلا ذهل مهمل اداهدعب وةدحوملاءابل |توكسو 0

 تمتص لل ل ل السلا

 و« (حارحلا باكب حاصبتاكلا لهس نم ركسلا دبعنبدمخنبدجأ سابعلاو أ«. ةروهشم
 لجالالا هنرك ذاموروهشم هناك و رك ذأ ىسابش هلحنم لع آم وىلاعت هلباهمر نيتثامو نيعبس ةفسقرل

 منان |

 نا ءإسراامطل ثأرو |
 ماع فيظللا ريعؤجشلا |
 جيشلا ةفلخ ىسدقلا

 سرق قانا نيدلانسز
 و ركل تعدل
 ريا, مورلادالب,تمدق
 مداقأ

 ةلتمش أ مورلا ونفذا
 ياء لكةيىذهب هكعامللا
 راش نمراتملا كم ىلع

 ىرولا
 ملا لك نمرافغلا ةرضحىلا
 ٍ مددق نيدلانيز بقلب

 تن فرطالاديعاذا وسو

 *ىراكتلا نت انا كرمعل
 تثلاط |

 مزالمو زااىريصق”نكلو
 هضرالدب دش قوش ىتحدقو

 قدمه رمعلاااناقب ىتقال

 ىئازَغ

 سدّعلاَف مود ارظتناو
 0 ٠

 ٍ عاهلكنعرسلا عمج عجل

 ار ارحل تساو قف
 ماقبايجتمدامهل سو

 مدخاو متثغاو ضرو
 0 . فراعلاليتس

 : مداخلكل واعتةيغيلتت

 كاع بلا هيلا لسراو

 .املتن ىسدقلافيطالا
 '. ادقوهوذما بارع

 عادرحا فلا مااا

 ا احريخاهللالوسر عشب



 اوباتحافاهتهسراشتلا ٠

 : ملقا لعلا فرصعلادبر ف تنال
 : ْ ... هلامزةقرعمملا هبل هفقاولا فّوشني د قف هناك ىلاو

 ميم تررعا مارا نايشلاىرهتاراس ني زنوج ندع سابو || ل ًاسداديح 0
 ةةاررعلافييقرك مااا كامن تدندامئا دف ل ذك اا نايا هقاو | نوير ه رح كو

 رهازلار عونا وىزاسنالا نب ركوب اورغصالا شفحالا هع ىوروراكب ثيريبزلاو ىنارعالانياعمس || 3522-2-- .يك
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 ميدقلارعشلاه باو روةيب رعلابةفرعملا وتعولا| قرسص و طفطلاءار وو ثمان اص ةح تمت ناكو مهريغو ا ماع ل
 ا هى سايعلاابأابلوقتامهللاق تفك شاذاىارعالا نتا ناكو ثدحوهذنم خو يشلادنعامدَمم | 1 قرعلا اط تو

 || ءازرذلادودح ف تراظنو نيتئامو ةريثع تسةنس ةغللاو ةبب رعلا بلط فتادتبا لوي ناكو هلئفحةرازغب | 1 و
 "اا ركو ألافواهافتحأان اوالاءاّرشلل هإةسم ىلع تيقباموةثس نيرشعواسج تغلب وةنس ةرمثع قامتىسو أ! ثداح نارقالا ىلع تّقنف

 | ثيدحلا باص[ لغتشاواؤ زافقتارقلاب تارقلا باكل غتسش اركاب اسلعت ىللاق ىرقما دهان ١ مدانو
 | كاس وكاذامىرعش تيلذو رعودي زيان ات اغتسش او اوزا ف هقفلاب قفل باعصأ لغتشاو وزافف ثيدحلاب | ةدلبو تنك اماذاتناق
 || سايعلا ابا :رقاىل لاف مانملا ىفةلوللا كلت سو هياعمنلا لص ىنلا تيار فمدنعنم تفرصناف ةرخ الاف ١ تح
 ٍإ هيمالكلتادارأ حلاصلابعلا ىزابذورلاهللادبعو لاقل يط_تملا معلا بحاصت نأ هللقر مالسلا نع ' متانلك !مناطةرطقياو
 |١ لبالاداك !برضتكلاو ىردأ الوقت لاف ىرداال لاف ة نعل ئاسةلاسق بلغأ سالى || فضا تداخ تركع | سلاف تنك زرالاب قورعما دهالا روب[ لاقو بلا ةرقتطم واعلاعسيجتناو لم <هبساطتاو لمكي | !؟اوالاض قيال ترخشا
 || عصنلا باك ف نصو تنغتسالر عب ىردً الامددعب كمال ناكو سابعلاوفأ هللاتفدا, لك نمةإرلاكيلاو أ ا 2 معقل
 . || باعث دن اهبلاماضعب فم رابنالا مساقلا نت ركون لاقو ركش 4ناكو: دئاغلا اريثك معا ريغض رهو | ماشي عدي أى هلا تل 2
 1 اهتوق تنأىلا سفنلا ثبات وكف 5 اهترعه مغ سفنلاتوق تنك ل 0 ع 3 0006 ..رإ هام 2 . 35 وول 0 ا ْ : ْ هريغلؤأ هىهلدىرداالو || نجبالطلا ىلع ضيفت
 0 اهتوسح هماتهملا ءاداسب سعت ع 5و ءاملاف تقلا ءاش قيس | كلاوحف ىرعش كرمعل
 ١ اهسقءاربلا نب نسحاوب اندازو ىزاننالا نتا لاق لحاع
 ا اهدهلروضصلابىلام تاك ولف دب 1مجسامئلنم نم سفنلا فو < ادهايتريصتنأ ىنملرغأ .. |] تالف كوناسحل ملظنك#"

 ةراقتبكنمزافاماذاى طرق ٠
 مط لك نعد وم تاذ اا 2

 هنالتقاذا ىعس ال أك

 اهتيقلكبفكلنم امومه وكشافو اننيب عمجتملا لعلاريسصف دياهتوفحشلاطو تيهام جرلابو
 ىدح !ليقونيتثامو عب رآتنس ليقوهخ ران فب ارقلا نباهلاقامتمايضم نب رهشل نتئامتنسس فداوو
 هراةنس ىف ناسارخنم مدقامل روم أملا تن ارلاق هنأ نينث امةنيس فدل او هنأ ىلء لدي ىذلاو نيتئامو
 هدهو ثومأملا اذهل اةودرب ىلع نأ ىنلمف.نافص سانلاو ةفاص هرلادب رب ديدخلا باب نم زج دقو نيتئامو
 ُ .ثعٌتالثل تنسلا مون ىفوت ونينس عب وادم هونارت دمت ئس ناكوعاسنا ىلا هنعكلذ تظفشل عب را
 ناب ةريقع نفدودادغبد نيتئامو نيعست وىدحأ: ةبساهنم نواخرشعل ليقول والا ىداج نم تيهيهإبل

 مهمدةلسدق ناكو رضعلا دعب: #علبا موف عماجلا نم رخ نأ هتافوسسناكو كا عتهل هجرمآشلا ||

 نيران نادال
 مم
 ةيلطل اتاء راجعا هل ندو

 ةعبللأ مول نولطغ هنامزلا

 + ارنا ورا هل فسح نوب يشم طعم حت دعك

 وهواهنم يرخأف ةّوهفهتقل اق سرف هسكمدصق قا رطلاى هبفراقنب باك مدي فناكو بعت دعبالا موال 1 فقاضاف ءاثالتلا عود

 زامهملانيسلا خشب راسم ودعم .ون ىنا'تافهسأ ر نموت وهولا+- اكل: ىلع هلزنمىلا لمؤ طاتخمناك مونامهلاروك ذملا كولا
 ةاناملاءال!نوكسو ةثلثملانيشلا تشب ىناببشلاووهيإ هسهمعا ارغلالادعب وات نمةانثملا ءانلادبدشتو |" هنا كلذ ف تيسلاونيزثالا
 اههدح نانامشامهولئاونن ركب نم ىسنابيش ىلا ةبسن وف فلالا دعب و ةدحوملاءابلا متفو اهتحتن م || فيناصت هنامز ىرهتسشا
 نيو ةتاعلا هسمف نحلتام باكو نارتتلا ناعم باكو نيد وعلا ف التاب اكو نوصملاباك هفيناصت || دجوت لا تءارقف ةيلطلا نمووب لفسالا نابدش معىلعالا نابيشو ةباكعنةباعت نيل هذ ني نابيشوخ الاوةباكعنبةيلعت نب ناب.ش | بغرو ىاراتفتلاةمالعلا
 ىرخالامو ىرحامباكو قرصنيالامو فرصتي امباُكو ريغصتلا باو رعشلا ناعم باكو 1 ارغلا مدعلءارشلاب ب تكلا كات

 1 : ١ .تنوناضاماواشاك لا نامت اولا ناو طافلالا باكو ءادتنالاو فقولا باكو نانعالاب اكو لاثمالا باكو ذاو.كلاباهو || اوجاسحباف اهتمام“
 ىلامأ دا 0



 كولا فاطااستاك نع : ْ 3 ا ل ا
 0 00 : كلذريئووعلاّدح ناكو لئاسملا باكو تآرقلابارعان أكو اسدالا نطو سلاحا ا / - 3 ا : ا 3 . 2 ءا عال 0 5 .٠ مع 6 0 2 1

 تاطل_لل ناك هنااضنأ || __ *(ني داود بشلل ىناهمصالاةغلس هارب انبدجت نيدجأنيدحصتيدجارهاطولا طظفاحلاردإ© | هرابتسا مله نفق هلصخل مل أ ا للا اى تبت تنحل
 يعدعم رب روروك نَا ا لعتشاو دادغب درو سهذم ا ىفاش ناكو مياشملا نايعأ ىاو ثيدعا بلط ىف لحر نم رثكسا ا طاف اددا ا

 ضغب ناكواشاب ضوعب 1١ ىوغللاىرب رب-تلا ىلء نب وبعاي ركز يأ ب يطلتا ىلعوهقتفلا ف ىنارهلا لع نسما ىنئاكلا ىلعام | ٠
 ىتانو ىراالا تيد 0 الافاطودالسبلاباجو لئامالاة مثالا نمدري_غوحارسلا نب رفع دمتى أ نعىوروتغللاب || ٠

 حارا فر « دما كوملا || ماق اد رودةنيدم نمرحلا قدنلاهم .ودقناكو ةدعتلا ىذفةئامسجو د رشه دة ساب ودتكسالار عت ١
 روك ذمار زولالاقهرع 1 هلت وهإثم هرمصع قهر حوخ فنك لو هياوعفتناوهللعاوعمسوةديعبلا نك امالانم سائلاو 1 ةوب 7

 ىلاغتهللا نموحر'امول ١١ ةنامسج و نيعي راو تسةئنس ف ةرصمبحاسصىديبعلا رفاظلارب ز و رداسدلا تل عنيسمل اونأل داعلا

 00 نا ٠ رابدلاد ماشلاب هيادصأن متعاسج تكردآون اناا بتفورعم ىهوءبلااهضوفو روك“ ذاارخثلأبتسردم
 كوسا هسعمست ىبحالا | نمتلقنامةل نمو ةجدت اوذهطخ نمت اةذو ريثكسلا بنك ق ناكو ىو زاسأو مسبماع تعم #و "هبرصملا
 لها هنالاقو ىرانفلا ا ةديصق نم ىسل دنالار اي ادبعنب دمت ادبع العام

 كرين ةنيدعل نال يا ا وو دنا تدك و نر ا ناو د

 5 : هللان 3-3 0 لزععلاجلا ف اصوات كرتذ 35 لكن ذعلالتلافاصوأ 5 هل 1 م 5 5 : - - 1 م 8 00 1 كزغت لازغلا كاذهف تاطال دي هحدمو ريمالاب كاغَتشاالول

0 3 
 ضاو هيه ا عا هكةيننل

 كوملا ىلا عننا ئشقةيلع ل ا ا ا ل بلو ا 1 . ١ : م 0 ليجةيحاصة سلا ا هطت نمت لق و
 تاطلسلاللعو ى اننلا اهتمحن 9 اسما هرهدأا نم 35 ةعاسل لبج نع ىولاست او ٍ

 هج ةردعر ةولانع اهنيلو ةايحلا ءاسأب تماذا أ رمعمن لجل رائيلع ءاوس ْ
 0 تا 0 نوفل سوفن ىدنع وبكت او اهئاكسرادلا سوفناولاق : دشن راماريثكت اكو ا

 [اهناءاع يس ناولمزا || ةناحسصتونيعبسو تس ةنسرخ آلا عيب ررهش سا ةعجلاةلل ل قوةعجلارابةوكفوتو تاهصاي || ٠ (قور)ئرانغلا لولا || اهيرغتةثامعير او نيعيسونيتنثاةنسس هندالو تناكوهكوأرصتخلابراصتخالاوةريثكمةيلاعتومملامأو || ٠
 نيملاصلا نم ةعامتايبفرضخالا بابل ادت عروسلا لح ادةريقمىهو ةلعوق نقد ولن ردتكسالارغثي

 ةريقملاهذ هنا لامي وءاه مت مالاهدعي وةلموملانيعلا نوكسوو اولا تشب هلعو ودع هرهغو ىثوطرطلاك |
 كإذريغ ليقوامهتع ىلا عت هنا ىذر ساء نءا بح اص ىرصملا ىابسلا ةلعو تن نجنرلا ديما ونش

 دبعد#ولأ نيدلا هز انقامللا مبناج نمي رصالارابدلاب نيئّدحلاءالعلاتدبحو تلق كاست هثاهجر
 تدجو مث ةلاقلاهذه ىنا لا ظنا اداوم فنولوةي هنامز فرصمث دحئرذسنملا ىوتلادبع ني راتعلا ||

 نبنجرلادبعمساقلا أن يدل لاج غيشلا فيلات ضارغالاو دصاقملا نع مصفملاض اي رلارهز باف
 روك ذملاىناسلارهاط اب[ فان انأىردنكسالا ىوارفصلا صفح نعسان ودعا عرس ذل ىك

 لك نال ضرألا نا ع
 نلماعلاءالعلا محو 1

 ءااعلوملاهذاّتس اريق شاش

 هدنعق ةتيادوسالانيدلا
 هذحوفةروث ذاادناورلا
 نامزةلعُرم هنا عم عضوأك

3 

 انوصعمب كلذ دنعتديدم 0 ْ ١

 تدملك لوي وهاذاف دوت نب د نيدلا بحت ظفاحلا رات فتي ًاروروك ذااىوارفصلا مالكرخآ اذهةنس نيعستو 1 هلا تقتلاو ىتاهنم | انام كلذ ىضتقم ىلع هرم غابم ن وكيف نيعبسو ناةنس نيقلاب النيمنعلا ىداوملوقب ناكهضشوهو || |

 هل نمو كرب هللاىغأ ا تلاس ىسدبقملا ىنغلاديعلا#لاق هنافىوارذصلا هلاقام ةحص ىلع لدءامىدادغبلاراخل انسان ف وزعملا 0

 - قوك دلال ولاتاهرامخا نمىلناكوةثامسعب رو نيناتو سعتنسسف كلا ماظت لتق رك ذأانالاّعف ةداوم نع ىلسلا اظناحلا 1

 قءافّدلا باك فكم لوقيامناوةتالفلاةيسنقلارك ذثانالوقب نسسلااذ هى نوكن متأةداعلارةلوقنس ةرسشع عسب زأوأ | شاب جاح ىوملاو ردنكسا || ةنسةرشعث الث هر ع ناكدق نولوةيام ىلع هنافتئامعب رآونيئاسعو سجنةنسس فكلما ماظن لتقرك ذأ | . جراتمطانى دج نالومو || لوق. تاك اهنيعيسو نينثاة نسف هنارصم له هاوقبام ىلع هداوم تاكو لو تاق نينسرهشعدودح معلا ||

 سس ردا ءاكريش اواكب طلا

 نيدلال ك أ يشلا م

 ءايلوأ نمالجراموناورازف

 | كابرقأ ىوارغطلا لوةنأ اذهب رهط دقفاتسوأأن ينس سعنوأ ننس عسب زار دقتءرع نوكينم كلذ

 الو ةلوق قى كشد نه ىوارصلا سلو نيعبسسو ناغةنس ف ىداوملاق هناهنم عمه دقو هديلتوهوةعضلا !

 از أجب ا... للا



 كلذوبملار اننف لافت
 0 ىوسا ماعدا نأ نعالنختال غابت الاىلاةنسد امئلثذنمادحأناانلعاماننا عمهتهص باو ىد-اانالو ١لادخ 0

 قكتقو ميضتسالنا

 ىجاح لوملالاقورعشلا

 قى الرع عيضتس كنااشأب

 يرائفلاىوملا لاقو بطلا

 ىشانر نيد : عمم كنزا

 ىوعتلاو لعل اوابندلاو نيدلا

 كاوملا نال لاقاك تاكو
 ناريمالا ب0 ىر_جأ

 هر تن
 شاب ىحاح ى وااو ملقنلاو ١

 هرطسضاة ضرع | ض 0

 بطلاب لاغتشالا ىلا
 ظفاح ملاعلا كو ا مهتمو) دع

 د نير نب نددإإ
 نان روهشاا ىردر لا

 »< (ىزازمملا
 ىواتغلا ف 0 وهشمبأو هل

 ةيزازبلا ىواتفلابر هتشا
 مامالاب قانم 3 باك هل و

 ىذرةفينح أ مظعالا

 فنان باكوه :ووتعهللا '

 بلاطملا ق1 ءلشم ةباغلا

 ىلا هلّوأ نمهتعلاط ةيلاعلا

 او هنم تدفتياو شا
 عم ثحاب مورلاذالب لحشد
 وهتلغوىرانفلا لوما

 .تلغوعورفلا ف هناع

 .رئاسولوصالا قهيلعكاذ

 :ةيلعهنلاةجرتاممولعلا
 - ةئس ناضمر طساوا 2

 ةثامئاع وان يشعو عسبس

 لضافلاىل اوما منم 5

 ىهو سوماسقلا تحاص

 نيد 2 0 3

 ىراريشلا رمت نيب وكعب

 «(ىداباز 0 5

 0 1 ىلا بست ناكو ناكو
 . سس مس

 ناز

 ]|| هتياعاش ناهتج - رت فى أ سسك نيتنسوةنسةئام شاع هناذ ىربطلا هللا دبع: ' رهاط ببطلا نأ ىذاغلا

 || ىمع ظفلوهوءاهلا ورش 1و ءاغلاوماللا تف و ةلمهل ا نيلارسكي فاد الل ود لاح

 [ ةياسصألا ىرشالار ب نينش لثم ترادفةقوقشم تناك ةدحاولاهتفش تالمافشُ ”ىبرعلاب هانعمو

 0 ْ ءافلات تلديافءايلاهنف لصالاو
0 

0 
1 
 ا

 لضغلا نأ نيدلا د مرزجشلا باى .وم فلا ىأ نيدلا لاك ةمالعلا عيشلا نبدأ لضفلاون )+
 سيقنببعك 0١ نةعنمن دمش نبسأ ]ول

 ُ ها هرم : بقال

 أ رصتحناو هحرششداجا و هقفلا فهسنتل 1اباكع حسد راقنملا ل مج تمهل نسحالقاءالضافارييك اماماناك

 1 اسرد ءامحالا باك نمهسو ردةلج ىف قلد ناكواريغصوا اريبك نب رصت خم ىلازغلا ماهالا نيدلا مولع عايحا |

 1 ىلاعتهّللامهجردّدجو هوديدارك ذ فاسو لعلاتيبنم وهو ةتاملار زغتاط وفخم ارثك ن اكو اظفح

 ١ ةسردعس ردتلا كونو ةريبك ةعاجهماععب رو مواعلا ىف نتفتلا فهدلاولاون اونم ىلع مستو مهعضاو ه
 3 ىلامعت هاه حر ىدلاودعب لب ران دعللاعتدتلا هجرلبرابحاص نيدلا ننز نتنيدلار طم مظعملا كتالملا

 0 ىاثلانينئالاةللدلاولاةافو تناكو ةئاوسو ةرسشعةنس لاوس لك *اوأ ىف ”لضوأخ نماهعلا ةلودوناكو

 1 سوردلا قلب ادحأ تعم“ امو ريغصاناو هسردرضحأتنكوةروك ْذملاَدَملا نمنايعش نم نت رشعلاو

 ا عمت نتساف لص رلا ل الياقماقأ وداع مج نأىلا كلذ ىلعلزت مو هلثم

 3 رهش نم نر شعلاو عيبارلا نيالا مون ىو ا 11 داقالاو لانا هرزاغل ما اود راق سرد هيلا

 1 ةئامسجتو نيعبسو صحة نس لصولاباضنأ هتدالوتأ اكوةئامجسو نب رشعو نيتنثاةنسرخ ٠ العسر

 | ةصدبن تركفأدقل و ىنيعفاينداارغصتوالا رك ذا مودوحولا نساح نم تاكدقل وىلاعتهلباهجر

 1 سعةنسفف ةفالكلا ىلو هناقدج-أ سايعلا ىنأ هللا نيدلرصانلا مامالا ةفالح هم شأع لحرلاازهتلمف

 ا

 1 'تضودوة ثا سوة رشع

 || هعو رش ادبمناكوةدحاوةنسفانامو روك ذملاندلا فرشثاههفداوىتلاةنسلا ىهوةئامسجنو نيعبسو
 أ كإذدعغي مأ دارو لضافالا ٌضعب طخ ةريغم شاوحابملعهيبذتلاةطسن انمراعتساو ليرابةنبتتلا رمش ىف

 ١ ارب نيدا !ىضرئيسثلاوه هطقع ى ىئاوطاوةضسألاتن 59 ناكىذلا لضافلاوهحرسش ىفاهلكىمثاوكسا لقتدقو |

 ١ نمتاكو دادغبرةبماظنلاةسردملاب تملا يفاشلا ىلا ع ركل ادبعنب مان رفاخملا نب نامل دواد
 ناكو لعشن لف بصانملاهباءتض هرعوة دا ٌةرسثعس جف ة لحد هعمل فراك ف نصو» .رصع ءالضف :راكأ 1
 نفدوةثاسونث الئوىدحاةنسس نم لالا عسب ررهش نم نول ثالسثل ءاعب رالا مول وتو ياني دنم

 ةنس دعب لاغتشالا هدالد نمدادغبهم وذقناكولاعتهليادج .رةذس نيتس ىلع ف.زدق نأكو هن هن ريتو ثلا

 | لحالي رغترو لصوملاب هس أ ىلعروك و ذملا نيدلا فرسش لاش تاناكول اوالاىل نع ر ثا سو نينا
 || جرو ايندلاب هلاغتشاوهزعفو هله نب + وهنط و ىف لع ش |تيك هن بكا نولو هر ءاهقفل تاكو لافتمالا
 ٍ ةهيافكردقلا اذهقو تلطالهنساح فصوف تعرشولو رخام هنم

 ديعن ماده وم يطرقلا لاستبب دك باح نهي ردع نب دج نبدجسأر سوتأ )»<

 هب (ىومالا مكتلس ا نب ناو ضن كاملا دبع نب ماشهنب ”ةرواعم نن نجلا

 ا نمو هودّةسعلا هيك فنصو ا ال الو تاك مولا نم نس رثكملا ءالعلا نمناك

 3 : دج فل 0 ادارتل عر تغماابكلا

 اذان



 قزراريسشلا قسعماى ا تياسشهشههشسسسس ل ١

 البالي و ةعول اعاه نيطش 35 ههحوب راذعلا طخغئذإلا اذا
 ني هوس سس

 امبروهببنثلا بحاص

 ركتأ كاهبسن عفو الثاج كضراعن تشل ىتح 35 مراصْك طل ناىدنع :دأم ٍ

 هنعهللاىضرقيدصلا ىدادغبلادحاولا دبع بدم لضفلا ىلال ل بقو تناكتلارهاط ىتالام مما نلقو ىنعملا اذهف هلو ْ

 قيدصلاهطخت :كتاكو هنوف مضعن ا نةيتاسأ 8# احرضم سوادا مدن هلادحخ دع هكسع راذعلا -- ردعمو ِْ

 لصتاو مو رل دالي بلد ةديصق ةلج نملاقف ىرامتسلا دعسأاهملاءذ و وباصتغتب دانلا لعح سحيرت نم ئ

 روك ذااناطاسلاةمدخت لئامجمزادعلبقشتك ام ع ةسئامتلا هناذم سا ظ
 امارة سور علو قالتلا نوك ىتسمتلاق دع قانتعاوةرفزي ىتعدو اضنأ هلو ْ

 روك ذملاناطلسلاةاطعاو مقسريغ نمنوفحلا مساب د قاوطالاوب وراك نيب د .اهتمويصلا قريشاف 0

 زيمآلا هاطعأو اليزحالام نا ارذلا مول لبق تم ىنئيل 5 مول عظخأ قارسفلا مول نا دب قفانثعلا عرصمك.دع ن سن

 ند اة نر الاصوك نع نب وط بابشلادرب 1 انواط كنب ارت اىاو غلانا اضنأ هلو

 د ادسلالاح ةرانيت الايمت هدنع لديزب بسن د هناف نَسهع كنوعد اذاو ٍْ

 اهتالع نم ذحأو ار غو هي زاعمنب نجسرلا دبع نت ماش نب كل انءنج ءرلا دبع نيم نب م ةلب وط ةديصق هاج نم هلو

 0 ةبمأ ىنب نم سل دنالا كوامدحأ ىمكتاناورمن كاملا دبعنم ماشه نا ||

 نسن اد قاب شحولاو © نك اساهفريالا» سادنالادالبت فر دع دمتم رذنملاب
 ىلأ ىلعاه :راشتن ادعت ةشةدصضقلاهدهناىو زدقو صاوللاب دأب قى رخملا نيارب زولال اق

 ىسنوتلائدانالا هرعاش هضراعناىلا هب وقلاوبذكلا نم هي ضل اه ءاضو هللا ني داما دعم رمت

 ةريثك فيناصت هلو ةعالاو

 افنضصم نيعب زأ ىلع فيش

 الا هتافئصم او 0 3 2 ع 0

 نيب عم هم نارع ناو ايتو طردت خل عبر اهنا اصل
 هماعتاكوتابعلاو عسل هبردبعوب الو ىساون !ىذايلا ير لع د واود ءانلا اخو

 فاهم ةزاو نكتسف ا ءاعر هقدصمنأ 7 رئاط بذك تاقفبارغلا قعن

 صخملا إذ عنو نتاع 0 5 موضعي ل اوةىلاتاغثلاهضو
 ةريسفت هلو هتعمل سو ءاقلار . ريسحو علاطاستم لازالو * ىونلا ىلعانوعّنك مىح ولاّنهل
 1 1 200 رتعي و ةقانالا مْوُسلا امو د هسيعنوبارغلاق عن فموشلاامو

 تاكو فراثملاوىراضلا مول فوتو نيتئامو نيعب رآوتسةنس ناضمررشاع ىف هندال اوك « ع امىبعملك كإذريغةلو
 "الاثدلب لش دءالهنام_جر || ايعلا ىبةريقمف نيسنثالا ول نق دوةثامئلتو نب رسثعونامةنس تالا
 ناكر ابل همك او ءارلانوكسو فاقلاممضي ىطرتلاو «كاسعتهللاهسجر ماوعأب كلذ لبق اهلا هباصأ دق ناكو ةيبطرق
 . لدن ناك مانزل دالب نم ةريبك ةئيدم يضوةبطرقىلاةبسنلا هذه ة دحوم اءابلااهرخ ؟قوذلمهملاءاطلا مضو 0
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 ايا ماس ثوكسوةلء#هملالادلا فو ةإموملاءاحلا مضي هدادجأ دحأو هىذلار رخو ديابتكمامرادىهو سادنالا

 حسو مدكظعلا نآرتلا

 هلا ريكس ناكر رأت فورد ارخ ؟ءارلاواهتحت نمةانثملاءانلا

 فراعلا ىلع عالطالاو | ”ريلماانيدوادنينا_ٍاسنيدجأن نانلس نيدجنب نابلس هئلادبعتيدجأ ءالعلاوبأ)# ٠
 هنااتاك ةلجلابو ةبنعلا نبىدعننامعنلان رق رأنبمعمانب رون نب ةعبد رنبثرحلا نبةسعس رثءداب زنا

 كل مل ملا 2 نناول-نب نلغت نور ون « دسأ نب هيا مت نبةعذح نم مع رب رشي وزعت نافطغ

  عستةتسد[ووي فينصتلاو / رعاشلا ىوغللا ىرعملاهتوزتلا ةعاضق نب ف اخلا نءنازع

 نيزراكةئامعبسو نر شعو
 دالب نمديبزباضاق ل قو 0 ةرعملابهيبأ ىلعتغلل اووخلاأر 5بدالانوئف نماعاضتم تاك

 نم نب ريثعلاة ]ل نهلا | ةسسعنف عقب ريبكوهو مزلي . الام موزل مظنلا نم هلوةروفأملا لئاسرلاوةروهذدملاةريثكسلا فيثا هلا هلو
 عنسوأ تا لا 2 كيالاءاسع “ابك هلنأ ىتغلي وطقسلا ءوضوامع»و هسفتب هحح رش واضا ةدنزلا طةس هلواهم راقياموءازحأ

 ْ ا
8 

 ةلناعام ل

 : عتفوهو و ةرمشع ( لوا ناكلخ نا -6) 7 ا



 مشل ب ران نذدوهسا وكت

 رخ اوهو قريجلاليعملا
 نيذلاءاسؤرلا نم تام نم

 هيف فاف فب مهتم لكدرغنا

 نرّدلا سآر لع هنارقأ

 هقفلاو ىيقلبل ا نيدلا

 هجر ىداشلا هذم ىلع

 ندلا نس رو - لاو هليأ

0000 2 3 

 ل

 سه خيشلاو ثيدحلاو
 عالطالا ىرانفلاث الا
 ةيلؤعلا مولعلا لك نع

 خشلاوةدب رعلاوةماقنلاو

 هّعذوف دف رح نس هللا دعوا أ

 مؤأعلارتاس فو ةككلاملا

 نيدلادئشلاو ب رغب

 مهجر ةغالاىف ىزازيشلا

 ةعساوتجرلاعت هللا

 لمانعلاملاعلا مسهنمو)وي
 فقراعلا لماكلا لضافلاو
 ندلا باهش يشلا هيأ

 «*( غو اال مث اونسلا

 ضعبال ادبع هنلادجسر ناك

 ىفلعتف ساويسلاهأ نم
 ارق مول علا ىئابم هرغص
 قاف ىتح هرصعءاملع ىلع

 مولعلا لكى عرب وهنارقا
 ل 00

 موأعهدنغ لصحو ىاحلا

 هنعش عم لخترا مث ةيفوصلا

 همرك أو عولثانأ ةدلبملا

 ةياغ ندأ نياريمالا

 لانه ن 1 و مارك ال الا
 نيالا دودح ىف تامو

 * ا

 8م
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 0 داحلا اذهدس وع تاك ١ انرعأللا فد 0 نمةثاملادعبلوالا

 مول هتدالو تناكووجامهزت و قر رعتلااب ركز ون أب يطل ناو ىشونتلا نسحلا نب ىلع مساةلاونأ هنعذدخأ و

 0 حو ةرعمابةئامالثو نينسو ثالثةننس لالا عسب ررهش منيت ثالثل سعشلا سب ةمدتعت عملا

 : قيم الا ضال اقول ىرسلا تبهذو ضايبه بايع ىف: ىتخنيتسو عبس ن سلوأ ىردحلا

 ةداحس ىلعا دعاقدا ارذهر وزب ءالسعلا أ ىلعهبع لحد هناىدانالا بن + رعندنلولا تهللادبعد_وأ

 ةردانامهاذح اهيشعملاوةعاسلاهنلاو ارظنأ اكو لاق امص تنكو ىسأ ر ىلع حمو ىلا دف لاق م 0 ثوهودمأ

 حرش فىز را خالل هك دو مع تالا حا د اع وار :وهوادسح ةرئاعىرخالاو |١ كي

 ل ا طب ىلا تمار ظناع ”اكءالعلاو [لاَعْفهغصو ىفةعانجلاذخأ» اعئرقو ىنتاارعش

 ميما و * ىدأىلا ىعالارظن ىذااانأ :
 ىنتملاناودودماولاثبعهاممتو ىرتعاان اولدو بربح ى رك ذداسمو هس ومات ىنأ ناو درصتخخاو أو

 ىوقو مهيلعذ خأامو مهريسغ نم مهن ””امواجن ذاعمو مهراعشأ تب رغ ىلع اكتودجأز عم هانعمو

 نيعستو ناسك ةنسدادغب لحندو مطمن نإ 3 اهانقح را عضاو | ضعب قدقنلاو مهل اراصتنالا

 قعرشو ل لا | ةعبسوة نسا م ماقآ و نيعستو عست ة نس ابنا اهلخدوةثامثلثو

 ىمعتؤ رادقالال هاو ءارز ولاوءاملعل اهيتاكو قاق الان مةنياطلاهبلاراسو سانلاهتعذخأو فتعتلا

 تاكهنالانيدت معلا لكأ ا. التنس نيعب رو سنة دم ثكموههنءعتاهذإو هلزنمهموزال نيسحلا نيهرهسفن

 تالا قر قر و لاقل ندا رطااودتذبال 5 هنولك ًايالمهو نيمّدهتملاءكتطاىأرىر

 هلوقموزال اى هرعش نموةنس ةرسشع ىدحا نبا اوهورعشلال عو تانا اويدللاعيجفاقلطم |

 لرابدح رخل ع لال “يف ةسمستو كاذل ا نيساطتال

 لزعأ اذهو عر هلاذه دع ايهوركاجملا نك ممل نك

 رومات ثاععب راو نعتوأو عستةتشت ردع شلا ليقف لالا عب رج ىلا ليقو ثلاثة بلا مولىفوت

 دح ىلع تينحامو ”ىلعى أ ءانحازه تيبلااذهمريق لعتتك نأ ىدوأ هنآ ىئغان و

 ضرعتي هنالنلع هبانحملاعلا اذهىلاءه>ارخاوداولاداعا ثواودب مهئاف ع ءاكسمل اداقتعاب قلع ةماضنأ اوهو

 0 رارلا ميلا فتامو مانأةثالثوض صن اكو تاف الاو ثدا دلل (»

 هللا دبعد توت أ ىضاَعلالاّمف باوصل ريغ ىبلع ىمأف مالقالاو ىودل  اووانتف ىنعاوبتك ١ثلا اا موبلا

 مامهنبىلءن دل اونا هذيل هان رفوتاسلو مود ىاثتاف تيم هنافؤييسشلا قوكعاز ءارعهللا نسحأ ىنونتلا
 امد فخ نم مولات قر ادقلف دي ةداهزعامدلا قرن لتنك نا

 افوأ عخاستم كس ع هل ”اكدالبلا ف لرك ذتريس

 اموحأ نمد دف رخل كلارك ذ *« ةليلاودا رآاذا عسل ىرأو

 نمّتحاس ىف هريقو» رت ذمدو حيذلامدعنمهبنيدستي وهدعتع ناك امىلالّوالات يملا ىف زاشاَدفو

 هلهأو هحلاصعمايقلالرتو لامعهالا ن نمتوكرأم هل ”هناع لعوهو مد قربغص ب أب ا لا ىلعو هاهأ ارود

 ةبسنلاهذهوةمتمءامنواولادعبوةطفأللا نونلا مدواهقوف نمةانثملاءاتلا عشب ىضوتتلا ودع هينواغتحال

 .اونتاومسف لن هاوماقاورصانتلا لعاوغلا تو نن , رعلاباعدقاوعما لئابق:ّدعامساوهو خونت ىلا

 بلغتو خونتو ءار مهوب رعلا ىراصن ىهىتلاثالثلالث اعلا ىرحا ةإبقلاهذهو ةمامالان ون ةلاو

 .مأشلاب ةريغصةدلن ى هو نامعتلاةرعم ىلاةبستل اه هوءازلادب دشتو هل هما نيعلاو مما متشن ىرعم اووي

 هوبا

 اهر دن هناف ين ءللاعت هللا ىذرىراصتالار يشب ننامعنلا ىلا ةوسنمى هور ٌريشوةاج نم بر هلا



 نمجن رغلا ىدب ان لزت لوةثامعب رآ و نيعستو نيدنث انس مرق نيلسملا نم رفلااهذأ وهللاثيستف
 نيرشعو عنشة نس للاعتهللاءاش ناهرك ذى :الارة نس ق 1 نبى كنز ندلاداعاوكتف نأ ىلاذئموت
 مهك الم ًاباهلهأ ىلعّنم زدت امسجو

 ديع نب دسج ا ىلعالا نيترو از ولا ىذنت ناو نب كلا دبع ناو ص ىنا نيد. جا ماعلا )+
 د (ىطرقلا ىسل دنالا ىصتتالا ريهش نبى عني دمت نب رع نيكل ا

 م 1 دولا فل ا ا ا رس عل فا حوش كا ا كك ل ا ل ا ل
 2 ماسي نب اهرك ذ طهار يره مول ىرهفلا سيق نب لاحضلا عمناكىذلا حاز رنبحاضولا داو نود
 لأ لعأ نمناكو عئاقولاو ملظنلاو لئاسرلا نمارفاوافرط هلدر واو هيلععانثلا ف غلاب ود ريشدلا باك
 ةبب رغلا فيئاصتلا هلوتابعادموت ايت اكمىرهاظلا مزحن انيب وهني وهتونف ىفاعراباننفتمسلدنالا

 كلذريغو راطعتوناحابتمو عباوزلاو عباوتلا اهثمو كشلاحاضناو لدلافثكباك اهنمةعيدبلا
 ةدصق ة لج نمهرعش نساح نمو رداونو تاباكح كلذ هلو طرغم مركل ئاضغل هذه عم هبف تاكو

 عايسةأكتلادبص تيقلاذا ع هنأكتاريطلا عابس ىردتو
 عابش ىهوراكوالاىلاهابط < اهدرتو هقوفاءايجربطت

 هكسىف نسح ا هنكلا مالسالاو ةءلها لا فءارعشلا نمةعاسجسدبلا عبس د قواقو زطم ىنعماذهناكت او
 هلوقدغي رظوهرعش قيقر نموهذحأ ف فطاتو

 هدسعن ىلع هلاتوند 35 نسسعلا ونعت مانو مانو 535 هركحس نم ااعالو

 سيقتل اوم ةيلاوعمأو 35 ىركلا بنيددسلا بدأ 35 سلام ىردقفر ٌولد
 الطلاضانيه:ملبقأ ع سلغلارسغت مستناىلا أ امعان ىتليلهب تبو

 «سعلااداوس هنمفشراو#
 هلوقوهو ىنعملا اذه درصب فورعملا نسما نىلعر ,ودنم فأل وق فاعل امو

 ىدره مهرانر :ءاندس و نا 35 دعومربغ ىلع هانقرط "جو

 ىدنلا طقساملثم مهاعانطةس وع اننا اريسغ مهسارسأ تافغامو
 سلا صال وقه.ف لصالاوءارعشلا نم ةعاج ىنعملا اذهل معتسادقو

 لاح لعالاءاملابايسومس ع اهلهأ مانامدعباهملاتوم»
 والا ىداج لس ةعباسارا هى فوتو ةئامثلثو نيناسمو نيتنثاةنس هندالو تناكو 5 قئافورعش مظعمو

 , كلملادبعهونأو يلاعتهللاهج .رتلس مآ ةريقمىف مول ىفاث نفدوةسبط رقيب ةثامعل راون رعو تس هن
 انور واهتكت نم ةانثملاءاملان وكسوءاهلا ف وتتم يشلا مظل ديهشو *“ ةزصلا ناك قروك ذم
 الا تلانع ةلمومنيعاهدعب ومنا تفوةثاثملا يشل انوكسوةزمسهل ا خشب ىحمالاو ري ةلمهم
 ةريبك هلببق ىهو نافطغنبث يرن عجم

 ل تل وح ار ا تنص د ديس ا دي (ىوغللا ىزارلا بيبح نب دش أد ركز نيس راف نيدجسا نيس اونا)*
 00 ايش عجمهراصتخا ىلع وهو ةغللا فلما هناك فل اواهمتتا هنا ةغللاصوصحو تش مواعىفاماها تاك"
 1لئاسودل اوءاهّمذلاة باس باك هلواريثك
 ,ةيبطلاةماقملا ف ةهقفل لئاسملا عضووب واسالا كلذ لاعتهتلاءاش ناهرك ذة الا تاما ا بحاص

 هلوقامتفةدسراعشأ هلو ىلا«:هلباءاشتا 0 : مدللي لدم ا 0 ١1 نأ ك1 ال[ ناناقملا تاكد تاذمولانافز اعزب اعيش اهءاعو نا .اهقمناكو لمسة تام ىهو : :

 رس : ب راس ثقاهنمو ءاهقفلا | مىفاعتو ةغللا ف لئاسمو عن
 2 م : ا

/ 

- 
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 0 ل

 رازب روهمهريسفواهم
 رتسشغت هلو 4 كلريشو

 نويعب هام مامعلاتارعلا
 ووهشملا وهوريسافتلا

 ميش ريسفتب سانلانيب
 ةقيرط ىف ةلاسؤ هل تدأرو
 ةلاسراهام» ةسفوصلا

 تافصلا فرش فئانعلا

 تاب هلدهشت [يميتصت نم
 فوصتلا اخس ارامدق
 قوىرخأأ ةلاسرهتدارو
 منكلواضأ ف هوبصتل |

 تيطن الااهعتا نضع
 فرغىلعأف :وهدقصدهّنلا

 هدقرا نانا

 لشافلا ماعلا مسهتمو)#
 ىلوملا نيااشان نسح ىلوملا

 : هي (دوسالا نيدلاءالع

 ارق عالق أءدلاو ل-عأرق
 ندإا لاج لولا ىلع

 ها عمتجاو ٌارسقالا
 ندلا سمم* ىلوملا عم
 ” لوما ن ائور ىرانفلا

 ىف امون رظت ندلاداج
 ىأرقتيفحةيلطلا تارح
 اع انا نسح لوملا

 ىلارظن و بامعلا ف ةرطس

 .. ايئاحمارف ىرانغلا ىوملا

 بتكلا علا هينيكر ىلع
 هلع يئاوملا بكد
  هنالؤالاة حى لاقف

 لضافلا ملاعلاههتمو)#



 * (هاشركص ىلوملا

 مواعلاعسمحاملاءناك
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 باوبلابهمأو ةيلقعلا
 اهتب وجأ بتكف اهنع
 نءرذتعاو هيلااهلسرأو

 اراهطا تاوعلل ضرعتلا

 هنارك ذو هع بدأتال

 مع باوسملا ىف عريت
 روذعم روماملا قام

 ةغبلب ابطخ هل تيآرو
 هلوبقم بيترتلا ةنسج
 هحو ردا ور ماظنلا

 لضافلا ملاعلا مسممو)#

 ناذاش دم موحنرملا ومما

 نيدلا سم# ىكوملا
 *ى رائغلا

 الضاقاماعهليا هج .رتاك

 ىلع اعلطم ناكو اك ذ
 نم هدلاو هبسي لع علط ااه
 ىهيلعا كئاز ناكو مولعلا

 قهسلاضوفو ءاك ذإا

 هس ردملا سلا ردتهسأ ةأمدع

 اسوربة ني دعةبناطا لا

 ةميورتع لاس و

 ولوأ فهد ءعمحاو
 ل انالتءانع 0

 نعول أسو اهتياط ءالضفو
 ةقرفتملا نوئفلا نملئاسم

 نسح اياه ملكنعٍباخاف
 هاودهشو دب ودجالا
 هعالطاباوفرتعاو ةليضفلاب
 ناكو مواتيعلا 2 ىلع

 ىلو لا ذئتقو هتنرد ديعم

 ؛ ةداعسأ هرعش ف قزرو اذوعسمالجر ناك هنأ ك نالوم ريغ ناوندباذه لعذن لو تارصتةنو تال ّوطم نيدام

 هه ىلع ا - 533 دا راقب

 مرسغم فلك ١م تنأو د الس ص ةحاح تنك ١ اذا اضآهلو

 مهردلاوهمكسملا كاذو د تتوتالر ايس ل مسرأف

 مرضتران ءاشحالا قواذ ىوس *« لئاقبتسثيغلاناذمهىتس اضدأهو

 لعأ تنك امنايسناهم تدفأ * ةدلبل ما
 مهردىين ف هوح امو ندم * قل ريغهتاسحا ىذلا ت 9

 يلعىماقل ادهشملد اًممنفدو لا كاع نادرة امتللو نت سلو ةريثكر اعشأ هلو

 ىزارلاوه رهش ل قالاوةب 1 ايةئامثلثو نععبسو نسجت .ردص ف فوق هنا لبقوىئاج رحازب زعل دبعنبا

 < اهيفةدئ ازعازلاو يلب دلادالب ريه' ثم نمىهوىرلاىلاةبسن هذهءاز فلالادعت و ةلمسهملاءارلا تشن

 اضأ 1 | هرعش ”نموتاعهاشلاو ص ىلاةمسنلادنعىزو رملاىفاهوداز

 الكردملا هويه تفز اك 5 احن وفتوة جاع ىطقت وي ريحت اق كلاح فيك اولاقو

 .جارسلا قوشعمو كرئافد « ىسفن سينا وره ىجدن < جارفتااهل نوكرأمون ىسع
 « (ىنتملاب فورعملافوكلا ىدنكلا ىنةىلا ر صل ا ربع نب نسا نب نيسحا ى دج بيطلاوتا)#

 مأشلا مدقوةفوكل ا لهأ نموه ملعأ هقاورابحلا دبع نب ة صن. نيسحلا نيد جاو هليقوروةملارعاشلا

 ىلع نيعلطملاو ةغللا لقت نمن رثكملا نمناكو ايف ةرهمو بدالان وفي لغتشاود راطقأ فلاح ودهامصيف

 ابآشلا نا ليقىتحرتنل اومظنلا نم ب رعلا مالك, هيفدهسةساوالا عل ًاتيالوايش و جراج 0

 لاحل اىفىنتملا لاف ىلعفنز وىلعع وبلا نمانلك امون هللاق ةلمكشلاوحاضنالا بحاص ىبراغلا ىلع
 أ اا ىعن دي ةيفا رسل دا لغلاب تالكنلا بنك تعلاطف ىلعونآ جشلا لاى رطو لح

 عصى رظلاو جم هلاىوس ىذلارثاطل اوه ىلج عجب لج وةلاَعا هزه ىلع هول همس ف لاو او”: نمل سحو

 هنمئثرك ذىلاةحاحالو" هرابمل | نموهفد هرعشاماورهةحش ارلاةنئنمةس ودئهونارأ طق ل اثم خم ىلع نأب رظ

 هشاورتناكو و هناودفناذح ولالزيتيب هلكور ناك هللادجر ىدنكلانيدلا جبان شل انك هترهشل

 امهوامهتبارغلامهرك ذتببحأف هن لصتملا مص ادانسالاب امهل
 قلاح نم نتفذقو ىنتنهأف د« ىنترظن كلا قتفم نيعنأ
 . قلاحلاريسغب لام تلزنأ د ىننال مول ملا انة موملا تسل

 هللا تااصو ىنتلصو هيل انتكفهنع عطقن !ليأالفهتاعىفداشغ قيد هلتاكو ضر ٠اصع ناك اا و

 سانلاو + ىلاعتهّباءاش نا تلعف ىلءةمصا اردكست الوهلارلعلا ببحتالت أ تب ا رناقالمم ىنتعطقوالتعم

 سا.عل اول لاق و هبلعمامتابأع رب نم مينو هدعب نمو ماى نأ ىلعهحح رب نمت تاعبط ىلعهرعش ف

 تنكو ىنتملااهلحخد ةنوازرعشلا نمقبدقناك اذه سقعدرك ذه الارعاشلا ىبانلار هش نب رجلأ

 هلوقامهدحً امهملا قسامامهلاقنيدنغم ىلاهتقبس دق نوك أن أ ىسبتشا
 لاسننم ءاشغ ىفىداّؤف د ىتحءاز رالان رهذلاقامر

 لاصنلا ىعلاصنلاترسكست ماهس ىئئاضأ اذا ترصف
 تاذ كالا ' نرصنب أع "و هرامةتوبعلارثس لفيف

 احرص نيعب رآنمرثك أ ىلع هلّتفقو منع

 هلرتع الد
 نحنا نيذلاياشملادحأى لاقوهوح رمق هنأول دب ءاذعلا ىتعاو

 ةماثلا



 هىقسو حقل نبدلأرأ 3 نس سس

 قزعام هنا نكح هج رت مهرب فوساك ب عمتك قلشمعبتوةوانسل ةيدابقةزنلا غزال ألا هلل يقاماو “عب ةماقلا

 0 مويلاء لذ ليقو هقلط او ةباتنسا مالي وطهسحبو هيافحأ ق رقت هرسافدب در شح الا ىئان صج ريم واول هملا جرذت

 نمدحاونأ 5 نعالا ها ةاودلا ف سريمالاب قمتلا ترعب امنت نمل ولان !لاق هنا ل .قو مد اذهو كل ذريغ

 بلاطلا كلذ تاكو ةيلطلا . نروحوت و ىد:ثخالااروفاكح دموةئامئلو نيعب رآوتس ةنسرصم لحندومقرافمةثامالثو نيلالتو
 هناىور قسفلاب ارهتشم || نم نيبجاح بكري وةتطنمو فيسن هطسوفوتاةضمبا فو روفاكى دي نيب هي ناكو ديسثنخالا
 بلاطلا كلذ سوممزلأ نيحأ ةلوود اهنا نيت رخل دعو[ لهقراقوداع# و ,ملامو نساسلاو ةقوسل ا ءاضر كراع

 هن ريغةدش نم ىكةناوخ أ ىف هيلاعتى رالف هلامعأ ضعب بالو هدعو روفاك تاكو قحل: لف تش تاهجلا لحاور دل نررفاك

 كلذهدلاوّنأ هناكورو ىتتياما م سو يلعمللاىلصدمتدعي وبلا ورلد ةسفنب هوع#و هرعش

 لاقو سرداادعب موسيلا | تأرةفهنلعىناملاب ل ولا تح نب حتا ةلاونأ لاق مي 1 وفاكع مةكلمملا
 2 ذأ ى اا ةدمصقل اروذ قهلوقهيلع قساغلاْنا لوقت ثنك 0 و 3

 بأ لسولاو رملة نبعد 35 ىلغأ قوشلاو قوشلا كيف تلاغأ ىيعتاامواملاع نوكأل

 بتعت أ الواسف قيال « ةدصصقلوقأ لهىرعش تنلالأ هلوقىلات غلب ىتح

 : لق موقلاةنناايىلق نكلو د هإقأ ىعر عشا دوذبامى و :

 تالف لاؤسالا مولا اذه
 كوسملا لاق قيسافهناو

 اني هر يبا كراكلا تسل عفا مانزذتأ و ءانرذسلاهف ةلودلا فيسريستحودمف :رعشلا ذهن وكيف يك لعرب هلسلقف
 0 :ةلللك ءالعلا هرطح سا ةلودإانفيسنا تاكو هزيم ةلقو هرتبدتع وس اروفاكق اطعأ ىذااوهف 0 كوق لخف ناكل لت ”اقانأامسانلانيطغتالو »كلام تي ااه نسانأا طعادو1 ااخأ هين ا

 لماعلارلاعا ها 3 بفرضف ىنتملا لح هب ولاخ نبا بئوف مالك وهنلا هيولاخ نبا نيس وينال نب عقوف هترضحي نوملكتف
 ل دم ١ ع م ا 0

 .كوملا لماكسلا لضافلاو لحر ئاروفاك حد اورصمىل جرو بضغف هناش ىل ليس دوب جوه سف ناك حاتم ءههحو
 م عج را العا ىليدلا هيون ننةلودلا دضعحدمو سرافدالب دصقو نع

 عمناكو هباقحأ 77 نم :دعق ىدسالا لوح اىبأ نيك تاف هلض ”رغةنم نا نأمل نابعش كف :وكلاىلا
 عطضوم هوم ةينامعنلا نم ب رقلاب ملغم همالغو دنس هنباو ىنتملا لتقف مهولت اهو هرادج 1 نمةعاجاضنأ ىنثملا

 ةفاسمامهن::لوقاعلاو ددنعدادغبداوس مس نم رتخ غلا ىناجلا نمةيفاصاالابج ليقوةفاصلا الاقي

 ةبلغلاىأرنيح رفال برع بأن اد :راضمورعشلا عقانمبابفةدمعلا ناك ىف قش رننارك ذو نيلمم
 لك اعلاتنأ اوادن ًارارغلاب كنعسانلات دب الهمالغ هللاق

 لقلاو ساطرةلاوب رضلاوبرالاو * ىف ةرعتءادسسلاولمللاو لمن اف
 نيتاملل ل دقو نيقيٌتالثل لمقو نيّشب تسل ءاعب رالا مول كل ذو تيبل اذه هلتق بيس ناك لتق ىتحاعجارركف

 روش نم نسمي ناحل نينثالا مو تاك هلتقنالبقو ةئامالثو نيسسعنو عبرأةنس ناضمر رهش نماتيق»

 ةفوكلابةثاءالثو ثالثةنسيفمداو مق د ةروك“ دلادجل !نمئاضمر روش نم نخقن س1: لبقو ناضمر

 نمت رن ناجل فو
 هّنلا حور ىرانفلا ندلا

 «(امهحفر
 هملا ضوفالضاةالاعتاك
 ةروبزملا ةسودملا سن ردن
 هيلعأ ارقو هس ما او كعل

 ىطقتس امم موحرلاىدج

 ا تاعداب هداس 5 ردي لع

 ندع رو تس ةنسيف
 ةئامئاع و

 ناب ,رلالاعلا مسمو)د< نوكسومجلا مضي هايبَعلا قعج وهلب ةإببق ىهىتلاةدنك نموه * سيلواهعلاتسنفةرذكى جست هت ىف
 لا ىنارعصلا لضاغلاو [ نب سويا نب دب زنددانبكإ امدعساو دسم نب ةريشعلا دعس نب قعح وهوءافاهدعي و هيفا
 - *(قينزالا نيدلابطق | هداوداوو هدأو نم مثلث لبقاسعف بكري ناك هنال ةريشعلادعس هلل بقا فاونالهك نيد زن درا
 املاع كاع هللادجر نك ا ىلالقتثنا مةقوكلاب ءاقس ناكى تما أ 'نالاح , ريس عويس ا نات لج 00 هر

 تاكواعروتمادهاز الضاف | ٠ لاقشيسىااملاوصهفءارعدلا ضع راش ازهىلاو مأشلابءداو شن نوهدإوب مأشلا
 فّوصتلا نم مظع احل | اشعوةرك,سانلا نمل * غل اباطن رعاشل لضف "أ

 ءالع ىلعأز قو قدرانداو :.ايحلاءام عار + + اناةفوكلا فتم اذنح شاع

 مولعلا لك ىف رهو هلامز || لتقاساو ر وهثملارعاشلا سو نب سدح مام ىبأ فلز ملا نالى عملا اذه ريظن ءاملا فرح فقابسو
 ةيعرشلا مواعلا اسال | اه :



 بك ىف فنصواهه فوتو

 مساقلاول أ ءانر تتم اهلث اسملاعم احافنصمةالصلا

 تاكو كرا الهنا كور

 عم عمجاةبمورلادالبلاب
 هللاقفرو 57 0

 رت تاع

 دابعلثق نماده كعبنص
 ةمرل اءامدلا كْفسودللا

 لزنم ىف لزن[ى ارح أب لعق

 فقرشلاىلا سا و

 يلادغل !ىفاهماب دحاف

 بكري تبكراذاف برغم ا
 الحر نيسعنو خت كاما

 ونقف اوىرتغ ريال
 لاف مهم لثتماو مهر 1

 هس ل شل اهل

 تلعن الاوالقاءالحرو

 نأ نم لاف ل هاج كن

 رذفت كناللاقاذه تلق
 هنوكوه وناطشلا صوف

 هناصس هلا ره ةلارهظم
 تام 35 اقرتفا مت ىلاعتو

 نماشلا مولا ىف هللاهجنو

 ىدحاةنساةدعّقلا ىذ نم

 هجر ةثاعامو نرشعو

 : ١ للاعتللا
 'لماعلا ماعلا مسمو)#*

 كولا لماكتلا لضاولاو
 انالوم نبارع ندا ءاسمج
 دب( قنحلانيدإا تلق

 الضافاملاع هّنلا هجنر تاك

 ع
 هكا ىوتنلاص أى

 هنارفغب هللاهدمغت

 ماعلا ماعلا ةبو)#
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 ال

 هلوقبىسطلا ىلعزت رقظم
 ىنتملا نا سانلا ىأرام 35 ناسللا لاذ لثمقفاناهدذا 12 الا

 ناطلس ىذءايريكىو شفت ىف ةريبكل اهسقن نمناك هب . تامزلا ركبل ىرب ناثأ
 فاعملاف هتارعمت رهط م نكحلو"ىنءرعشفوه

 | مشب ىسطل و روباسن نينّن ريل ىف دب دمى اًديسنل اهذه ةلمهم نيساهدعب ود دحوم اءابل اوةلمهملاءاطل
 ىمغلا ادابع ني دمعملا نأ ىو سطاول لاقي نامركو ناهصاو فامودشنأ !ةيانشاوةنطر ةبحاص

 ةروهشملا هتديصق اج نموهو ىنتملاتينعسل
 همزار و ىطااىعما هب انأ د ةرظند نورعلا كنمترغطاذا

 الاعرادشنأ افىسلدنالانو.هو ن.لياخلادبعدمجوتأ | هساح ىو هلاناسدسا هددرب لعج و

 اول ايل اون اعلا دع 2 امناق نيس ا نبارعشداحنئل

 اهلاثل هرعش ىورت كنأب *© ىردولو ضن ر ةلاامع انت

 اهلوأ لا هن ديصقتادملافنارج نت ةاودلا دكت ؟ىنتملا نأ لمافالا ركذو

 ادعلا فنعطلاةلودلا ف ستاداعو د .ادّرعتامهرهد نمره ا لكل

 تطلاا اديك ن أدير نرضاملا ضعي لام فادعاتاه دشن ًافاهاباهداعتساهر ادىلاةلودلا فسداءالف

 هرذ نم ىسأ لك لاهل أت عم*امأبيطلاون لام نوعمسالسانلارثك 1ثاف مسالا اقاهدشن او

 راصتدالاو ةريثكهنايرحاموهراسحخأ اومتمه ٌواعو هسفنّومسف هلا, وةروححالا ىسكسم نم اذهو 0

 ةلمهمل اذاهدعب وةدد.كملا ةلمهملانيسلاو هل مهملاءاملا تف "و ملا مضي دسعشمدإو مس اودع ىل وأ

 *(روهكملار ءاشلا ى املا فورعملا ىدضملا ىرادلا رت نبراس انعا اوناز#

 واتهرنعناكو و نادج نب ةلودلا فسح ادم صاودنوةرم هءعارعش ةلوذ- نمونيقلفملا ءارعشلا ن ها

 ىور بلح اهالمالامأ هلو بدالاودخال ب اقزاعاع رابانب داداضاقتاكو ةسترلاوةلزتملا ف ىنتملا تبطل | ىأ

 كوصلار كبار كامركسل اهلا دج د وسر ياو يخبتال نما نس "ىلع نسا نأ نعابف

 ةماساىنأ نب ىبعني نيسملا مساعلاوت ا نعىو رو ىعيصملا د هبباو ىضو رعلا نجرلا دبع نب مهارباو

 ىدااشنا ركوب وىرب را نوعنبباط1 تاون و ءاخببلا جر غلاول و دسجسأ نيسسحلاوت اون اوىلخلا

 ةددصقهإنمهمق هلوقهرعش نساحت نموده ىع#اهلا ارذعس حلاصر هاطوت ؟ىضاقلاو

 دلناةنح ىو انندلاف كءالع د تس اوك ىلاوعلانا العلا ريمأ

 ديلإاوم كتل نينار الو الطلا ف كفسلو ملا كيلعرع
 دف راك كو ىوقتلل كلوقو دع العلا كلعفر هدلا كاع و

 دوهعلا كلت اهدوهعتأو اب دقرز قلتاتنا محا

 ديقفلاىفا قوم نيب: دع ىتحريصلاتدقفدقوتفقو

 ديمعلا اكن ارادلا مسرل # اولاقفىلاذع"ىف تكشف

 لخدهنأر ءاشلاىوحنلاىرن ران وعن اط1ل اونأ ىكو ديشانالافتاضراعمو عئافو يتلا عينا

 ىدنسابهلتلَقف ءاد دوس ةلحاو# اوةرعشمبف ةواضابب ةماغتلاكهسأ ًارداسلاخهتدج وفلاقىاذلا سابعلا ىلأ ىلع

 اًضناءرعش نمو

 تدل ذاق هندي آتاّعف ةرعشاجف ىواممحرف ان او ا و صار وع اورت : ةرعشسأ ارق

 اهعدر ضف تل 00 اشي ةرتويعلا ىوهتءادوس دع تيقن ةرعش سرلا ىف تر

 اهترض ءاضيبلاهبف نوكست »ع نطوفءادوسلاُث بل لقف د اهيرغ تجر آلا هناي

 ئةم

08 ٍ 



 مول نيو شاة فشلا

 افك و كفلارمأىفاضأ 2
 ةحوبع هللادنكسأ | هنامز موت مس يو ةدحاوءاّضس باطخلاابةايلاق

 هنانح كإذك مالا سيلو ىباهملا دج ىنأر زولاهلا
 لماعلاماعلا مهتمو)#* ةسلقع تاريشل لا ثيعدقو * 2 تقلب كو دمعوي ىسذاللا صشففانأ |

 كوملا لماكلا لضافلاو تيعئز ىف تلبقأ دنغل « ادهش ابعد تاتف“ ع تيهللاانسك هلسشترإ ١
 نب ( تملا نيدلا مك اضنخ ىكتدها 2 د "0 دي اذه دك ككتحا ور أ

 الماعاملاع د تنرق نمسد رق نماس رق »ع ىدحنن ولو مادا او ودق :* بسغملا قفشف سمشلان ولك
 ند اعماح الماك الحضاف اخ رس نوع هربعو تاك نيعيسو ىدخاوأ !نيعبس ةنس لس قود جلو نيعستو عة نس قول و

 200 ةياردلاو ةباوزلا ريبك نطب كلامزب مرادخلاةنسنلا هذه ميم ةروسكمع ارفلالادعب وذ مهملالادلا مشب ىناردلاو 5 كاك

 ىورغلا أ قاضأونلا ةناثداصاهدعب وابتحت نمةانثلاءاملانوكسوددّت ملا ةلمهملاداضا او رمملارسكت ىصيسصملاو + ميت نم
 رنات ؟هنامزاف
 'لعراب كسلا مهغمو)#*

 ناكهنأ ىور# (ىزاريشلا
 ان راعالضاف اناءالحر
 عورفل او لوتصالاب

 عو رشملاو .ل وقعملاو

 ئجاونلا كاتو سيسلاو سوسرطرواحت ىورل ارحل ا لحاس ىلعة نب دم ىهوةصصملا ىلا ةبسنل هذه هز مهم

 رودنملا هب ةئامونيعب رأةنس ىفروصنملار فعح ىنأ معىلع نبحلاصاهاند
 «(تامزلاعس د دبد فورعملا ظفاخا ىباذمهل ادب .عس نب ىح نينيسحلانندج ا لضفلاو از
 1 1 1 2 يف ا ل 2 2 ا 1 يش

 قتقاوهوذح ىذتحاو هناماسقم ىر ندا حلت هلاوت اونمىلعو ةقئافلاتاماعملاو ةعئارلالث 0 أ

 نءعىورءامصفل اءالضنلادح ا وهو سلا كلذ كولس ىلاهدشرأ ىذلا هنأو هلضْع هتيطحت ىف فرتعاو هر 1

 عجل وةنامزفىغن كف أ اره نكسو عجمملا لن أودع :داالث اسرلا هلوهريغ نعوتغلل فل !ىحاص سراف ني دج ا نيس ىبا ا

 تالكشملاف هنلا سائلا ٌكلذَكَو هس كر 2-5 هل شاذ هئسنرهظ هثكملاط اذاءاملا هلر اسر نف ناسارخ دالب نم 7

 : لاعت هل ادجر هلرضح هلئاسر نمو + مالسلاو ها سنا 0 هإط لعد و هؤاوقلاط اذا هوانعل حس فضلا |

 نيد شا مهنمو)# || فيذلا مال فيشلا ىنمو مرحلارعشمال مركلارعشمو جا اةبعك ال جاتحلاةبعك ىهىبا
 ىلع دم نب رمش ندمت نال رح ندر سمو ناهىتح - ىظعرق بط توملا هن زعت نم هلو دي ةالصلاةإمقال تالصلا هل قو

 *ب( ىرزملا فسول نبا ىرت له هع رظنتافاهمولذر صاراص قحتنحو !موطتملا ؟نوملاراص تحت ركنت دقاسندلاو

 همقح | هف د اوربا اب ىكي هلو ط ةردضق هاج نمهرعش نمو 5 ةرسحالا ىرت لهةرمس رظن اع ةيالا

 إل قهدلاو ظغل نم هسفن ايهذاار طمع[ يلا ا «« اكسنم ثعغلا ب وصل .كعداكو
 نب رشعلاوس ماتا تيسلا

 ةنس ناضمررهش نم

 ةئامعسو نيسعتو ىدحا

 ا ةحوارصّلاودصر لولشيللاو وب تقلماول لم لاون < لولرهدلاو
 ىاذمهلالوسح نبدمتءالعلاىالامهتدح وممن اذمهمذفءرعش نمو

 نادلعا || 5 نمهنكحل 35 هزضفب لوقأ دلك ن ازمه

 ا ارغلاطفحو قلشمد نامصلاك لمعلا فه شوشو 35 هحبوش لثم حقل ىف هنابنص

 ىلصو نيتسو عبر ةنس هجر ارهتن. دءاموهسمتنامثلثو نيع تو ناسةدنس هنافو تناكووب رئو ملخأ نم نسح عيلم ىنعملك هلو

 ْ 1 ع نيسو سجهنس هب رخ 1 نينو دعس را دسار ال ل داو اسررن [قتدجو تلاعتهللا
 1 درفأو 0 نيعستو نام د 0 ” الاىداج نمرسشع ىداحل اًةعجلا مونذارهبلاسعت هللا هجر فوتو لت ةاسرلا ١

 عمو هريقىف قافأ 8 هنفد لعوةنكسلا نمت ام هنأ نوكح تاقثلا تعمسو را 2 ادنالاق ة ةامئلثو 2 وشل لا ضعب لعد اارعلا ||

 1 نامةنس ١ 0 رّقلالوه نمتامو هت. ىلع ضيق دقوهود> وذ هنعشن هنآ و ليللاب ةنوص

 ةنسلاهذهىفجوا نيتسو 0 ا ل

 هب رصلارايدلالا لسروم || نيس نس تمدح رب ثمل سمات ابماعلل مهاره لسا تر
 0 ب را ل ل 3 ا ةنسف د (ىرصملا ىيرلا بسلا في رشلا هنعدلنا ىذر بلاط ىنأ نب ىلع نبا

 ا ةريشعلا تاار دل | نأءرك ذو كإذريسغولزغلاو دهزلا ىف خمر يس د هلو ا مئاسؤ رباك ؟ نم اكو رصع نيسلاطلاسةن تاك

 مرتع تالتتلا م دنع 1 هلوق لدروأ مدل نمو سم اعمهلرك ذو الا باك ىبلاعثلاروصنم
 عمو قش مدملا لخر 20



 سس سس تاسع نم ثيدحلا

 دحاونامزلا بب رىلع فاو دسانمل اب رثلل ىلا ىلنلحت ىهوقرالاو ىطاسدلا

 دجحاو وهوهتيبحانمدقفأو 4 ةّس ىهواهلم عج قيبا ىونيالان ع هتفلال أو
 ِْ هلوقنادجتن نينرقلاىذ| ب اكل لئاوأ فاهرك ذواض: أ هلدروأو || رابدلا ىالحرغ هريسخو

 ,ءامط نمتامواهترصبأ لام دي دزنالو ضقنت الو ةغص هلا, أ« ىظموفراز لامت فضلتلاق لوصالااهبارقو هنرصملا

 اىدك لهل لا ”لادقراب م هدا لا ءانو تق دسمان درب مل ءاملل درتال فق تلقو || كالحروتايبلاو ىاعااو
 ب رغ ىعموهو لبللا لوط هيلا بونسنملا» هرعش نمو «“ ةنسحعاشأ اذهريغهلو نم عمدو هب ردنخحبسا

 رافسأ ءاضنأ ىهو ءاشعتفاوق د“ اهرابتتراسلبللا م .وعك ناك

 ىراس كوك الوراحكلذالف * اهباكري رس تم دقو

 ىنأناولدنم تلقنوةلب و ط ةديصق و

 تاسأ ةلج نمروك دلال

 اعاكمرورلا ءاذمت »ع اماكأ طلخا ع نعطاذا ادحو 5 :مهنيبل ىاشح فاوةبواونا

 امادو رورسلا لاذ ماقال 5 عرفك لسد ن مادوأ د امالحااهصةعرسل تناك

 امانأاسعلانمّدر واماع دع انرعنمدخ دوعفملا انشيعاب

 ريمالاةرك ذورلعأ هاو روك ذملامساّقلا بأ نبب وهنيبةيسسنلاهحوالو نسحلاونأ اذه نمىردأالو ١

 دارو لاعتهللاهجرةئامماثو نعي رأو وسج نس ققوتلاقو رصم#ي قانأ قىصسملابفورعملاراتخلا

 مالسلا دبع نا بابدأ

 ءاتفالاب هلثذأ أو مهرب ريسغو

 ءادفلاوأ مالسالا عيش

 عيرأ ةنسريثكن ل يعمم ا

 كلذكوةئامعيسو نيعيسو
 ةنس نب دل ءايض خشلا
 كإدكو ١ نيعيسو نانع
 ةنس ىيقلبلا مالسالا يش

 ساجمت نينامتو سجل

 تاارقلا هيلعأر قو ءارقالل
ونعمف نفاذو نابعتت نم نبقي ساءت الثلا هل ل هر | ىكوو نوريسك ةعاج

 ةلسنوتسو عد رأ هربخؤر صعذ البا كضملا خخ ين

 ناك هنالك لذ لل قامغاو مهارباهدح تةلوهو ن نين ”دحوملا نيءاسلاو نيتلمهملا ن.ءاطلا مش ام ءطابطو 5 را ءانق

 «ياعقيفابقامقدي ربابطابطالل اقف ةعارد. ءىحاهمالغ هللاقف هباسئامو بلطو اللا لحدث ةئامعبسو نيعستو

 نم 7 !نم هلنابل مورلا َنَهْن نطب ىلا ة بنل امن هىناعجسل انب!لاوةلمهملا ةددشملا نيسلاوءارلا عش ”ىسرلاو * هنريتشاواسعل

 ةيواعل اةداسلا توطب ل - 0 1
 رايدلابهريغو هلاومأ ذ 0

 تاني ةيكيس فد هن سما

 لزئفٌدنامعيسو نيعستو

 كاملاراد اسورب هش لع

 «(روهملارعاشلا قمعقرلا ناي زويتملا اطنالاد جت نيدجا دمأحوب ادع
 00 اا د ا و ا ا

 ٍ عاونأ فرع لاب فرصت نمو تاسحالاةإنجو 0 را

 ناكمأاشلابو هو ننس اءارعدلاو ندين احادملادح وهو لضذلا تدقررخأو .لزهلاودحلا يد زايدهاملالماكلا

 لا نيزب زعلار زوساك نيب وةعبجبرغلاابأ حب هلوق هتسامر رغنف د قارعل انجاح نع ريب ناثع

 لاعتهثاءاشناامهرك ذة ًاسورضمبحاص" ىديعلا ةعامجا م رثعلات ا ارعلا

 نكلو تننع ن1 ىلاعملاو * هراثعو هننذ هانلقأو * هراذتعاوهلاقم انعممدق نات له نم نوريشك

 هرارزأ الاخ مارت رك هدلادبا هنأ ةيدارت نم دع هراجاب ىمساق تضع تا مهريغورابدلا

 ةروهسشملاةيطظعلا ةنئغلا

 لأى ناخروعت لبقنم
 هئاعاعو نسج ةحس

 ىلاهعمرومةريمالا هذخأف
 ةنيدع هلزنأو رمغلاءار وام

 ارفودنق ةرو-ىلا م نس
 ةعاج املك ف هيلع 1

 ريمالا ولاساو توي !

 ةنسس نابعشفف ناعروب#"

 ده هلق هراس هللالته دع .هرااظنلا ناعال عسي احل هنأ ماع

 : هراحصت هطاخلأ جام لك اذكو ةكطاطل تي _

 -عدقناكناو ىننأ ىلعو 5 هرايزلاواضرلار# اولضارخك

 هراغن او هن رقىهتشا 3 تبيح نمهئم دعال لَر ارا 0-5

 ادب نمو)
 ىهدلاب ون ىلع هل موللك ع هراندجتأو الا اًودع ض ب رالارتاس فرب رعال عديم
 هراركعىدنلاةمو-فول تكلا نمرارفلااهنأشدب وذ #* .هراغلذبلابب وامل ار كورس

 هزاسصت ترث كواباطعلاب “ب هاد زعلا نعتافىه

 دع هرأك ها رات نأ ىد رمل

 * ءالاودعاشل ارث وم م ىلعأم

 هراشارثؤمر_كهلاببذ-

 ازردكحوه



 نب جز ةلافاقو عب سلس سصيصس بسسس 5
 لصوفرملا ءاروامدالب هراحتساو هلالط ارفت نمدجالا نمأب سلف هر افوهدر اًرضةعافن صلو ىست هدب لضاف لك ا ذكه

 ىلا لحخدو ناسارخىلا ايش نهذلاوغاك ذلاب عدل * هراكحنأ دير امفلمخ ءاقرطم4ه تار اماذاو

 نأ مدر هنيدمىلا عةاره هراطق أ اكردمىأرلاب ناك 4 الاضزالانماعضومالوال *« هراثأالابويغلار يسم ىف
 هراذحو ةنامزنمدتوش يب ءانكموتلظسزهئادداز

 0 مظعموالب وطانامز رصعماقأ و ىرصبلاراصقلا ءالدلا عن صر عشب واس أ ل عوهو دبجءرعش رك 1

 هداوو هّنلادسعىدهملان:عاقلانب روصتملان بة عم ماب عملا محدموا ئاسُو رواهك وامى هرعش

 ار ةفراريش ىلا نتاهمصأ

 ةعاج امن ىف هنلع

 , خهضعل وةعيسبلا مهش

 يدان م هم ل1 ىلا 1-0 5 8 عا. م : :

 ا يتم و, .[| الؤهلكو اهنابعأ نموهريسغو ساكن رذلاابأر زولاوارهوج.اقلاوزب زعلك انساوزي زعلا
 نر 00 1 7 0 لاقورصم م ران ىف ىعسملاراتخلاريمالا رك ذولا عتهّنلا ءاش نا مهججارت ىف مهرك ذكايس نيحودمملا

 ن0 تح ةلمهملاءاطلا عفو نونلانوكسوةزمهل ا تشبك .اطنالاو ع ىفوت ءنط او امتهنلاهجر رخ الا هو... || عيب درهش قل بقو ناضمررهش نمنيقيناةلة عا مولى هريغةاز وتنال و نيعستو عسن ةنسىفرف
 هلمثلا خف م ةرصبلا ىلا اهنم

 ةنسةنيل ماو ةككةرواسحلا

 نيحو نزشعو ثالث
 خشدبل ءأرقةئي دملابهتماقا

 ءارلا متفن قمعقرلاو بلح نمبرقلاب مأشلاب ةسنب دم ىهوةيك اطنأى لا ةيسالاءذهفاك فلالادعب و
 هيلعٍبل وهو فاتاهدعب و ريما تفو هل وملا نيعلان روكسو فاّقلاو

 تآاارقلا ف فلأوم .رلا ||| هراعش وهران اب زرملاننرصنوب اعمجسدقو ةمدانمو رداوفو موحنورا.تنأو نونف بحاسص الضاف ناك
 تاارقلا فرشنلاب اك" ش هلوقءرعش نةقتارلاراعشالا هلوتكماربل ادد رذنموهو هرصعءافرط نم نأكو

 هرصتختو نب ذاتى ريثعلا رممثملا لاوذللاتيدح اوصخضاف وهمهدودسانلا لوم سانأ ننانأ
 0 ا ١ رتفدن طب مسهلظن رقت نمل و 5 ريغ ظفل م همئاسحا نم لك لف 0

 تاقيطوةرشعلات اارعلاف ماهتسل مانملا قىدوذ 7-3 ىعت 2 تاعاهلت لعق اًضأ هلو

 ىربك مهنع راد ءارعلا مانملاف كروز نأ عمطتو دي اضب مانت تصو كتلاقف
 هده تلعن ىلا ىرغضو - مهفالسأ نم قالخالا اوأقتو «ىدنلا اور عهرشاعم نتي تمعصأ اضنأ هلو

 د ا 2 0 ع أ موق
 الو اهارغص نم ةجرتلا مهفأن [ نم رعشلا فتنتلواح ع اناكحف مهلبنلواحأ 0

 ا 0و ارت 1 ءاص ع ماه : : 20 3-7 1

 0 هيلبلاىدحا مهقارفن غبذلا بك رلاهيأا اأو
 0 د 7 هل د ل ل :

 0 1 0 رتقم توت مآتنارثمروت ىفآ دي اندعب كلاحفسك كتةلئاقو ٠ اضآدهلو
 رتقم مارس فودغأوحورأ « ىنناقىتاسئالاهلتلقف ْ 0 0 د تاه سمك

 ةلوقةرئاسلاهتاسسآ نموةروهشمهاباضقو دمج هرثك ًارغش ناوندهلو

 نامزلاوةلحنيباتع و« اذهل يق ىتحؤجلا قرو
 قلذا وش مناكو هش :ورلاثنالو

 ناطرس نمو نر طش لبف نم د هطوقح ربعتشةلظحت دن
 ناذ الا ةذ-انونعلا ملأ ب اوامهتهسدانا اًتجسراو

 ةدابزلا فةرهملاةباءاعدق

 رف رمل لع
 سنعلا تا ارعلا فشلا ||

 ةمدقلاو ولا ىفةرهوطاو

 "تأ ثآرقلا ئي راق ىلعامف
 تونذف كلذري_ةوهللعت

2 

 ىرزخلا اءاكحام اذه تش | دادغب ىلا طساو نم هتونان لج لسسقو اطساول نب رشثعو عسب رأةنس لبقوةئاسلُدو نب رسشعو تس ةنس فوتو

 هابط 3 نع ||| هباعبلوهو ءاهاهدعب وةمعملاءاطلا خف وةلمهملاءاملاتوكسو ملا خشب ةظح ودع ىلاعت هللاهج-ر

 وب هطحخخ نع هتلقن ىرغصلا || فرك ذهلو نيتئامو نب رشعو عب رأ ةنسنابعشف هتدالوتناكو بيطخلالاقزتعلانبهللادبع هبقلا

 هطخع هتذمالتض عب لاقو 0 ٌْ ىناءالا باك ىودادغب خيران
 نم فرتغماريغفلا لاق

 ( لوا - ناكلختبا - 1)



 هلباوج .راداعش ىفوت ٠ راح

 نواح سجن ةغجلا ةوهض

 + ريس نينعس رلالوأ نمب

 ةئاغامتر :و نيت ا

 رادب نفدو زاريسشةني دع
 تناكواهاشنا تلا ءارقلا
 ردامت# و ووهشم هنراند

 ىكاضاوبلتاو فارشالا

 اكريتاهسموا هاب يقتواهلجم

 لوصولا هنككلنموأسم
 نك كلرتش ناك كلذىلا.

 هيوكسردت اد قوام كرش

 ماليسألا ماهم نمريثك
 هفالسأ نعو هنعهللاىذر

 هإج نمو هئالختأو
 روك دملائيبشل اىيناصت

 ََق نيسصخلا نصحلاٍتاك
 ىنلا نعةرو 00 اوعدلا

 وهو ملسو لاما رس

 هرصتخخا ماد ني
 ناكو لعرب رمغار اصتخأا»

 ناشاروك ذملا ميل

 را يب تالاف

 نر نير ربك الا

 وب ًاىرزجلا نيد ندمت
 'مشلالاق ىفاشلا .خنفلا

 'مولفوسهداو هللاهجر

 عمر روش ىاث ءاعيرالا

 نيعيسو عبس ةنسلوالا

 نيس نان ةلو تازعلا

 يطل اووططسلا
 ةنادهل !ىموظنموةئارلاو

 ىلع رثعلاب عملا ف عرششو
 زايدلا ىلا هن تلحر مث 6

 تاارتلا قولا

 لغتشاُ اهوتش قف

 ةدعطمم هيف 3
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 ىسلدنالا جاردن ىسعن ناهلس نيرسعلا نبى ماعلا نب دم نب دجارعونا)وو
 « (بتاككلارعاشلا ىلاسقلا

 ءالعلاو ندم لاءارعشلا لج ع نم سل دنالا زانت قدودعموهو هرعاشو صاع أن روصنملاب تاك تاك

 عمصإ ىنتلاكسلدنال اعّمصب ناك هقسىلاقو رهدلاة متت باك قيلاعثلاروصنمول اه رك ذْنيمّرعملا

 نسسحلاو ًاهرك ذوةنسحءاشأ هلدرو أولو ورظتنامديح ناكو لوعفلاءارعتلادح وهو ماشلا

 بأن بروصنملانانكزح وهو هئاوند نم تلقثو مظنو هلئاسر نمافرط قاسوةريضتذلا باك" قماس نا

 رص جارمن بسا ص ديلا دبع ني بن صلاه م حد ىلا ىمكسلا ساون أ ةدصق ضراعن نأ هرهأ اع

 ريسع بد ب | حرت أامرومسرمو 5 رويغ كلو انيتمبةراحا اهلوأ ىلا

 اهتاج نمةغ دل, ةدصٌقباهض ,راعذ :

 هناوراغسلا لوط ىنفّوحت « روبقنيزحاعلاتوببناو ب ىوتلاوهءاوثلانا ىلعت أ

 ريغ تامركملاءامثمسمىلا ع انحزوافملاءامدرأ نعد : دب ريغس ىصاعلا تك لست

 ريطحن ءازجلا نأ ا مكحارإ 2 نمد كلاهملاتاريطتتاف

 1ْ ريغصلاد[ووهتحو زاهعادو فضوىابتمو

 ىوهلاوةدوم ادهع دانت « رينزو ةنأابتم ىرعصب نع افهدقو عادولل تنادن امو
 ريس شوفتلاءاو هدأ عقوم يل م دلاطللا عرس عا وع 5 يعدم هادئا رك هنهلالو

 عض رم ئارتلا ةادقم لكف « روحوةنفو ةحع عرذأهل »ع تدهموبوأ علا عونممأٌوبت

 روكوىرسلا بادتلحاوز « ىدافوهيفقسفنلا عفش ترص ريط نساسح لا ناسركحر

 ىنافار و.ةىهمتءدو نعل د“ ريطت كار ُهلا 0 *» !متفهوىيننيبلا حانحراطو

 . روع تارسلاقارقرو" ىلع .« يظنلتحاوولاو ىتذهاشولو م .روبغل اهوصم نم ىتمزعىلع
 مفاوا ىهوءاكنلا قشنتبسأو « ريمه لصالاو ىهجو رح ىلع م .اطساذا تارساهلاّرح 3
 0 قرعذللو د تولت نابحلانيعفتومللو #* روت ىهو ءاسؤمرلا ل ةظوس ّْ

 هلامهئانتلال اوةىلعريدما «روصصب وطخلا ضم ىلع قأو * عرج نيبلانم د

 : ريم ةالغلا نان ى رح و. «ىمرع لح ىرس لاو وترصبوأو م رب زو ”ىفرسشملا الا عدراذا

 !مناكمومنلار هز تموحدقو «رثر ص انغل ا لمغف دسأللو دع ىلا قشف فام آف ستءأو

 ريدم نب ىلاوادهم سوك +اماكىتسبطقلا موعترادو «رو->قئاد1ارضتت ف بكاوك

 عّولصم مالاغلاو ىزتعسقانو 8 ريتقرمولا ليلا فرفم ىلع « اما ةّرا فرط تامتدقو

 ردح "”ىلصاعلا فظعب أو « ىتمهعوط ىنملاناتنعبادّعل + رويت مو كل اناا دقو

 أ يأ ةديسضت نمش د) نأ ين: دسمقلا هوجتوك جيقالو هلك اهتمردقلا اذهقودإن : وط ىهو

 ديجلا ددعنتبيصخلا ارصنابأ حدعلربصماد ءاقدا دغب نمي حخدق ساونوب تاكو درو زادوا ساو ْ

 كاست 07 ذدقو عب رط فابءاعس ىلا لزانملارك ذوةدصعل اهذههدشن فاجأ اركان اولد بحاص

 ىذلا رت” ذل ن كل لب ومافي تلات اساوأ اىزغلان اة عنب ميهاربا قدم ان: ةجرتىف

 كلذ نذ اهتمدراتحا

 تلاطتم ىنغالرصم توذاقأ »ع ركسل دن لارنتأانياعز 0 « لف حاس نم ىلا لوقت

 رب دغر مزح نمئرذ تحوم رداوباهتامعتساواهل َتاّعف وه ريثكسل ىنغلا بابسأ نا ىلب
 انناكر بيدنا ضرارإت ملاذا# ريمأ بصل |هقةدلي ىلا ةل-رب كندساحرثك !ىنيرذ

 ىف ْش



 قصس ا ىنأ مامالا هنيئتلاك 4

 علانمتمو كلام ةنئاةيغلاو
 حاتاملاصيختا وىواضنبلا
 ندلال وصأ ىف يمنلاو

 جددسالا 2< د نشل

 تقلا ىنبقلبا

 ةناطاوذخ ًارقو كلذريغو

 رك ويش ىلع ارم
 اال تذأو هوزاحأو

 مامالا هنطش نعل ردتلاو

 لاق ىنئابنالا نيدلا تاهرت
 مورلا تكا خمنلا

 قدشمدب قئاطورماب

 يدور ل رد الو را 5 روزت فضا ادععب ىف ىأف

 رودت : تارئادلا نأ ملدا 3 هلاععانثلا نس ىرتش ىتف

 ري نينمٌؤملاريسمأ ناف 5 ىتلاقعالهاح ىسمأت اك ند اًضدًااهتمو

 ريتقنيضراعلا فاد, تأ ىلا ب اعفانةصصتلا هيلو تلزامو
 ريش د قكحلا هيلعاباو 5 ..فكحح اماقحأ هلع اذا

 اهرحاوأ فلافل ارانملارك ذفانههنم 27

 دب رسو ربستموهزب لنلا و « ىولاف خرلاو فيسلا ب صا اباهز

 رويغءاستلاتار وعنودنمو « ىدسنلا نع نضيف ىدبالا اذاداوج

 ردح نم تامأاملتنأو 7-3 ىغلل كيتعلي ناربدح ىباإف

 'روكحشو رداع ىناق الاو هه هاديه اان ىنلوق ناف

 نأد_ياننل لوقت ى د ىأ أو هلل يقف ةف.لخلادمدادغي ىلاداعامل هنالاَمس ودب اصق رع هذهدعل هحدم مث

 ممتعاس قرطأ افناروك ذلاناتيبلا م هنياكربيصللاض رارزتلاذا# 2 انءاوضعبفتلق

 ىتثنىذلا وفو ىتثنك تنأف 35 ملاصي كيلعانتثا نع اذا :لوةيدشن ًاوهسأر عفر

 ئعن ىذلاتنأف ناسا كريغل «* ةحدعانم طافلالاترجناو

 تاسأ 0 ذلارع ىأ ارعش نمو

 كاشلأ هنن لعلفىركلاىداو 5 اندعوفاعونم كيداو ناك نا

 ىخأ ”الالوقب تيبلا اذه ف *لادقو

 ةاشولاريسشثكىجلانافع رجا, كئاقللا لبس له

 نمش هلم ع رترإل دحالا ]ل قون « ةثاساللو نيعي رأ دوج اس مر هتدالوتناكو

 ءارلا جتفو ةلمهمالادلا تب ب اردو ىلاتهّئادجرتئامعب رأونب رسشعو ىدحا ةنسةرخ“ الاىداج

و هلمهملانيسلا نوكسو فاقلا حتذن ىلا سقلاوهدج ممساوهو ميس لالا دعب و ةددشلا |
 ةلحسهملا ءاطلا عف

 ىلا نودع لكلب ءاردتإ ادق ألا خي سل نال ةنيدم ىهوتهلا قىلاةيستل اهذه مزال دب دشنت

 ملعأ هناصس هّنئاو هريغهلا ماروك ذملا جارد هدح

 ارو تارعاشلا طر هلا ىسلدنالاىتو ران ودي رتبت لاعنيدمسا نب هيا ريع دجاديلولاوبا)#

 نمذحخأ موز ىبب ءارعش يل ل ل سالاقأ

 سل بدأ ىلا ارانوامظت ناببلاعسوو ارمذواعفن ناطا سلاف ريوو ار ط مانالا ف اقو ارح مارالارح

 هتمرتح | ئح أر فأو سدو
 هنلااناوهتناناقتوذملادب

 ضرس عتامونوعحار

 ةرشع عب رأ ةنس نوعاطلا

 راريشبانأو ةثايامعو

 > «هلئانالا وقالو لوحالو
 دمج رغصالاو هو امهسنانو

 ندم نيد ندمت نبا

 شلال افريخلاو أ ىرزحلا

 لوآلا ىداصج قوهداو
 ةئامعبسو نيزافقو عسنةنس

 ماسك و هرم نماند ١و عدعل

 هزاحاو تآآ املا هب

 لعضو رصعلا ياشم

 هن تلحر |

 عشر سما 00 قابملاب ب رركنلا نم طدشو هنا ارتقازهزلا مودخالالو هناي رعملا سلر ءشو هقلاتردمللالو هقفدررصلل

 بنتك رئاسوإ ا هناشالعو هرعشالجو هيدأ عرب وابطرقيءاهتفلادوسوءاشبانمناكو قاعملاو طافلالا ى 0
 ةئامعب راو نيعب رآوىدحاةنسقتبلستا تحاصدابعدكتعلا ىلا ةيطرق نعل ةثناث ُح هناسل قلطناو ١

 رك ًايشدلرك ذ ذور زور 0 هنا اراسشا ىلا نكري و هتاولخنىف هسلاحت هصا اوت نم هلع ْ

 هلوقشللذ نذ ”ملقتلاولئاسرلاّنْم

 تلذذ ولو بم هلظحاعئانأت 5 عذب مرارسالا تع اذاذارسس 35 عضا0تاشولام لنبي و ىنبب ْ ٠

 . .عطتسي سانلا بولق عسطتساال دب أه ىاق تلج نا كن كفك < عنأل هنمىلتعةاسحطلاو

 تآرقلاب لصف ةث :مامو | 1 عطأ سو عمسأ لقو وا لا حا :

 - | ةمدقملا 1

 ع وو نكي تأ ىلع نسلا عرقي 5 كعدوتس هسا هدرمب نم ع اذ 5 كعّدو تتريصلا عدو

 100 ا اا سا تاس كل

 دحأركوأبلأ ا

 قد كانوعالو

 درا دل اوئ راخلا ا

 ىلع لكأو



 ىذ قرشعلات ؟ارقلا خ4
 اهداعأ ٌمْثالئةنس ةدعّملا

 مولاه ىرخأ ةمحوف

 ةققولا مرا وهو نينثالا

 عسب رأةنس ةغاىذ عسانا

 ىكاىقلت ةئامنامنو
 ريمالا ماي ف شك ة همي لم

 عبس ةنس لئاوأ فروك“

 ىبك فناك مث ةثاعامع و5

 اًضأام لك ًاوزاريشملا
 عل ةنسرشعلات اارّعلا

 كعلطاانامزهتلاطذح م« انسوءانسردنلاا خاب « كعشذااطاعا ت7 ذا

 كعمريللارصقوكشأت ب « ملف يليل كدي لطبنا
 . .اهتمىتلاةينونلا هتدصق دئالق عد دب نمواهضعب ترك ذاةلاطالا ف والواو ةئانطلا دث اصلا هلو

 تدغفانمايأ< دعبل تلاح هي انيسأتالول ى.الانءاعىضقي هب .انرئاسمذ مسجات نيس داكن
 انيقالتحرءافو نحت موملاو <« انقرغت ىتخامواكس مالا *« انيلايلاضيب كسب تناكوادوس

 ةنلس سور عاف انفو تناك و دوصقملا نعاش رخل وطتلاو بخت هئاببألكو هلي وط ىهو
 ْ ةلصا فلاوكشب نبارك ذو ه« اممنفدو ىلا عتهّنناه<جرةملسشا ةنبدعتئامعب رو نيتسوث الث

 امم نفدفةنطرقىلا قيسو ةنامعل راو هلا فور 1 كي لاقو هيلعىتأو هايأ

 !تاكو ةئااثو نيسجنو عب رأةنس هتدالو تناكوةنسلان مرح "هلا عسب رر ممن نم نول تسل نينئالامول

 |داسيعنب دعما ةرازو كوتوركبوبأ كلاسي تباروك ذاادماولاىالناكوىلاعتهّنلا هجلو داو بلاي تضخ

 , اذهدعب حرشساكهتكل* ىلع لوتس كر وك ذملا داب عنب ا نمةيطرق نيفشان نب فو زخأ مول لتقو

 م اوم نأ نسر ةصيان ءاعب رالا مون كل ذوىلا عت هللاءاشتا نيفشات نءاوروعملا ة ةجحرن ىف

 'واواهدعب وةلمهملالادلاسدوابتكحت نمةانثملاءالان روكسوءازلا مب نودب زو « ةنطرقي هإتقثاكو
 ّْ فزذصم هب رزيع نب روحا ةحمرن ف كلذو هنالعاىلاةحاسالخءطبض ءالكلا مق د تف ىلطر ةلاامأو نونو

 ةثاوسونيثالثو تالثةنس لاّوش :ىفنيلسملا نم نر ذل اهذحت ا ودّقعلا باك

 ا

 * (رومثمارعاشلارابالا نان قورعملا لد شالا ىسلدنالا ىنالو نادت نرجس ارفع وب از

 3 عمشالاع نأكو هن رونق ىف نيد.لاةيلشا بحاص مخلل ادني ذابعدضتعملاءار يش نم تاك

 رخااداو جيشلاو ةثاعاعو

 دمهم نير نيروسأ عسا
 لاقىرزملا 0 ا

 ةعالا لك فوهدإو جيشا

 تاضمر رهش نمرشع عباس
 ةثامعيسو نينا ةنس

 ا ارقلا مح وسم دن

 قرساةنع ودعت
 هلوقهرعش نسا نف دعب النا سحاو درء الل ضفم ظنلا ةعءانص ىف هلو ةيبطاشلا طفحو نيععستو

 مفوندلام اررئاز نم هيدخا * قر تدك مالو ءارس ا لو ىدلشق كان تامر ى قديصقو ةنسئازلاو

 ديلان مالا هديت الط يعم ع لع لعئوافا اوذت وعلا ف اخ 35 دقتم عمدلا فرغ نم هعطس تا رقلان أرق مث ةرم ةرسعلا

 ةنس هنافحا تلزاعاذا يح وهدربلاو لو دعملا نئاثلا كلْذْنَم باهتمام ت كسا ساكلا هكطاَع « رحل ا رسع ىنئالا

 دسولا لضف ىرنعْ ذك لاَمف »هل لقوى هديسوت تدرا # ىذن عوط ءايهصل اذب هنري صو ايناث ارم مرسلا

 قضم ملاردنو" مارب «درازوردصا من امطتدرو 5 هرسعذب ر رسال مزح فتامف هزاجاورشعلات را

 ىدضعفردملا نأ لال اىردامأ د هعلطمنت ا هنم لمال اريح دهدسح نمءاحرالا كلوا قفالاو ىنلك ىلع ارقد جاشملا
 الئ ة خس فوتو « ةريحخذلا ف ماس نناد ا اوهدهلو حالم ع-ط اًةمبولاساالا اذهل ءدهو امهعمم و ةيطلاورشنلا

 ءااق ال دع در ماعابلادب دشَتوُدُر ل رانالاو 5 ىلاعتهاذجير ةئامعرأاو نيثالثو ابنك" ظطحو ةرح راع

 ورعت نال اوت كاف لانه نونو كلا مال ادعي 9 ,واولانوكسو ةمسهعلاءادلنا تشب ىالوااو < ماسلا ا ءفستكو ٠

 الا نس كلان وةردمهلا دكة سلسك ا لاذيكاتل لوبخلاوو ةاقنا تازترك داس ىر || 2 تاس قارعلا
 يهوءاهاهدعب وناتط قنات ءايلا خذوها ارم كسا ؟ماعابلات 0 دحوم اءائلارشكو مورلاتل داو ىراذلا

 5 سلدنالا دالي ملظعأ نم ىتك نم ريثك ىنعفت
 دفن ىدتع ماقأق

 «( بتال ىزانلا 2 اسلا سول ني دج ار صنوتأ )< دالوأ هنعفتناو ديفتس و

 ندي زن اب لسماكل كلما رادو نا اي |ناو صن رج ”ًارصن ىالرزوءارعشل !لئامأ اوعالضفل ١ تانيعا نمتاك
 عج وارارع ةسنيطنطستلاىلا لسرت وانفاك او ءاشاإل ضاق ناكو لاس<:هنلاءام نا هر د قاسور لع اودع لماكلاناهع

 | ةفورعمو نيعماجلا نار هد اوس وم نا , الاىلا نهودم .عماج ونيقرافايم عمأج ى ءاهذقو م ةريثك م ىسع فرشالاو ىقاطصم

 نع عوكم هنأو هليل ءالسعلاول كثف نامعنلاةرعجىرعملاءالعلا أب مهجادقناكو ىراخ اا بتا 6 0 املا لزم راسو

 ةنبدعىدب زبابلا ربك الآ
 شالا
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 |لسراط ا الاوءالعلا اون لانوس ًالاواندلا مهلَت ؟ رث دقو كلو مهلاملاةفهنوْذوإ مهو نسانلأ

 هيمان اوبرا سا نع لزجة ماقتأىلاهماكت لف قرطأ اوتاذال أتي واهر رك

 تايبالاهنههيف لمعفه.لعوهامو مسح

 انيلع 0 هحودانز 35 ممعلا تننلا فءاضمهاقو دي داو ءاسذمرلاة ل فل اناقو <

 عدنا ةمادأا نمذلأ 35 الالزامط ىلع اذضراو 5 مقل لعد تاعّصر 1

 ىراذعلاةيلاحداص-خ ورث د مسن ن ذاب وامعدت 5 م ر

 ديماظنلادّقعلا بناح يلق
 دروأ امفهرعش نمش هلدرو ا ورهدلاةند رباع ىف ىرياظللا كاعماوب أ رك ذوا. باب دعب د.تاسالا هذهو

 هضرعالسرياقاطت 5 ةقدفلاط مالغىلو هلوقدل

 هلعزحالاطةئلاكراصف وع ةف هإةع ىهانتدقو

 4 لاعتهللادجر لضافلاى ماعلا نأ ىنغاب ودو-ولازب زعف هناودامأو عيطاقم صانلاىديابهةدجتؤ وأ

 اريح نع هلعقن لفاهملا ىبت مناىلادالملاىف هنعل أ ف هناو د ل صح نأ ةراغسل اءايذالا ضعب قد

 وهو تيب ز عاهتلج نمتايبأ هيفوهياع هتردق مدعبه ريض ل ضاغلا ىناقلاىلا بت 8
 لزانملاىزانملاو عس نمرغقاو ؛

 ءازفلالادعب و تونلاو ملا خشب ىزانملاو ياكل ل رئادع راو ار قس نسم هنو تاكو

 8 تري ديد هدم قد ميما 2 اسءاراهدعب وةروسكم ميجة داب زيدرح زانمىلا ةبسنلا هذه

 | ترخو «ةاج بحاصر عزيدلا قتةجرت قاه 00 هال راس شا رانمريغىهو

 أضون# رام منيع فل الازعإ دال ورا م وو روهشملادابز نصح ىه ت ترب

 قب رطلا فصن ىف عمو بلح نيدأم ةريبك هن رق

 فورعملا ىلاغتلاةقدنص نب تحب نم ىلع ني دم ندجاهلنادبعونازد#

 *«(بتاكسلا قشمدلار ءاشلاط النا ننآب

 | أن عمجااساوا مح دتماو مهلا داب لضدو سانلا يتم اودالسبافاط ندي ءارعشلا ن مناك
 ' [لّقف ىسفنىلاباشلا انهى اعندقلاقهرعشه بلع ضرعو تاك روهشاارعاشلا سورحنب نايئغلا
 لاخلا قيقدوهو با>ىلا# "رم لحن دوهسنج ءانبانم شل توم مىلعالمادناكرالااهفرهمو ةعانصوذأشن
 نيتيبلا نيذممرب نمش هدنمتسا روح نإ نسويحسا ل بتكف ىتلعردشيال

 قر نعد :راقتمالع كلافكو دع ةبح عاسبإ امىدنع قبب

 قرتشملا أنو عابتت أن ع #3 اهتاصدجوعام ةشالا
 هرقش نمر ىلا ةجاعالو نسح ناكل ريدا منت اولاقوللاق سويحنباامملعفق رالف
 3 اهلّوأ ىتلاةيئاملا هثديصقالا هلن كولو هناوندةرهشل

 هيلي رطب اهان رداكدعف 3 هياقلانامادعابص نمازد ُ

 ةدصقلاهذهتمنو ررغمدئاصقرثك اوءافكتل
 يي هنأق ثا اذ امكحالاو

 امنا اهيحالإ لد

 هيطحخرس ادحولا انوع د ىم

 هبص بلَعلا مرغم نم ىوولا لحم د

 ل ل
 0 هب رقو رازملا دعب ىلع قوشو 4# هئاحرو ىوسهلا سأب ىلسع مارغ

 ٠ هيلي مارغلا عاده عدبىبم * ي :و- ىلع عفاضلاى :وطمسكرلا فق ٠

 ةئافعو نيد عم كنواسورب

 مهسيفكرابو هلناودعسا

 هير وميت اةنتفلا تعقواسا
 الوسر ل رومم# هلسراف
 حج رةرصانلاناطاسلاىلا

 وح ىقرافف وقرن با
 مكر ةنس نم رشع
 انورووت عم ا

 فلا للام هللارس

 نب رشعو عبس ةئس
 ةنملا تنك ةئاامتو
 انعمحاو ىرنتعرذ4

 ٠ اقول رسع هحس وكرت
 ترداجو عما ىاتوونو

 لاوس ند رصم وه ماقاو

 ةنس م عف ةنس لاّودىلا

 ىااعج انعح رو نام

 .كادجوام هير دلاراسلا
 متقرافف هلهارضعل مورلا
 ةوخ الا ىداجمف قشمدب
 قرضعتناك انو عستةنس
 2 رشة كك رواج انآ او ىدنغ

 عمهم حار تنل ةيبط

 ةضسن هلع نك هله

 م لات رطب

 .حرش كلذ 0

 -ةمدسقمودي ولاة مدقم

 .ناطلسلاهالوو نسحلا ةباغ

 .فئاطو ىابسرب فرشالا

 .نمةتادجر ةةلاىاةيخأ

 م .سردتلاوءارقالاوةذثملا 3

 نموإهاراضحالهحونو
 .كلذا انا تهحوتو مورلا

 ا نانبا ءالؤهريغ

 يتص-الضفلاول أ ليعمل



 - ةقلاج ثنا ةمط اقئاذيو:

 نم ءالوه عيدب سو

 نيلئرماو نيدوحا ءارملأ

 ىضر نيثده ا طافحللا نمو
 نامت مهاضرأ دم معدللا
 لالحْ باكي رض قولا

 ىرزجلا ئشلاىلالسرأ
 ادهوهواماغت

 ةرضقم ملنلل باب تاك ول
 ايمو تفلا

 تتكلا
 اقف تونفلالكف ةرصأ اهنكلا

 تدالا نم هر ىلاردءادهأا

 ياو ئيسشلا هيلالسراق
 : اًذهوهو همظنل

 : بلل لضفلارع كمظنردف

 َتدالا ىلط فمع كمان وذو

 هنوكت دوهعمرعلاق ردأا
 ا ردلاف ةرصلاو

 تبعا

 ل انا خيشلا | 9 5

 ىر رجا دنلا ءأشب أع نم

 ما 7 دالس كأ

 تندم ناطلسلاهإ أود

 الضافاملاءتاكو تاخدا ص

 "اعراب تاكو ءرك ذاك
 فاق ع ءاشنالا ةعنسص

 تاطلسلاهبصت ونيمدقالا

 تن اوندلاب اعقو 16 تامنز وع

 : ةيافامركجأ و لاعلا

 هاضنروفؤول مارك الا

 هلئاسعتو ةقالعا نحو
 لامعتساب لتبم ناك هنأالا

 لاو نافاب ثلا ضعي
 لوك وهنا تاكو الذ هيام

 ةقح و ناهد تاطلسلا

 يآ مو
 2 مةرازولا هتداعل

5 
 ظ
 ظ

 . هسينصتود هؤاداهنم نمضت م« ةعقن لمرلابناجنم ترطخشاذا
 هي ل_ةمهضارعانمسلُقلا فو 5 ضرعم ةنيبالا نييبجت#و .

 هبه نوكتنا انوحوأراذح #2 ةنأى لاف تن ةاذاراغا 55

 هوقاضنأ امي واط ىهو
 رذاعالو نيعم نم اما * قدعلل مد ب واقلادتعا مب قشتمملا هطاخل ف ساولس

 قط: دملاو جوملا ذم نبي تلقملامراص اننل قنبع * قفز امون ىوتثلا فئعءاذا

 ارئاز<تنقاو هليلو د قمرذا هفرط نم كفر 4 ىرذا هيب ليلا ف

 فرف نم مدس < كشف نمةقاغلا ىدتعد ب قلّقلا عيصط داهسل اريجم

 هتليف قانعلا قو #* قتلا هنمركسلاب رقوو * هقالخأساكلا تضاردقو
 فرط لايخ مأ ارطروزأ ب هيىوركخف حلاخأ تنو #* قئتعملاولبقملا ىهش

 ناهو ىمزعام بعللو دب قفتافيكل صوال بعاو « ىضقنافيكرعتملا فركفا

 «قدودنم لحام نسعلا و#<

 ةقرلا هناعف امه ل ا نم تاتا وعش نم يخت و

 هامحاواذؤف يم ىوهلانامأ 5 مهرك ْذّرَع انك نحعزجلابو

 ءانعاامرعي ابانضغلا ىداون 5 مهرادو نيتقرلا مسهتزنك

 هناكاو ةلها لع تتعناضنأ |هرعش نمو

 ىراذعاتمّدقدمف حاب روك 7 تفصعنا نيطشلا عمت نماي

 زابضي م ىلع ركلاس 0 د مرابد نع ىلحر نركسيتنال

 ىّدو رهدلا كنعليحا عدخب طتساال ىسنظتأ اضنأهو

 3 علا ةيم .نأف 5 ع

 قشمد.ةئامعب راو نيسجة نس هندالو تناكو

 0 00 لاعتهتادجر ةثامسجتو

 ه(بيدالاىروتاسينلاى ادبملا هاربا نيدعسا ندمت تدحالضتلاوا) 5

 نت أوءري-غلعأرق ارق متريسفتلا باص ىدحاولا نسا ىباةبصصن صتخخا ةغللاب اقراعالضافاَس دا نأك

 ملعب لو هيلاب وسلا لاثمالا تا اهنمةديفملاشنناصتلا اسف هلوبرعلا لاثماو ةغللااصوصحت نب رعلا نف

 اريثكد شن ناكوماور و ثيدفسا عمد رق ناك هياب ىف قد وهو ىاسالا ىف فتارة لكم

 .' ةلامثئطاو ىراذعب تك, ءاسعت اعف # _ىم مراعلبل ف بيشلا ميد 0
 رامريغباصصىرت لهانأ #+ ىشاعأت هتتاع امنالف

 '" |١ لعنفدو روباسي, ةئام هنو ةسشء قاع ة نس تاضمررهش نم نب سيعلاو سماخلتاءاعب رالا مون ىفونو

 6 نه نون فلالا دعب وةلمهملالادلا فوات نمذانثملاءابلا نوكسو ملاح ذب ىنارمملاوويداب زتادمتان

 10 الضافاضر أن اكدجتا نيدنعس دعسوباهئداو 5 روباسن ىف إى مو نجرلا دبع داير نادم ىلاةمسنلا

 ناغت هللاهجرتد .ردئاهسفتو نيثالثو عسل ةنساف ول ةوءامالا ف ءانمنالا باك هل اواند

 رعاشلاستالا نزال تابن فورعملا قلاختاديعنن لضغل |نيزج نيدجالشفلا ونار

 : رجلا كحل 00و

 ناك

1 



 داش بت ةاماك محل
 اعهلنيعناكونينسرشع
 ةلناكو رانبدفلا نيثالث
 اضأ هلنيعو رتغصانا ا

 تاكورانيدفلأنيسئالث
 ناف سوت نىلتعفوملا
 َى رانغلا نيدلا سعى اوملا
 معلادالبىلالفتزا

 ييتناو رعا لست
 مانأ فر وك ملا ريدناونأ
 الع كوملا تأ هضرع

 دالي ىلا هه وتىراتتفلا
 جوز نأ ىذوأف موزلا
 رب شل اف و املقهنممتنت

 تاما ملا نم بتكرومه ملا بتاكتلا هئئارصن تفل اين دلاووهوهنف «تقودحوا طخلاق ةردانالضاةتاك
 ناسدتحر كش وم وان اوندهسنم عم هدإ أوهرعش عمت ىنةعاوذد ا .ىومسانلاى دبأت ىقود :ريثك ا

 3 ةعبدبلا اعمل نموهو هلوق كلذ نك دضاقملا ل جك نسسلا
 نيكحملاو فاعسالاب صتخم # غزت نموءانم مرح مقتسا نم 0

 توسنلا جاج وسعا هبزافو مسع م«. هتافف ماقتسالالاىلاراقتا
 نالدسعلاو ٌدقلاو هنولىف + هلع ةويجر أب 4نم ١ اضبأ هو

 ناندسولاهقرطونانسسسلا فرط ' ىلعارعص عرتلفهمار نم

 ناركس « ب نم ىيناركسحس م ابصلاعرال هيئئئابصلا حاز
 قاننع هانع لعصف: تلّسرا نيم حم اجاف درطك ف درط

 هل ةارادم نع ىرابطسافعضب « ملاع كنا زارسالا ملاع انا اضنأ هلو

 هقلخ نيسسحت هيف اع نسحاو .«م هلظحلريتفت هيف ىارغرتسفف
 هقشعف لاك نم قيسعملاى اعبي وه لماحاناامنو دى اورلا لمق-

 : هل اقهدصفدقو ىزاوهالا مسالا ىلا كسلا ىلا بتكو
 مورلادالبوه قريشا || بئامعب مهتآت بئاصعف + عشياابعضبم كيدعاسنم « مسهيلس يلد هلالامسر
 اهوا 0 6 0 || وتل جابر تارطاباجو »< مهتدصقا ما هّللاب مسهتدصفا م. .عرذالافاءزذاىوطتف ترشن

 نالماقنانب اهم الصحو ] عدم ىسعلارتتعاب ٠
 7 دعب امتع و ءىعسو | لمعفاميلا هلت دأف ماهو نانسي هرادف تاكو هتمدقدازواموتهفاضادقروك ذملا مك اناكو

 هّيياءاش نا ام هدأ ةجزتا
 ئرزلا خشلا نا عفلاعت

 هيدا ادم اع
 . رمتلا ءازوامملارومتريمالا
 ٌلانهروعترينمالا تا

 " هيسلاناكوتمظعةهلو
 اسردم اسري رشلا
 قانقرعسا تقولا كلذ

 بناموومتربمالا نيسعف
 - ةتناعو ءاضالا راج
 - «لذف مدقوءالعالهننع
 . قع ىرزملا ع شلا سلما
 ه4 اولاقن فير شلادسلا
 | مدقأال فيك لاتفكلذف
 . ةنسلاوتاككلاباةراءالحر

 هيلع لكش ا مرواشيد ||

 .هللعف تاذااب مسد ||
 مقوام ةياكملاذهريظنو || للك ىف قاههسصالا ت تاكل ا دامعلارك ذنبسسملا ةباهنىفقئاررعش هلو موكموكعورتست ىضاق تاك

 ةرامامالسغلاهسوفرشنلاو «. كحاض نسب ىاشلتالا + ابجاحرا لذ هلزتمتسفأو 1 0 6 روك دلال ضفلاولا
 _ كلامتفًارواناوضر تركسشف « هم. ترزوهتنستاخدو هب كلاملاهجوءايستامّدع

 ١ قاههضالا بببطلا ىزاوهالا ىلع نت نيسكل ا نينا ةسه ماعلا ىلا مكعل تايبالاء ذه تدحو فاما '
 أ ىاتجرتفاهرك ذو ةئامسجتو نيسجنو فيتةنس فوت لاقو ةدير طناف بتاكل ادامعلاه رذأا

 | اضيأءرعش نموامهتم ىهنا لعاهنلاو روك ذملا نزاكنا نبل ضغلا 7 ْ
 هئابقر نم ريصلا ساكت عر « دنهلاىلاىزخن ناتذلا رطانو م هظفل برعلايلا همن: فيهاو
 الر ل »« هلو هلاماعا تنداهو * دهشلا نم لا هنم لصو ةعاسل

 درولا ىف حسفننلا سرغاهبتنرأر « ةراثاح تعدوا كاسمةطقنك ا 00
 عّوص ضع ءاسقرلا ناسعانم 5 ىباتم تراغتساف كلاستيفاو اًضادهلو

 عّدوم م ىافكتالو هنم « لم مل ىاتفش تاوكتساام
 : عمم مل اهلايخ هرزيمول « لئاق لكتف اونطف مهنظاو

 ترعب راو عبس هربعو#ئاهستجنو ةرشع ى است ةنس رص ىف هاذ و تناكو «نآدح ناعم ىلع وشم هرعش لجو ملام مذاوا م حاسسملا علب هب ااتك تطل درس ايصال
 لامتهتامجر ل عاهللاوةثام جو ةرشعىتنثاةن سف ةون ماقتنملا هياك ى ىزوخلانبا اطفال الاقوةنس أ
 | هنافو ع ران ىلع قا لَو ةئاَحَس حو نيعبسو سجتةنس فاح وك" نلاهنيارصنت جتفلاواهدأو تاكو

 هب (نيدلا ضان بشلل ىناح زالا نيسكسا نب لهم نيدج ارك ونا)« ١



 3 ديسمبر تا
 ربمالا د عاعمجا ثيحب

 مدسةتيزصأف تاخر وع

 كلما ماظن دسهعرتش ؟نم ءرعشو تاه صًارةبماظنلاةسردملاب ءرطتاونعف ىناحرالا تاك لاقفةدير طا
 ندعي راوعبراةننسوهو هدوعرخ ىلا ةئامعب راو نيناسمو فيلة ذس ندم

 ىاقلاتت انلؤ , مو اهسجتو

 م ك؟سعتناوالو »و هع نوكيالهنم عج ذلاو رياكهرعشو مركم لم وهو نا ىلع ف رسلا ديلا

 تننم هذلاو رش ن مةزابكا ةرايضاىنراعا ندا سئرادس هدلوا متيقلث امهسجنو نيعنراو لاقو فازات ةمالعلا
 هترعت

 دست درعلا را 00 ناره نا سروخ سرر اكسو راسل هترسا نطو موت اجرا قف دسك رو

 ىبراف هيداياقطنلا ىسية«بحر زخسالا ىو راصعالا ف لاس ءريظنب محسن ملراصنالا نم عدسةلاهفاس || ب 0 - 0

 بيطلاو ةنوذعلانيب عاب رثلاب قاعتملا لعل اولا نيذلا سب ”راقءانب أ يا علا 6 5
 رتبة تاتسزوخ دال ءاضّقلا ف بود تاك هنا هنا اولد نم تان :ىتلقدامعلا مالكىسبتن اي رلاو ىرلا ىف كي نا انزح نزحو ىازانغتلا

 ىبأنيدلا داع نعهدعب نمو دمت نب ر هاا دبع دج ىنأ نيدلارصاناهضاق نعرض مركمركسع ةرانو

 امنرومريمالا تارغلا

 زاعاواهب ضاراريش مدق

 ىب رهدلا ىس وهف مكن عنود د ىثلاوتقيشحلاف كلا يعن

 بكوكملار يس لثمىريدف مكشعوي ىرقهملا نهجوّدر ووو

 بان لغشلا اذه لثمف 7 اا :لانمو لوب كا ذفوءاسر ءالعلا دعب كلذ عقو دقو جو 1

 ءارعشلاهقفااناوأرس هعلاف # عفادمريغءاهقفلارعشأأا لوشب كلذفو ارعاشاب تف ناكو ب 0 6-1 1 بئاعتلا ىذه ىلءارص م ىلا بئاخلان مو 0

 ٠ ءاقلالا فلكل عباطلا * ىرولا هنود تاقاماذا ىرعش 2
 1 ِ 3 ٍ ءادصالابواحت جاه عمسلل ب العاذالابحلالاطفتوصلاك 0 0 2
 تاروشملالهانمتنكناوامو» يه ةيئانكتاناذا لاوسرواش  اضب ا هرعش نمو 0 0
 عالااهسفن ىرت الو « ىًنواندامتمامرظنتن ععلاف 0

 ىبلطتمىرولافمثئاوالا م« افّوطمدالبلا قاف 1 تبحام هرعش نمو | ءاررام قارات 5 :م ٠ ا 7 0 3 ىئىد را 2

 برغم او 2 نيعلاىأرريسلاو ميركل ىصقالا زا وحن د صقلاف هئارزو نم ضعب لاسف اهب

 ةدمهنع عطّعنا دقوهنع هاوس مدعل هياع بتعب ءاسؤ ؤرلاضعب ىلاهيتك امان هر «ءت نمو تب رقلا ليلا ناهذلا

 بحاوضرف“ ىلعما 0 5 بحاصلااذنهيا كوادف ىئسفت اوقلعو هلنامالا ىطعاق

 تتاعمو رصقم ءادغلا انآ ىتنتاع امو ىريصت: لاطم ماه نم اههس هيأب ىلع

 بلاط كاموامابا تيت دق ب ىننا كلالمي ع ليلدلانمو نمناكو ناخر وعتريمالا

 . براهمنم دبعلا وف بلطي م« ممبري دسبعلا تيار اذاو كلذ نامالادسنع مهتداع
 محار نكي 0 او ل واسدقود كر بب , رغ ىنعموهواشنا هو زاريس لاه تانبت دق
 اس »0 تقرط ىتح قيد ديسلات يبق مهؤاسو

 : ماثوهوهنفح قرهاسابا نع هليل صانلاايرعش لو اندنو رب زولا نا ُم فد ريشلا

 اياوزلاقاياستك معتل يال غدصلا لاذتحتنمأت اريفداعأ و ةديشت نم هاو اًعهح تبث امل روك ذملا
 هع وىعناب ىو ىتدح ىعلاواآت يش اضأهو : كرسلا حملا ىلع

 هنم ضايبلا اذ دوساو ب ىمداوسلا لاذ ضساو || بهذ نأ هنم سلا
 هلاقم لثملاقف بيكا ب ىدصال ىنصأو هنعاضفلا أس اضن هلو .رسهتلا ءاروامىلا هعم
 هلاحر طرت نياباجاف # هلاحرطحي ىرت نبأ ءاداث هوقاذهوكالذإ هبانأف
 ملعأام ىفعاسدق اك ىلهج « رسل تلءاملوجأ تنكول ضر هلو || .حاتفملا حرش سلف
 رمعلارخ ١ فت ياثبا ىتح
 ءارروام ىلا لات الاب
 5 0 'رمغلا

 مر هنالراز_هلا سح دا امئاو ضاررلا ف عرب وعصلاك

 اهتافآ اواندلا تئاضُم #3 ىرولا نود لضفلا لهأ دصغعي مهضعن لوق هلو

 ريطل اك



 لماعلا ماعلا ممو)د ا ال ل
 ىوملا لماكتلا لضافلاو 20 اهتاوصابرطنوتلاالا « انيبزم سحالريطلاكح '

 نتدج 0 هلي وط ةديصقةإ نم هرك دمع قم“ ءاىلأ ىزغلا لوقو ارظنم ا

 »ب (دجت هناخد ىلدن1!قارتحا اس © ىلئ اضف "ىل- ىن#نآورغال
 معلادالب نمهللاهجرىا ل ةلاطالا نماقو هك تالد الا. .ئاصق نمئش رك. ذل ةجلسالوهرعش نم عبطان هذه ىلعرصتقنو

 ةسردمفاسردمراصو ماك وهبحاصل د“ ليج هرهاظ# -1|بحأ

 ةييردملا كاتو ةيقايوك | مودنةندوم لك لهو * لوهزكل مود: هنّدوم
 اضن انيصعف هيلا بسنت ١ ناوندةلو معأهئاواضن روك نما[ ئزخ ا ناولددجول واسوكعمأ رقي اههةمىناثلا ىنعأ تببلا اذهو

 اماع الضاف ايملاع تاكو | روك راسلت ررهش ف فونوتئامعب راو نيتسةنس هدلومو *“ تقي ين

 ىاعرابةبيدالا مواعلاب ا ةلمهملاءارلا ديد توةزمهلا خشن ىنازالاو 35 مركمر لرد ها م م

 ةياقعلاوةيعرشلانونفلا ١١ سائلارثك ًاوناتسزو-دالب نمزاوهالاروك نمىهوناجزاىلاةمسنلا هذه نون فلالا دعب ومبجلا ضو

 ثدحلاوريبغتلاب انأاع هلوقفةففح هرعش ىف ىنتملا هلمعتساو ةففخملا 0 |

 ْ ارسكم عشولارذب ىذلا ىزع 35 " هنافدانكلااهتب اناح را ايش ةياقنلا بأ حرش

 لئاسع هيف كأو انسحم ١ ءارلا دب دش ءامدم قرتفاو هظفل قفتاامءاعسئذلا هناك ىىزاملاو امتلأ ىف ىرهودااهاكحو ١

 نم عرف ةمهم ةريسثك [( :ر وهشمةنب دمءاراهدعب وةيناثلاءاتلا فو ةلمهملانيسلان روكسواهقوف نمةانثملاءاتلا مضي رتستو *
 ىلوالا ىداج ىف هغيلأت ْ 0 رمت واللا رك فرامل 2 1 :و د رااح كوم اعلا هاش وع

 هلام تحس هيي ارض

 قاموظنمااك هلتسأرو م تلبس د

 لحال هفنص نالرطسالا لع : معأهّللاو ىوأادا لهابلا مركع فرع روك دل“ |مركمو ةلهاب بسن ىف سيلو ىلكللا نيالةر هلا باك

 | نهاشد_#ءانالوم ظفح ا نداز خد رام هلزن ىنتثلا فسول نت اول الوم مركموه ل قو ىرماغلا ةنوءخ ىنبدحأ مركمو»لتقو |

 همظن ناكو ىرانغلا و ما 1 ةرصيلا نيد عسم م .اةاوهو هل مهم نيس مث ءازواولادعب وةمعتمل ءاخن مشب ناتسرودو»# كلذ ىف سران

 نسما هيا اغيلبامظن 1ْ ْ سرافو

 .عيلملا هل هتيأ أد. || « ( روهثملارعاشلا تامزلانيعندلا بنهم بقل ل ىسلب ارطلا لغم ني رجا نب ينم نيد نيسلاونا) <
 لماعأ الاعلا مسهتمو)»*“

 يم ع ا ل يل كيمددلا 0 ا ناكو 0 و بدال ويخللا لعتو م ركاب لا د ولا لماكل لضاناو | اظفحور وك ذملانيسس+اوبأًا شنو سابارط ناوساىفىنغي و راعسشالاد ثني هوب تاكو رعش تاولد
 0 ندب عرمالا اي ملا ننابفو ركل ريغ د ا رب ل هشاوعفش
 نكد دءاسردم : هب نم رعت سوناتا عع امهتعانص قنيسفانتمو بلح نيم ةماناكو و ةأحاهموةب وجاو |

 ىلا هيلاةفاضم ةيشردملا 6
 .دلتضافاماع 0 لإ قدح لءاضت نأمل ردبلاك *< الحركي نأ مراة لزنمف د4 انزتلوخاىأر مركلااذاو

 ماعلا عيجبف ارهام الملا ةلمدبق هللازروقلر * م يب القنتم هزاش لاكلا باط
 ىكايف لس فيسلاك قرت قراق 3 الفلا َه ةمصأن نوم تلفالفأ 5 اذعات كدعرم كسع تنهاس

 ك2 لا ةفاحلا اه رضا
 ىهودت اوشلا اعماج ان نم كانداام لابن دن ضراال »* را نك كانغأام كانغ 5 امنااهه رب هد رمح احر سلاسل 0 3 ا يالا توسملاام 3 ةتيمكسفت باهذ نيسكتال ع الاوبارقلا ىف تام 4سينّدم

 َح رشواندالبىف لوبقم ْ ل اودحا دوش محرطما د الك موقرعت عبر يعجفلا لصو #* ىلا الجافيط نكو سند
 مامالا زاوثالا قراشم ثنأ هاهو نامزلاب ىلع هين وب الؤأت ءافولا هل تضحم اذاف + هّدوسراغم تثبت رداع نسم
 ابطل ارش قاءاضلا | الوقت تكستاولاف تاقنا ب مهريفنعابطلا مول ىلعاوعبطوي المكتنأ مهدنعةليضفلاباذإ
 0 ع اد يب يي ل ا
 ا( للا - تكتب -7) ةفيطلل اتعنمل !نمةقىإ ل 0 مو 5 ٌْ



 انضأ حرشو ىمعالاب

 لوألا قرانملا ع

 نمةغيطل ةلاسرهلثبأ ارو

 تك لد فوصتلا لع

 اظح هلثا ىلدعةلاسزرلا

 أ هيف وص)|فراعم نم طع

 : ىلومدلا تاكودسعرشتملا

 ١ باع نم خاروك دملا

 و سر ىر ربثلا هللا لضف
 ا ةنفورحلااةلاضلاةفئاطلا

 اذه هليا نافشأرو

 تارذ بذع كاذو خاج

 | لضافلا كولا مهتمد)#
 اهو 57

 "7| هللاحقر كلانيفيطلا
 «(ةهحور

 ْ ١ انلل ارث هياقولا © رش
 ةدصقة إى نمهلوأ ا 0 ع
 33 3 ا ةضو ربىعسم باك هلو

 نيعتملا

 نب ىلعنب نتسرلا دبعهللاب
 ١ دنع ىاطسل لد

 ١ ىككاطنالاواهذم قنطاو

 *(اذاوم :
 تيد املاعهشناءجرتاك
 | انراوستعتلاو رتبت
 معو فورا ص او

 ُط 3 ل هلو ريسسكتلاو قفولا
 لصوملاىلا مهمداعو قرشثل ادالد ل عل رابحاص نيدلاز ةاغمدإو لع نيدلا نن زذخأو تاما مما ا 3 !ةفرعم فدوط

 ىلع فوقولاو ةسعماخلاو ديل م د كم م

 ١ مهاعلا ىلع عالطالا
 | دالبلا قاطة سب رغلا

 ةصاشلادالمااىلال رو

 فاطو ةرهاشلا لمتد و

 مهافغ فرضت لن اكو هتنغ

 ريثأتو فورا ضاوتم
 ءاسو»أم لاغتشالاب ملفع

 لاعتاهجر قرصا |ىرذنلا ىوتلادبع و ماعلا يعي دلو ردة فاما خلا اس تلت ١١00 ١
 هجحو ةرصأ 2 وعل 6 زن 6 و ١ فراعلاخسشلا ههنمو) +

 ةتاقيكتالاادحأ تبضام هناي ىلإ تاتا تكور ا

 ك0

6 

 مسه وهو ناقل باطن عاو 2 !:ءآلا ءكلاوشأا هتمههتماس ني هضفح" مهرهدلااماذا نماثا

 دااتقم ةمقداص فيسلاد < مزع هب هعارو حابضلا لبنك عز د4 لكلا مدعنمسيعلا "لك عار

 اهلوأىا اةديضقلاهرعش نسا نمو

 كاذىلا لمالاريدلالزنأو ب ”قابلادح قر عملا ومو < ”ىيدراردصفردبلابكرنم
 ”ىلطخ قاطع مأ سامديغاو نب همراص لس بارق ماانر فرط 4# ”ىاو رسكلا ءايقلاىف هرادم

 ىساتكلا ىلغلا ثبلل ادبعتس دي ادناىوهلاوزعدعي لذا

 ”ىنارزتكتاٍبيْضَعلا لاءاىلع يف ةعث ةاوذنم كم تئاوذوامأ

 ٠ ىاجلارغثلاو قيحرلا قبيركلانمداغشلا "قلق ء نكامو

 ”ىالقلا نبالاةل ىلعتاذا 5 هدس<ت ضرالا فنم ردبال ليقول

 ٌقرضو عومسم نيب تفلأت د هتسساحتنه تشب ىبع ىبرأ
 ”ىراجاقطنلاو "قارعلافرلف#لاعمم اشلان يلف سرافءابا

 "ىكرت طافل قودبلاةحاصف د نمكتفا بابلالاب ةمادملا امو

 تفرعات هتنح وىللعو *« ىدفسهتئةمتركتا

 تفطن ىنفح مدوم ةرطق أ« هدف هلا اولا تال
 هع » ودك دا وقرأت نم اذ

 رملا تامالع ىد# خاف ىطل اغئال .

 نراشلا اذه نم ىال دي ومانرش ثلا لاذ نما

 اريثكر ينم نسا ناكو فارسية نبا او ريم نءانإ رضاع ماشلاب تاك كاع ولا ىضذاقد ناو أى ىحلاق

 هانغمأشلا بح اص ىكن 'رسدلا داع كرا نا قف

 رعاجلال اوداه ردا وهو ردعحة علق ىلع نغم

 ور 0 !لقنذا نايضغلا ضرعملا نم ىل و
 زو#و هورس ساكى اك أ هبسحاح سوقئوؤ رو زاذتلس

 هريسفاعت رس هيلا هرهس باح ىلا و ىلا تت 728 بلح وهو رينم نبال مث هذه نا لاثو ىكسن راه » هنأ

 نا ترك رت لصصفتلا ىلعكاذفلاسلسا حست قأسو ثلق ىكنزكباب |لةقرينم نبا لصو هل لف

 الاداعو ماشلار كسعو ىكسنز نيدو ندا اروف صج بجاص هوك ريش ندا ادسأ اذ أف لاق ىلاعتهنناءاش

 اعهرقناكو رينمن: !فروك دملا ىف ارسيقا ا نيالوتلق 0 رام

 1 هباوص ىزولا دافا اريح د ىسم توحد مريم نبا

 ةناصعلا ةوسأ ى ٌتاف ده ىزردص كاد قيضنرلو

 قداج ىف ةنافو كلاكو نيل ارط ةئاضعب راو نيعبسو ثالثة نس هتدالو تناكو 7-5 ةقئافتفيطل ةراعشأو

 ع ةجو كلانهىذلادهشمل اب رب نشو> ليح ىف نفدو تلد ةنامسوتو عزا ناعم الا

 اب وتكسبلعتيارودرقثرزو كاست
 | هللا كجرب ىللاقو قرارا مادتا ببن هاقليماملا ىذلا نأ وي انقومن كلف ىريةراز نم
 رهاشل ادبعد متو أدي دسلا بيطخلا ثدحهةجسرت فى لاقذقثمد رانا ىرك اسعننا ظذانلا هرك ذو



 كنف انا لافتا مشل هل 0
 قبالدس رغتاراكح أ ناتسي ةنرق ىلعانأ و هتومدعب مونلا قرعاشلا ارينم نت نيس, اثار اننا بطش زعلأدب ديعنما|
 اسور ةئيدم لحد هنا ىرحامهلت اقف سانلا تلاشمىفاهئاقىتلا دئاصقلا هذه نم م ىلع ىرحامى :ردنلاةفوهامت امد 550 ممر صقخملا اذهاهركذش ١ اردنا خ ا ل لاا ىلارغصا ا كاقو ل هلال ةعشل سه
 ىرائغلاىلو م ادعم عمجاو قلع اذ تراس قاهنمة ديس تأر# ةاحات ورحل ادهراص 2 ةولاط دق ىناسسل لاف اهنمكلياع
 نماريثك ه نمدانتسساو [اراشلا نمللط مسهقوذ نم مهاهقوف نمر مب ائراق تعم«وةياعىلا ةثربا.ث هياعابفاحهنرصيأو ىناسلف
 هاو رغلا مولعلا قوثرينمنباثأهرك ذك ”الاهللا دبع ,كحمملا اى ن اود ف تدحو مثتاقابو 00 تبن امم مهلا

 قذولا م كلذ ىف هتداعىلعتملز د ىهواهنم قشم د. تام هنا ىلع لري بايدأب هانرو نيعل د رأو عبس ة نس قشمدب

 لاعت هئلاءام-أصاوحتو طواقرب مم ىلعشي هواسسغو 35 هيريسستداوعا ف فوق هلاوثأ

 000 دارا قو 1 آو 4 ةعصصودققءاملااو رذسأو
 اهرثك ]تن ,ارواهدادعت باد ىلا لقن م قسثم دي نامدق نوك<ن أ ها سعف نيمالكلا نيذه نيب عسا ىلا اتكذر ردّمتلا اذهىلعو
 عينج و ناةثالاو ماكح الا ا فلالادعب وءارلاو هل مهم اءاطلا عش ىسلبأر طل اووي هلمهمءاحاهدعيو مالل ارسكوءاغلان روكسو ممملا مضي ”هراقف طل نآكو و هطخ مشو < ءاراهدعب وابتحت نم:ان“لاءامل|نوكسو نوذل ارسكو مملا مضي ري:مووب علل او اهب نفدف
 هت دو ررخ هرافبصع ةد رقع ًاشلال حاسب ةئيدم ىههو ساب ارط ىلاةبسنتلا هذه همنيس متةموه 2م مالوم وهم ةدحب ا
 قوديام بف ردا ديكتملا نون مةثلثملا نيشلا فو واولانوكسو ميجا 3 اوغل اىف هيكسملا ئاوفلا خشب نئشوجو * لوطب كلذ فحرشلاو ني:سعسس ترصو> >-نادعب راعني دجت نب راع ىلءونأ ناك هتاغئصم لجأ اهملع نئمولا<حاصوةئامسجتوثالثةنس رفلااهذخأو سار ط الاف اهلّوأىلا ةزمهلادازت دقو كيلعي نم

 3 5 000 ديشرلا ىضاقلا نب ىلع نسل !ىناديشرلا ىداَقلا نيادجا نيسحلاوب اديشرلا ىضاقلا)*

 هنن دم ل+دانأو فافوالاو نمةعاج هس فرك ذوناهذالا ضاي رو بانملاب اك فنصةسايرلاو ةهابنلاو لضغللهأ ن 5 3 0 0 3 آلا ه(ىاوسالا ىناسغلاريب زلا نينيسحلا نيد نيريهاراا قوس |ىبا
 نطرتواهب سن اتسا اسورب ١

 هجرلات ٌلانهدرع- ةرابف قنديخاناكواضا ًرعش ناولد نسما ددجخ نأ ب ذهملا ىلا هيحخالو رعش ناولدهلو ءالضفل اريها ثم
 هتاسبأض عيل ١ ةعردب ةديصق ةةلج مس رغفغبطا ى ىعمو» ,وبذهملا ىضاقلار عش نم وامهرتزو امهمافت

 مو ر كا دقسب رغرسقف ن الملو دع ضاررلا قست يي امناكموهتلاوةرحلاى رثو
 او تاط دملاو تورللا موكتادبا يب !متماعاملار منكت ول

 ميذلا نجنرلا دسيع ىعد .مصزهللارغختساهنأولو د« هاةلينلاىوسءامىلاىامو . ةديصق هاج نم اضنأهلو
 هحوردللاعو زاسو ريد !ليسلا باك قاستاكلا دامعلاو رك ذوةئامسجو نب ريشعو تسةذس هلاةرعش وأو نسح نعم 0 هلو
 هك رْضرٌوُنو ىةئامسعتو نيتسو ىدحا ةنسةرهاقلابا فوتو مف هلارئاس ف نم لعأ دشرلاوديشرلا ن مرعشاو هو ليدلاو
 نيدال ءالعكوملا هبنمو)# ضع ىف لاعت هني اهجر ىاسلار هاطلاوأ اظفاكلاو رك ذدتفدشرلا ىذاقلاامأو لات هلي اهجنر بجو
 0 'ىورلا يسكو عما هس ف هرا ةحاريغبة م .:ناطاسلا نب واودلا ىف هير دنكسالارغ' , رطنلا ىو لاقو هعمل !انعل

 5 الد ضافاملاءهتن هج .رثاك ]ا
 : ١ امض ادامعلا» رك ةولاعت هللادجر ةاع تو نيمو ترا ع رفا فاو قو الط لتق م ةئامسجتو
 0 ىوسف هلآ ددخح ها هرك ذيانعلار مل اورخازلا مطخن الا ةفود رنا ىلع هيلي ذىذلا ليذلاو ليسسلا باك" ىف

 رصح ا ءاك ذل
 ةداحل ادوس 7 نا ةئاميستو سو تالت ةنس هوك ريش نيدااد» ىلا هلم اذ رواش هلتق بذهملا هاو

 - قاراتغتلا ةمالعلاسو رد | امو تاب رعشلاب اد آلاو تايعرشلا مولعلاو . تاضايرلاو ةسدنهلا لع هرصعد وأ ةدلبلاديسو
 ا رك اج ىثلا دسلاوأ| ةماهعمم هنازك ذوزقنمن ةماسأن بفهم سراوغلاو 5 نيدلا دضعربمالا هلى دشنأ

 : اظذحوامهتثحاسم رضحو 2 رك ذلامراصلاءالسج رضي لهو 2 ىممهتاح لب ايازرلا ىدل تاح

 ةريثك ا 1 ريغغلان مكابامو ناَمْرْلا قرص . # هوس ندلح نع هريسغل ىريسغ

 كلت تاكو ايوا || د !اهسيئثي ناكحا مب ةقرحم توفاسللرانلا 5
 0 مار را
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 هحن رضر وذو هحو رهثلا
 ا لماعلا ماعلا ممو)»

 ْ اة طضلا لماكسلا لضانلافو
 نم رانا ةادق هو ناسف ةبسنل ذهن فلالاذعبونلمولانيسلو ةم ةلانقلاهتأ ىاسفلاو | © ك0

 داولا عفو إمهملا نيسلا توك سو ةزدهلا مذا الاو ع هياووست نعلاب وهو تاسع ءامو هاون سن دزالا |
 د (ناضم ر

 هقفتو هرصعءال ع ىلعأر ق
 (ناخديز ر ابناطاسلا هلع م

 ايضاق هزعج مث هستل اذهش

 ١ هححو ز ترك

 ١ لضافلا ماعلا مهعمو) »6

 ' نام ا ةرالو نم هلض تاك

 : ءااع ىلع هدالتس أر قو

 5 ةرهاسل الجد ةرموع

 ىرانفلا ل اوملاو رح

 ْ ا : دعو ِرهاَعلا
 0 هليسالااهمق عجة 0

 م فراعلا

 : قرد: داسانط

 ا اعروادهاز انرانا اع ناك

 اذه ىبط ىلع باغاكاضت ًاديقو : نك وتادابعلاف ةزحالا

 مهاعلا نم افا

 ١ ويحس وو هاعريجلا 77-0 فاسد شرلاناكو ٍ قاباك فل دقوةمعرشلا

 ا لسعف رو ًاناتاوعدلا

 ا هنوذو ةهلبللاو مويلا

 5 ىئاطلو ةقيقد ثحلسم

 8 كلذلد علك 00

 ءانرك ذايرواش هلتقفرصمىلا عجر خةدمنعلاب ماقأف هدو وم عبجذ_تأوادر كادي قمدبلاءذذثأو | 0

 رردواع فادصأ ضاقاف 5 اهتيقو قىرامطظا نورغتال

 رصيل اى علوم كاذفننذلاف « رغض نم وعل اءاضخ نتتالو

 اهمفلُك اغا هنافتزو هلال زامل هدد ى ىردلا:داعل اة وق نمار اتت اذهو ل

 رغصلا ف وعتالال فرامل تن ذلاو 5 هب ورراصبالارغصتس م لاو

 رواش نيلماكتلا ىف هلوقاضن ادب رزقا تدل اكدروأو
 مزح ىذ. سيلفا علو و 5 اهّدون رادرخلابتنناماذا

 مهر ىلعماسجلا اهتمهعْرمس وع: هنا ارد ادص اهجةيهو

 نعلابدسش را اىف دشن لاق نيسجت :وىدح ا ةئسدارغبب عل !ىددع نر قر شن دامعلالاقو

 فضصخعت تر فط دق ف أب تانط نع امدعب كئاح رىف ىنط باخ نعل لحرق هسفنل

 فقوملكى داك :ركشاهجتكسام ب ةنم كج ىنتدلقدق كناف

 قب نمضرالا ف سبل نأ ىنتلعأو د بح اص لك ىترد-لقكنال

 ودجر سوداف نيدو تغلاون أل وةدهيضوثوالادوسأ ديشرلا ن | حور ماما فا تلضن الثاك موعج ءاشلاتتاكلا داقند حر ملا 1 014 0 5 ْ 4 7

 ّ لا رحاب
 اًكسارال معلا ىف ار 7 ىكسمار تاهذل كأي

 اهناسلادوسالا ع دتترصق < اهلك ىرولا راع تلف

 امهفسانلا لك تةفوت * ةلتران نمتلقنا

 :امف ترض ىح لانضأ * ىذلااف تقدصانلق

 ناطآن ضرأ ىف اطعقل الان ت ساق اوطق ا ودنعدلاضرأأ تيدا نبل

 ناوس ًاباموت ثاو نأ لع تسلف *ىفر , اعد رامىل ككحرار

 نادمهف :راطق يضف تف در علف . دع يديم ا هر كح تاهحناو

 هكسمافهساع مضغ ا|بستناكف رصم بحالات تاسبالاب ىتكف كِل ذ ىلع ندع ىف عادلا ةهدسل

 ابشن سراج اهملا تت 5و

 ىجايدلاتال-اذا ىل تكن 4 رفق ل دعب العلا لو أ رقف كدعب تامركتملاةورث
 رذعكيباناىوسةنمنسل # اينذ كريشم قرهدلابنذأ < رست ثيح مانالا رمت

 مضلا حمصلاو ةزمولا هذى مفاصل ارضع ديعصبة الا قل موتاو سأىلاةسسنلاةذهتون فلالادعب و

 نيمآهيهنلانعفنرصم انفاس ىرذنملا افعلادبعدجتول أن دلا دز اظفاحما يشل ىللاقاذ ع

 ملسم نب فلن نب نجرلا دبع نب دجا نب ىنغلا دب حمس تطل اونا«

 «ب(سيفنلاب َت ثوعتا اى ,رطقل | ىلا

 ىو تلا كدلح نبدا عا ريمالااهبحةديسصقمتمشلقنو هسيفالعأر 2ث ناوند هلوءايدالا نم ناك

 اهلوأ طايمد ىلاوت فورعملا

 ةرفؤلسا نأ تحد نا #* كدكو ف ىلا ةتلعخو ا با لق

 كدعو كم هطانتر ' د از ف ىبنح ا 35 كدنعوهف ىلق 0

 اناو

 ص000 مااا ااا

 مادتين سد ويسوي بيع بيع بجبال لا



 0 لا 515 0 4 ممم 1111
 23 ردا طارق تاع هتيم رس قا .تروءامكتك كيم اأو

 قح او | ىدج أ كوملل : كدهش كاك ءااثياطاسأ ماظ كا تيوقخر «ذلزرنتقذااىاشحب سا 1
 رعلا 0

 0 لانو ْ 0 0-0 مأ 0 ىبعسعت نابلا نص نافثأ
 قف كَرَغ عيضانس كلا ؟ 9 0 0 اراذ_عسا تاخمأ «لددت تدهاش دقو ىل 1
 كواا لضم لاقوبطلا 00 نمبلقاب « كدبعترمدىتسىالوم « ىوهلا ل عج ىذلاوال
 املاعريضتسكناىرانغلا ا داحتامز حل تأوأو ىوهلا داح ىلا ب كدب ثااماثملع هدفا

 لاقاكهنم سفاكوانابو ا! حدمودالبلاروك ذا سيفنلا باح و ةلاطالا فور ا لكاس دةلجس دق هوا

 مولا_عفد هت هذملا وكلام هبقفلاةفةدي ركنا ف بتاكلادامعلا» 0 م و سا

 هلوقءرعش نموبدالاو يل اوالا
 ئدجأ نوملا بحاضو 5

 ريمالاهدالنىلاهمودق لعب :

 انعم راضون امرك ننا [ الفنو راسقملاامأو ءارثلانم «. ةعس وهل ماوقأ دنعلاب رسب
 امغارربمالاكإ تاكو هل الح نا هيىسأ ار لعو ئقاروأ +“ ايس موقهيضىباستو قرم له

 عمب>اصمت رعشلاف د ىحايرلا ليث نب ريك ءرعاش هللا لوق كل اربشب ةماسج هلامال- نب او قزم لك م هانق سصادس موق ىنعن

 تاطاسلان بناملسريمالا 1 قوفرعتةمامعلا عضأىئم 5 ايانثلا عالظ واح تان

 هدسنع برقتوناشدب زاب | ْ | هيلع يل ناكل اردقورص؟ءاهشنلا نس ناك لاف ليسسلا باك ىفاضيأ دامعلا 0

 ةيدسحو مظعه اح هارد ١ اضنأ هناولد نمتلّقنو هيل ارضم نمابمتك ذ ةدرصق هلتدحووأ

 هناك" هلال لقتوةرفاو | قفني هتلر ع ةعبتي ريسصلا لمحو الحارات
 ْ قرت وهو ىلقكل والو * ةبمادىهو وفك ةفصناام

 ناعشالاو اصلا نماريثك | * ةنيدعتئاعسو ثالئتنس لالا عسب روش نم نس , رمشعلاو عب ارلا فىفوت ور سرطق هللاقب دس د ناكو

 ةسداقا كرد د , اهدعب وةمعملاءاطنا وكس سو عال تشب ىب مهللاوهلاعتهلناهجردرع نمت: نيعسزهاندقو صوق

 كلت لحد الناخرومت ا , ارحاشتدقاناكو و ىدعنب وربع ماذح مس اوماذح وحن ًاوهوكلام هس اوىدعز ملنىلاةيسنلا هذه مح 2

 ىذجلاىل اوما تإظ ودالبلا ,اماذنسح ورع ىع-واسنكلامىجسقاهغطق ى أهدي مذق ةيدعار عشالام ف ري طة ةهاعل عا لاهو ع لف

 ملل مار كاب ىيملا :

 قكالاموهعم تحاضو | ةيسنلا هذه ةاموهنيساهدعي وءارلا مذو هل ءسهملاءاطل|ثوكسو فاقلا مشب ىمر امد اووي سلا اذهل

 ماه اهعملحتدوهتبحاصم 1 ده تب ريهز نيدلا ءاهبفربدشأ مرصع لهأ نم ناك هنأري_هتقيشح لعاهل فقأ لواريثك اهنعتفشك
 تاك نم مود هكلاقف اموت |, ”تعاىورو هبحاص ناكو سرطقءدح ىلا ةبسنلا ةذهتألاغتهنلاءاشتاهركس قالا ءاشلابتاكللا

 لاف منلاتف ماج اىفىم ٠ تاكو اعتدت ءاش تارك ذ ذو الاةامجت ب حاصر عدلا قةقيتعر فلا اونأ دل وب ءرعش نم #ش

 ةرهالابةئاسقشتو ننرشعو ناقة نس نابعش نم نيرشعأاو مالا فتامولشاةنيدا 1
 0 0 د

 رار كاوا | لعلعتب مالغف هرعش :نمريهز نيدلاءا مبىورامة لج نموهريسغو ىلا اففاخلا نعىور ورعش ةلوةئس

 را رك مالا ق ثعبأو موللك فدي تومأ د سدزومهحول وهز ةئشىذو ةئيولاوةسدزهلا

 لاف ئدموف ةناخر و ثدي اسدداقا هنزاكحم 5 ههجوةحالملا كاكا طبخ
 , امهردن نام ىواستتنأ 3 تاو روكت خفض 0 »ع ةلاوعا ا ةتكراك

 روم ريمألا لاقو . لع هللاو ىرصملا"ىولعلار ,ةعج ىتأىلاتاسالاهذهبسنتو ١
 فرازاو لدعلاب ةكتاو 0 ا -

 اههرد نينا واس د ا ا ا فورولا اقلاع انيىدهملا نيديشرلا نوره نبدجأ سايعلاوب أ )*
 اناقدجت كولا لاقن 0 رث اولد ةفيطخواواهرومأ نمئنب قلعت ل وةدسقلا عمي ءابس فاينل ؛تاحاص ادبعتاك |
 دا ماو رازال تمْوَق عوبسالاة بة فدقفابأ امش تيسلا مول هديب ب سكتي تاك هنأل ىدسلاهلليقامتاوةلزعلاو 8

 نسعسافامهردىواست | :امونيناثو عبرأ رادنس فونن ىلا لاخلا هذه ىلع لز زر م او ةبسألاهذ هم. فرعفةدابعلاب لاغتشالا غرفتي و
 مالكلا اذهو وع ريمالا تل يب



 لانه رقوةيرضلا

 لمار اشيرشلا ٠

 2110001 حك د اريثك اه هئم لدم و
 قفىر وحلا نبارك ذواهعذ لب وطتلا ىلاةجامالف ةروهشمهراب ا و ىلاعت هلناام_مجحر هسأآ توم لعق ند مات | ىفأم هلسهو ىتدم

 ناكو ةضغلاو بهذا تال ١
 اردتاربتك م

 3 دااردب ئشلا مهتمو)
 كدسعن لبث ارش أ ند

 اضب أ مظتنملافونياوتلاِباَك فروك ذموهوةوغصلاةوغص فودوةعل اروذ

 * (في رعلا نبا, فورعملاىزملا سل دنالا حاهتصلا هللا ءاطعنب ىدوم نب دم نبدجلأ سايعل اونأ)#
 02 ا ا ا ا ل ا 1 ا ا ا ا ا

 بتكلا نم هريسغوس لاحم اباك هلوةروهشملابقانملا هلونيعروآ لا ءايلوالاو نيكس هل اراك نمناك

 هرعش نمواضن أ مهقب رط ىف نسح من هلو مولا قب راعبةقلعاملا || ىضاق تاايريوهشلازب زعلا
 اه<ئاورىدنت ممئاكرتراس * احابدق قوشلامماًايمهاكو * ىنعىناااولاثدقو ىلعما اودش نب (ةنوام#

 احاردرك ذنماوبرسشاذاح وو د مهل ىناصملاىنلاربق مسن ع احايشأ دفولا لاذ باطامجابرط ذالد نم ةيواممةعاقفداو
 : احارنكردعىلعءماقانمو 3 ىلع اريمأ اضن تاكوايم ردق نءورذع ىلعانق اذا هياحاورأ ن حنانرزواموسج تر ز# رّضم نمراتلاىلا نياسضاواب ايضاق هون ناك نيح مورلأ
 مهلعلا نم ءايشأ ىف ةكراشم دنع تناكوةنسح تادتاكم ىصخأ | 0 وم ضار عىذاقلا نيناو هاب و تاكو ام نيلسملاركشع
 نودمحت و هنوذل ارد هزلا له او دابغلا تاكد تلهب واقرطب مادقهاو تاراو لا عت وتأ ارقلا هيانعو | اند هدب ىلع دعلشلا أ ل
 لاقامتاو نيق.ّق تفس .ون نب اسجل فيس وروك ذملا مزح ناسا ناكميفلاق وىبادنالا ىرهاظلا ناكو قوسل .الاز زو مزحن اب فور عملا دسأ نب ىلع دج نأ قس ىفالصقطخم ىار هنأ ءالضفلا حب اشملا ضعي رتخو هنيبدص تاكمدادح ا دحأ نا لاقي

 دحالا مول هداوم ودحأ نم لس دكر نيرخأتملاو يمد ادع الاف عوق :ولا رياك ناك وسن انال كلذ
 روك ذملافيرعلانباذافو تناكوهةئامعب راو نيناممو ىدتاة نسل والا ىداج اثر صفل اعولط لعل

 ءالع ناطاسلا نأ نءاوه
 حتفناكو قولا ندلا
 (ثلاثلا ةعالا غولن فدو لدللالوأة عملا لل ىلا عت هللا هسعسر شك ارعكتئاسج و نيثالثو تس ةنس ةدالو وةر وك ذملا ةعلقلا

 هنزانح سانلا لظتحاو تاسفاهلاهرضحأف شك !اصتحاصملا هءس ناكد قو رغص نم نن ريثعلاو
 نيغشأب نيفس ول نت لءوه هاعدتساىدلاشك اص ساصوهئاعدتس ا ىلع مدنف تامارك هلت هرهطو

 رسك و مما خشن ىو هذ رمال ادي دنلا هذه ىّرااووهىلاعت هللا ءاش نا فس ول هيب أ ةجسرت ىف رك دق الا
 سل دنالاب ةعظع هني دم ىهو ءاهاهدعب وابتحت نمْئانثملا ءاملادب دشن ءارلا

 راك دنوادخىزاغتاظاسلا
 متاع 1 5 نم

 هايدى رلعلا زمسأ عيشلا نأ
 : ِ : اظفحو روك ذلاهذلاو نع
 « (ىساقلا ىح !اةئطخل ان ماه نيدجا نيمّرلا ريع نيدجا سايعلاونا) « ىعأر قو ماظعلا تارملا
 .ىدهاشلاب رمشملا وا

 نم هول اوفرضلا عنو

 ىلا لتراث فسوتا بال 2

 مع نبا عمتي رصاارابدلا

 تا اغلا قاس ا رثاكو بدالاب ةفرعمو ها ضف هبق هحالسص عم ناكو مس مئايعاوءاحكل اريهاشم نمناك 201 امل لول اك يضلل 0 2 كل 02 دل كلك 926 كل زك
 دح وت ىنلا بتكلاو طبضلا نسح طين دج ناكواهريغو بذالا بك نماريثك طعس وعبسلا
 ىدانج شع عباس ةعجلا موننمةنماثلا ةعاسلا ىف داومو ده! مامنالفا مب لريال هيف ب وف صهطخب
 الريبك د اةتعا«باهلهالو هب رصملاواندلا ىلا لهنا اوس اف. دعتئامعب راو نيعيس ونامت ةنسؤرش الا

 الو امش دحال لبقبال اكو ةرشار عماج فرصم حراخ نطو عس او ماسلا لحن دو يدق ناكوهحالص نم هؤأر | لدبع كذا وم وهو هينا,
 | لك ايو ادرغنم قب وهنعإءاعلا فشحت يهد هق تاكو كاَذ ف نذًافاهدنعاهماتوكتنا لأسو || "الومىلع مودل معو اهحةزتف ةرهاشلابازازرالدع ناكو لب وطلا ع نبل ضغلاب ف هرعيناكو هللاتنبلا مهدحا نام نا | ةفاعلا نءاضعإ هوزل دال مم ارا هج اق عنتم ان لوب هول اسو نيب رتصأ ادام هي جك دراي اال را قو يال 0 ا 2 اوع ل 5 ًاسو نييرصملاءالحاهنلا 3 هدب لش دع احح رمص؟ فت اوعأ 5الأ 2 نم ةينوعت ارقو ننوأا
 هنرز وا مم رازن هريقو ىرخصا اةفارقلا فن ف دورمت ةئامعنو ن تسةنس مرحلاجخاوأ ىف فوتو هضسن نم ش أ لضفةذمال7 نمهللاضنق

 نب رعنانك 1!ىفمالسالا:داعست جردالوةب ناكووه لات هللا هجر اريثك اسناهدنعتدح وفالنل
 | بارطضالاو عضعضتلا فهدعب عرش و دايذرا اووف دماناف لزب ممالسالات آىلاراش |هنعهنناىذر باطنللا

 ضاقال.اوماقآس انلانأرصم بحاصديج ادبعت ,وملا ىلا ة سرت ىفةعطققنملا ل ودلا تاك ىفرك ذو
 نأ طرت هاف ةءيطلسا نب سايعل اوي ا ةدسعقلا ىذفريتخا مةئامست ونيئالثو تالثدنس قرهشأ ةثالث
 تفو ل مهمل احا مضي ةئراعلس اووي لسعأ ىلا ناو مرب#ف كوتو كا ذن«نك# لذ ةاودلا بهذ ىضشال

 ةعل لآ هزستع تكمو هلا

 انالوم قوت انورسهشا
 رابدلاىا لتر ادا ضيف

 ةطالا داش كراصانالوه
ُْ 

 ا ا
 ءاطأا
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 عمع مرداس نردلا 1 م سمسم وس بسم
 ,لعاكع ًارقوداش لراسم ]| نيس فلالا دعي وعافلا خشب ىساغلاو# ءاهدْزم-هلادعب وابتكت نمئانثملاءاملانوكسو ةلمسوملا ءاطلا |

 مدق#م ىابزلا و بلا ءالعلا نمةعاجاهنمب رختتسس نمبرقلاب برغملاب ةزعيك ةنيدم 3 ىهو ساقىل اءيسنل هذه هل حجم

 فيرشلا عمار قوةرهاقلا ١
 لكس أ عيشلا ل ]هاير | د« (عاقرلا نبا, فورعملا دج ا سابعلاىنا نب ىلع نسال ىنا نيد ا سايعلاون )ع 1 | ارجا لانا دا ١ ءلا

 بج هدذع لصحو نيدلا 1 مكاو ةديبعمأاهل لاقي هن كن رقبخاطبلا ف نكسو برعلا نم هلص ا بهذملا ىفاشاه.ةفاخلاص الحر تاك

 ندد شل ىلعأرق دو مولعلا ١ نمةتعاطنلاو ةيعاقرلاب ةفورعملاةفئاطلاو هوعبتوهفداقتعالا اونس حو ءار عل نم مافع قال هم هل

 تاكلسلا روك ذملانيدلا ْ مرضت ىف ىو رب الا ىهوتابكلا لك 1 نمةيسع لاوح هعابث الود. لاك رسم ءارلا

 : نم مهدنع عمت مساوم هلو ههابش او اذه لثمو دوسالان وبكر 71 م واو ةطيقرانلاب

 و ا تيران .دالوأو هبال تعلو بن ءنكيلو لكلا افك نوم موق وىصخالودعبالماع ءارقفلا

 5 اعنك ىلا اكل او ةيهلالا 84 ناكواهف ةلاطالا ىلا ةحاحالفةضيفتسسمةووهشم مهرومآون" الاىلاةيحانلا كلت 1 ةهرالولاوةخشملا

 ىطالخخالانيسحديس عيل ! لدقام ىلعهنف رعش هيداسعب لاغتشالا مهنلعتاك امعم دج 1 يذلا

 0 نكااسلا | ى.الاو مهلارطع باح« قوفو ب قّوطملا ماسجلا مان اكحونأ * رك ذب ىاق ماه ليلوحاذا 1

 لاس 00 ١ ا ومولحو هيودىراسالاك فتوي اهريسأت ابفمكو رغم اواس 5 قفدنتى سالاب رام 2

 ىلا ىط الحخالا خب اهلسرأو' قاطبقهملعنوئقوهالو د ةحار] تقلا قنلو:ةموهالف

 "قوةرب ناطلسا ]| نباجرف

 ىكحو داشرالزن ستةدلب ١ نيعيسسو تامتدنس والا ىداج نم نب شعل و ىفاثلا سبجلا مول قوت نأ ىلا لاحلا كإ: ىلع زو

 تاخر وت ر يمالاءاجامل هنا ا فلالادعب وءاغلاعو ءارلا رار لاستسل درل ال ل رر أ ةثامستو

 ةعرانمهدنععقوزب ريت لا || :ريسعمأو عهتدب لهأ ض عب طخ نممتلقناذكهةعافرهللاقي برعلا نم لبر دل اةيسنلا هذه َنمهَمْنيَع
 للسفن, لوءالعلا نيس || ءاهتحوتفملا ةلمممل!لادلادغب واهت<ت نم ةانالاءاملانوكسو :دحوملا ءابلارسكو هل متهملا نيعلا شب
 2 ذفهدنع ثعلا || ىةةرعىهوزامهم ءاحئاهتح نمتانشمءايفلالادعب وتلموملاءاطلاوةدحوملا ءابلا تشب حاطبلاو <
 و جال رزا ىلا قارعلابةرهشاهلوةرصيلاو طساو نين ءاملاطسو ىف ةعم#

 00 عملا روك نمل ْ
 ياللا! «* (زوغتلاو ةساشلاو هَ رصملارابدلا بحاص نولوط نندج-ا سايعلاون اريمالا)

 نيد ع

 ع ميلا ناضرومت. | قفومالاغتشاةدمقروغثلاو ةبكاطناو عج ماشلاو قشمدىلعىلوتسا ممصمهالودق هنلاب زتعملا ناك

 م ١١ تبحاصب هر هناي دضتعملادلاووهوةغمل هللا ىلع رقما هبت نعانتان ناكو لكوتملا نية حل لج أى أ
 لد ءاذقلا تراعو 00 ودعا ومالا اير ةسا ارفلا قداصة ريسلا نسحاعضأو ةماعاس“ ةاداوجالداءدمسن اكو منزلا

 0 نملا 0 ل1 فلأ هلت اكو ماعلا وصايا مول لك اه :رضع ةدئام هات ناكو علا لهأ بح وءاباعرلاو -ادقفت ودالملا |
 : اغلا امارك اواليزحالام ّْ بلطتف هذا تاماهدي فو رآزالااهملعو ذر لى ًاتىلالاةفامون ءايكودان 0 ةقددأل ارهش لك فرانيد

 5 ميبلا رت مابا ىلاال ١ هنالاقي ىاضٌءلا لاق فيسللا شن اط هلك كلذ عمناكو هطع افلا هدي دم نم هللاشف اهماطعأف أ ىنم

 ١ نفاس ءسيلدبب قلو لكلا ! نا هلا انفع ناكواثلا ارضع مناع مهددعناكف هس تام نموا من ولوط نإ هت نمىصح أ ١

 : 1 جيشلا كا لصوورصم نا 0 ةرهاقلا نين ىذلاهمل 00 دال سانلا سردأ نمناكوتوصا!نسح فز ر و مدا

 0 كتئررك ادلع || ططلناٍباك ىف اضقل ارك ذوهخ راب ىفىاءرفلا اهاكحةدايزلاءذهونيتئامو نيسجنو عستةنسف رم مو
 3 ”ساجأأو ىطالحخالا زم | ىلع قفنأو )عا هنلاو نتئامو نيئسو تس ةنس ىفدنم عرذو نينئامو نيتسو عب رآتنس هترامعف عرش هنأ
 | ةلس فرامل جلا حوف ءاده اك امتدولأ تاكو هتريس ف لؤم فسول نب دجسأ هاكحام ىلع راني دفل نب رسشعو فل ةثام ةتراسعإ

 ىلا تلد ءاج م رهشأ || نيعير ةنس ف نولوط نامو نيتثامتنس فءملا هاج قيقر هاف نوم أملا لا ءاراخ لماع قاماسلادسأ ثنا ١
 : .تالب نمةريتكا م ةسيئوق | يتامو نب ردع س ناضمرروش نم نب زمثعلاو تلاثلا فاما سي دج داو: دالو تناكو ف نيتئامو

 هرب رح سيئرءاع دم مورلا ١ .نيسعتو عل رآةنس ناضمرر هش نمنيغب عبسل لبقو عسنل ًارمصم لحدو هذدأ نك مو هاننت تولوط نا لاش: و

 جتنا ىدب ىلع -افزقاس لأ نم تول ثرشعل ىلاغر طل لاقز نيَعير شعل دحالا هلل فايف اد« فم نيب سا ننال ني لقوة تئاند
 م هيدي سم هلع نمراصو



 لحوو هنزدأ ىلا 3 بنل اءأمع

 ايل نيس لاتح هردااو
 نمىلحىسوم ناطاسست
 تمعن ىزاغلا نوع دالوآ

 ثامث هركسعي ايضاق جلا
 تاطاسلا ئا- ىدوماخأ

 || ميهارباةجرتفاهرك ذدقو تسلاءاصقتسا عضوماذهسيلوتسلا كاتى الا ةللانجم تروس | © :راذدلبب .هلسعو لهآ || قتاغل تس حامصلا باك ىرهوجلااهيفىحودادغب قوف قارعلاب نيدتئامو نب رشحت: تف ريصتعملا | يي اسيحو لتقدم

 تدق 12
 | ست نمدرهم مهرد
 1 تاكو رايدنؤسا ريمالاىلا
 ١ نلا لوصولا هدسق

 هلثذأب ملف راناندالب

 | تنانم افوخرايدنةسا
 | ةرغرولا هلدرأ ع تابع

 فلأر هش لك هلنيسعو

 عقجأو ىلا مور هبالو نم
 هوفاسد اوهؤايح | هدنع

 د اة ةنطاسلا درر هنا
 ردخانال !ومءاتفأب لق ت9

 ق.تاراشإلا فئاطلاو
 عا. 2 م 7 3 7 : ا لببستلا هحرشو هّعذلا
 اراقب رضلاب نك او ىعل اهدي عباصاٌضعب وىرسلا هدي تح اط و ةريثك تاب رمذ ةلودلازعع عقوو ١ را اي

 راوهال اةهح نمدادغب ىلا هلوصوناكو لو كلذ رشو كلذدعب لس مث تقلا نيد طقسوهدسح رئاسو م 1

 ا ب ل سو ١ يفةثامثلثو نثالثو عب رأةن ١ «رمت ادن لل ٌةَرمش التنسلاهوناككامَم اهلدتزف 1| قص
 ةلودل اًرعمنادوتعلار وذ شباك ىىزودانءايرغلاونأ رك ذوةفلك الباهكلمو ىكشسملاةفالحا ا نس ا

 1 م ع اص 2 0 ٠ : م 2 .٠ 2 2 3 ا و : 9

 : !' ناكول !امىلارهسهأل اودالبلا هنواووهك|م تهسار ىلع بطلا لمحت ه صا لو ىف ناكروك ذملا : فّوصتلاف بول اًءرسم

 : | قولو «ارهش شعدحاو ةنس نب رشعو ىدحا قارعلاهكلمةدمتناكو ةثالثلاةوحخالارغصأ ةلودلاّرعم 5 تاكواضي هيض تادراولاو

 دهشمىلا لقن ٌهرادف نفدودادغبرةثاس ألو نيدجنو تسةنسرح الاعب ررهشرشع عباس نينئالامون ةرشع نان 1

 ١ قبصقل اة عرشه ل-د ىلع ىراد ان انيب ىواعلا رجا نيسلاون الاقلام نماريثك دروهلام رثك اناا

 اهتمونيل اوصقل | ماجا .مثم 5

 نك فيرشلا يدا
 ا هللاامهجمر لضفلاب هحدع

 قلاعت

 3 اس ءاهاهدع واهتك نمةاناملاءابلا نوكسو واولا تن وةدحو ل اءابل امضي هنولو 1 لع ف عاع كا سالو مما 2 «(اشايلطلا

 ىلا لختراو ليا نيدبا

 | رواجلابابلا نميرقلابةقيتحةيرت فروق توزودلا عنها هجءاعمالا قلي نئامو نيعبستنس ةدعقلاىذأ
 ١ واولانوكسوةامسهملاءاطلا مضي ولوطووب عطتملا مس! ىرغصلاةفارقلا ىلا هج و لا قدرط ىلعةعاقلل ئ

 مكوأ

 1 تامركت كاهحوتدقناكوةلودلا داعم تالاع.تهئسّةّنا دحوهرعادبم فتاك نآ كلذ بسسو ىنعلا عباصأ || 7
 ٍ 2 0 9 : ١ ةيوسو وةددس<ةمارأسه

 0 بحاصل نوامحاون اكوا ملعاويلغتدقدارك الا نمةفئاط لامعالاء|ةيتاكوةلودلازعماهكلف برج || ريغ نم ناتسسس ىلا لحرواهكرتفاهيحاص هيعماهلصوالفةلودلا نكرو ةلودلاذاسعدي ومخأ ةراشاب اتاطاسلا ىلا تندسفما ضع

 |١١ ١ ذخأو موعلا سيئر هبلاريسةلودا زعم لصواسلف هطاسب اًواننالن أ طرسشب لاملا نم ايش ةنس لك ىف نامرك |(
 1 هلفغ ىلع ميلا ىرس تآودهعلا ضةنيهيتاكهيلعراشأ كلذ لعفف مهتداع لع مئارحاب هقيشاو مو هذوهع||

 : هلاودعقف هباوسح اف ةرعوتم ةدرط فليللا ف مهدصقو كل ذةلودلا رعم لعفف مهرباخذو مهلا وما دحخانو 1 5 ع ومى 7 55 5 د ُو 5 ا : 2 2.6 27 رع ادم 55 1 1 | ةرتثك ف يناصت هلو يلا

 ] لضافل املاعل اىلوملا مهتمو)
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 ١ ممفلالادعبو ةلمسهملانيسلا شن قاماسلاووهىك رب م.«اوهونوناهدعي وواولانوكسو ماللا

 1 ناسارخور ملا ءار وامةيناماسلا ولاا د وهوناماسىلاةبسنل هذ هنوف ةسناثل افلالادعن و هوم ا

 ' |١١ اهانيةريتك ةنيدمفل أ اهدعب وةددشمءارمْةحوتفم ممفلالادعب وهل مسهل انيسلا تبا ساسو د

 ن.هوكربشنب رغصالا ليز ريش: ىهوكن ب مامتْنب ورسانف نبا هن وب عاما نيدهسا نيسياونا)## |
 تانس نب لب رورش نب ورق نس نن هاش ناش نسهنفريش نهاش ناريش نءاربك الا لب زريش

 ىذروهاس نب كلملا أر وباس نيداشنام هركح ص ره نيدرحدزب نإ ار ومار منا

 ةلاطالا لاح احالة ناساس د لوامفةفورعمسنلاةمشبو قالا

 ا دحأو ةلودلادضع معوهو عبجارك ذ اسود وا ةثالث مه وهلودلارعم بقلب 3 0 ذملا نيسحلاوب او

 || ضعب و ىرسيلادبلا عوطقم ناكهنال عطقالا ه/لاقب ناكو زاوهالاو قارعلا بح اص ناكو مليدللا كوم

 ! ريسبلاالا هته تلفن لواورس اواواتقف بناوملا عج نم مهلعاو راثهركسعي مهملا لصوالف قيضم ىلع

 قّدصتو كلا غقتعاتوملاورضحالاو لاعت هاجرت ا ملثو ثالث ةنسىف هداوموو# شر قر اةمىف هى

 لوقي فتاهتوص تعم» قرب ودعر و متاذوإ ل
 انللاثدح نمتنمأو *« بلطلافك سفندا ص ند_._بالاابأ تغلب امل
 فنا م ددجام م لل و ا يحاول

 هرك ذة أيسو رادتخي روصنااولاةاودل اًرعمداو هعضوم كا مفوتا وبال كلت ف فوتدق ةلودلا زعماذاف لاق

1 
 اذ دهم



 مة ياست ادد“ نيس

 6ةا/

 تو اواو لالا مز و حو دم افعل ماحدا واهقوف نمةانثملاءاتلا خفي مامتو واواهدعب و | ةموعضمءار عنك انسةلمهمنيس غةمومضةمعم ءاش فلالادعب وتونلا دي دشتو ءاغلا شن ورسخانذو
 0 ذك أبسو مص وف ةروصل اهذه ىلع ه] ةنيلف هإةن نف ىطخ هتطبض دقودادح الا مش تدل َى م

 ندحةودلان ثا هنو

 0 0 ةسايسسلا ا رو ا
 ةلودلارصن تل عني ل هناهخ ران ف قراقلا ترؤؤلا نا وجو دس ل نع فصول دج اهتم لا

 جلا ةالصءتفت لهن اهرك" ذىلاةحا الو هتصق صقودحاو ص”ىوسهماناف ادحارداصروك ذا
 الفةدحاو ةمسلا ىلابل نم هك لكوا هب راجت وتسوةثاسعلل هلثاك هنأو تاذالا ف هك اهنا عم اهتقو نع
 اهنموهتلود ل اصمفهيفر اتامانف هناقوأسق بأ وفاشا ماعلا نمل كتف ةيوتلادوعت
 اودلخوهوحدموهرصعءار «شهدصقو ةريثك ادالو أف اخو همازلأو هلهأب عانت >الاو هتاذا ىلع هفرفو لا

 | م.اقلاوت امهدحلأ نيستغيلخ ىر , ز وااك ن ارب زو هلر زو هنأ هتاداعس هج نمو مسبب واودفهحنادم
 ر را ةروهسشملا فيناصتلاولث اسرلاو رعّسلا ناو دبحاص بر غملا باب ف ورعملا ىلع نب نكيللا
 نب رصنو:أ ةاودلار ةنوخ .الاونيت م رز وفروك ذا رصن ى أر يمالا ىلع مدقومنع لصفناو رصم ةقيت

 ءاضقو هتداعس ىلعلزب لو لاعتهلاءاش ناامهرك ذة أس ودادغب ةراز وىلا لمتنا عر زد نكي

 ةثدحملا عما ' نذ دو ةئامعب رآونيس#تو ثالثةنسلاّوش اًوش نم نب رشعلاو عساتلا ف قوت نأ ىلا .راطوأ
 ةئس نيعبسواعبس شاءو ةثدحلا عماجل ةعصالملا مهم ةفورعملاةبعلا ىلا لعن مث ىلدسلاب رصقلا ف ليقو أ

 ةحاحالف ةروهشم نيقرافاسود<ىلاعت هللا دج ةنس نمعب راو نيتث ا ليقو ةنس نيسعسو نيتنثا هتراما تناكو

 رهاظب طاير ةثلثم ءاناهدعب وول مسهملالادلا فو لمهملا ءاملا نوكسو ممملا مصب هند اودي اهطبضوملا
 | رصقلافةيقاضنأت رز روسكمةددشم مالاهدعي وةلمهملالادلاو هزم هملا نم دبل ارميمكي ى ولا نيقرافايم
 رصن مساَعلاونٌنيدلا ماظن هنباهدعب كلمومتا اوقتالئءانعم هع ظفل اوهو اعدت الث ىلع ةمايم

 زعملاني زب زعلان يك الا نب ر هاطلا نب ” رسصنت ملا نب ىلعتسملاب توعنملا دوا مساّعلاوب ا

 قىدهملارك ذدنع تسنلاة ع0 قأتسو هللادبع ىدهملانيٌئاَعلا نب روصنأ اناا

 + (كاعتهتناغاش نادم فالتسالا ةيفدكو نيعلا فرح

 مهتافىلاعتدتلا مسهل د تمن رشلاو لارتالا نيب ةسماشلاادالبلات وسقناو مم وعد ماشلاندمرثك أ 0
 يجو شع سداسفاهوأ سن م ةامعب رأونيعسلةس دعت اىذؤةك طنا يلءاولزنو ماش ١١ اولشد
 ةنسنابعش فس ّرعملات بلا اوذ حو نيعستو نتن :ثادنس فنامعنلاةرعماوذ أو نيعستو 2

 هارد واقلا عبس لعوب رامىصقألا قزنو عبس ةةمافرب#" قاض نيلسلا نم دمج لتنو دل مو ىعت لهذا ناكو هذخأ لبقامونيعب رأوا غينهيلعاو ماقادق غ رذلاناكو اضن نيعستو نيدنثا

 ببسب مالسالادالب عي فنولملا عزت ءاوفصولاهطبض الامةضغلاو بهذلا ىناوأ نم ةرضصل دنع
 نيشلا فرح ىف ش ورجل اربمأ نبل ضفالاة جرت ىفةعقاولا» ذهن مفرطرك ذقايسو جاعزتالا هباعه ذأ
 ةعبللا مول ىف قت را نمهلممت دق شويملارتمأب توعتل ا هاناهاش لضقالا ناكو ىلا تعز هئاءاشن ا
 كووباوصا ابيل هللاو نيناسثو عست ةنس نابعش ىف لبقو نيعسآو ىدح ا ةنس ناض زر هش نوم نيَعب سبت

 ( لوا  ناكلختبا - 4)

 لع كاك ارقو ةرهاقلا

 نمونيدلا لك ةيسللا
 د : سل هسرد 0

 هلناكو روك" ذللانذإا

 ياا خجشلا دنع مانا لوبق

 ةيلقعلا ا أر ندلا

 هاش كل ارابم كولا ىلع

 هدنعالوبقم ناكو قطنملا

 ضر هإ ضرع هنا غاضنأ

 لاغتشالاىلا هرطض ادي دش

 هس ةردهم كح نطلاب

 رصمناتسرا-عب هل ِ وذو
 رييتلا ناسحأ هريدو

 قءافحُدلا ناك تنصو
 نيرمج ريمالا متن ا بطلا

 هنقارصتخ ل نيدبأ

 هأععو ةسسد .5 رثلاب اًنأ

 ليقفتصو ليهستلا

 ىتاوح بطلاب هلاغتشا

 ل علاطا حرش ىلع
 هنارو دن 2-01 ىرارلا

 كالت فنصو هناقبددتو

 ديسلاة يش لبق ىثاوحلا
 هماعدرب هناىبح فن رشلا

 حرش هلو عضاو ا ضع ىف
 ىواضممال علاوطلا ىلع

 فن رشلا ديلا نو

 ةلبضألاب اننأ هلدهشل

 : 5 ةملتلا
 . قيرطلا اشم نمو) «
 هللا, فراعلا جشلا هنامز ىف
 ىمو من دماح مشلا

 »* (ىرصبقلا

 ' ةذلب نم هرس سرق تاك
 راك نمناكوةيرصيق

 نأكو نيرخأتملا ماشملا :

 5 نرهاظلا مفاعل اعماس :
 نحاص ناكو ةيشطابلاو
 تاماشملا اوةنلعلا تامار كلا



 ب لئاوأ ىف نطوت ةيئدلا
 وتسمع م نيإسملل لص ناكل .قترالادب فداك ولوهنمءومسنق ن رف رفلابة قاطهبذنل نكي ملف هلبق نم هنف || تاكواسو ريتني دعهلاوحأ
 ٍ يا اود ىفافحاوكلافةمايأ ف لحاسلا دال نمريثك ىلع مث ةرذلا لعولمح وزيللا عسب

 وهرازتو ة 9 د ردنكسالا ار ارازنهوخأب رهءمايأ ىو يكس لمضفالا عم ىلعتسسملا نك مو نيعستو عب رآ سانااناححو هرهظ

 لوطن حرشلا ورهش دقام هرمأن هتاكو عالسقلا كد ا وعدا باك رح وهو ريك الا ري ارتشاىلانوعراس

 موف عب و وةرهاقلاب ةئامعب رأ راونيتسو عستةنسسم .رلا نم نيب لابلريشعل لعتسملاّةدالو تناكو#

 50 اللا مون رسصع فوتو د امعب رأو نيناثو عبس ةنسةخغا ىذ نمرشع نماثلا اوهو مخرب دغديع

 ننسي

 دوسرتا

 ثلا ناكو دهب هرب هم

 فراس ندا نسع“

 لاعتهللاهجرةثامعب رو نيعستو سجن ة نسر غص نمش ع هلم ديقتسم» و هيحاصا

 هلي دمع نب. اهلا ىلا نب رجا نب ىلع نسل ىلا نيدلا_فيسسريمالا ننارجاسابعل اون ازد

 نيدلادابعبقلملاب وطشملا ناب ف ورعملا ىراكهل ناب رص نب للون ا ىبا نما

 «(ههحون تناك ةباطشل كلذ4لبقامتاوهدلاو بع ب وطشملاو

 َى انو هإسكشب فرعي وق

 ناخ ديزعاب تاطاخملا

 ريبكلا حما روك ذملا

 نم م سعلااسو يدش دع

 هيفاظعاو نوكبتأ خب بلا

 سلام دمع 0

 سانلا لاق ىّرو ظعولل.

 ةكيدمملا لح راهملع

 ةقيرطلاذخأو ىارسقا

 د لل

 ا هزاالا لي درالا لع

 نمانط اياهذ امس وأ

 .دنزب انهللاب فراعلاح وز
 هرس سرق ىاطسلا

 تي ل ا

 دوحلارب زغةمهلا كاع ناكو مهتمدحاو لثم منيب اذو دعم لوم انعم هراسارفاو اريبك اريمأ تاك

 تاكواهرك ذىلاةحاحالو مهءاعج ورذناف در وهدم عئاق و هلولوأملا هبات سفنلا ىتااعاحنت م ركلا عسا

 نيدلاحالصناطاسل ااهنمرصرأ هلاعاطقا سانا تناكو ىفوتام هدلاوناف ةيحالصااةلودلا 0

 ناكءاحؤلاوب أ ءدح واهقان روك ذملا نيدلادامعددإو عطقأو سدقملات ب, حلا د ثلالا ىلاعت هناجر

 طاسضدتت ساق ةتمردص نا لادهرحلا اوداخلا ماقتل ارب ملوةب راكهل ادالب نم عالقة دعو ةيدامسعلا بحاض

 قرصوح نأ ىلا هلاحتل ودب رصا ارايدلا نع لصفناف لماكل اكل اة حرت ىفكلذ تحرش -رشدقو 0

 ؤلولندلاردب ريمالا هلسارفةروهشمةصّقلاو اهسو لصوملا نين ىبلاةعاقل اروةعن لشن در الاعب ررهش

 لصوملا ىلا لّعتناف كل ذ ىلع هلفلحوداء.تن الل نعذا ناىلا هنمطدو هعدخت لزب , ولو ابحاص كيان

 ا نءانيدلار خظم فرشالاك إم | ىلا هاسراوةث امس ود ودرس عبس ة نس كل ذوهيلعضبق ماليلق اهيماقاو

 فف ور.خالا كما تعا قءملع اكس ةعفدلادذه ف سو رخنافهيلقىلا اب رقتهملعضبقاماولداعلا كاملا

 «ةطودسأ ارق لصحو هيدب فبشمل اوهيا-ر ف ليقثل ادخل ان مادي رشاع.دضتهءلع قضو نارحتدعلق

 اًعاعتمناك نم ضع؛ناىغلب و ريغصاناوهتقوف كلذ عمنا تنكو ليقام ىلع رياك ئث لمقتل نم هبامثو

 : وهومانعمفثيد ود فرعشالا كلما ىلا تقولا كلذف بتكهتمدخع

 كلمتنأ لب لولا |نمتنآام ب تلفراذ هدلعسس ماودي نما

 رضخنا عم بدت دك هناىور و
 كوملا نعل ةنومالسلاهبلع

 تمتنادق لاق هنانسأرا

 تبت مواشملانمريثك

 عرز و هسفنل ضرأ ادعطق

 تنيزأو يذلا ىرخأ ةعطق

 تبنتوو دب رسملا ضرأ

 كلو هللضالا ناف هماطأ) د كره نويسلا ىف بو طشملا نا تروا دمت كاد ججشلا

 | هتنباهلتشب ا الاعس ررهش ف لاقتعالا ف ىفون نا ىلا لاخلا كلت ىلءثكمو ةهيرطلا رخل لّقنو

 ُ 0 الو كانه هريقتد ها هتلعنو نيعس ”اردنب دم بان ىلعةبق ماسلا صضعب ند الوآ

 ُ وهوتبب ودءابدالا ضعبهنلا بتك ن سلاف 'هردي زب ابلا هيوازب نك اسنا

 ١ نيمب امرك نم عجم "أ 5 ثدااداعتلزام دجأاب ىلاه_:ملقتنامث قشمدب

 ٍْ ننس ع نوسلا قماقادق شوه * مسهنعس فتاصحذا سأنال لّةنو ليندرالا ىلعهحو
 1 تآيبأةلنمىرتعلالوقنمذوحأماذهو | عرز هدب نم اضعبنا

 كلملاىلا سبع 5 د هر د وسما

 |" ىضاقلالث ”اسرضعب فتدأ اروارب دقتةئامجتو نيعبتسو سجةنس ىف ندلاداعربمالاةدالو تناكو

 ادعاتلا كاملا ىلا تتكنوطشملا ”فورعملا ىراكهلا دجأ نب ىلع نسما اب نيدلا فيسريمالا نأ لضافلا زاتحافالصأ و ثلا ضرأ

 1 ' ىضاقلاب تكف الماح ىرخلأ ة ص اةدعنعن او دج سابعلا نأ نيدلاداسع هداوةدالون هريخت نيدلاحالص امش . ًاديرما] لاق فامولا هب

 لضافلا ا -_- 22ج لا اريشم دي رم ا لاقت
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 ا

 ا
 ا

 دادشن الاى ةثامسعنو نيناسع ونامتةنس ةرخ الا ىداج ل هتسم سجنا مول سدعلاب وهو ثاطلسلاىلا
 ' ناكملا لحن اواسهظعار ورس هيرسو ةقنتعاوهيلا ضبمف لداعلا كلما وحنا هدنعو ةتغب ناطل لا لعزخد
 ١ نيناعونامعةنسلاّوش نمت رسعلاو سداسلا سجنا مول نب دلا فيسةاف وتتاكووالب وط هعم ثدعو

 ا ءاهبلاقوىاشلا ف :ريلا باك ىفىاهمصالا بتاكل ادامعلا» رك ةازكع ىلآعتهيبادجسر سلدانم ةثامسعنو
 ةنسلانملاّوش نم نب رشعلاو ثااثلادحالا موه ىفوت هنا نيدلا حال: ريس هبا فدان نب نيدلا
 ١ ةلودلاءامأ ىف نككحب مو ىصقالا رصممملاب هيلع ىلص نأ دعب ه راد نذدوفي رشلا سدقلابةروك ذا
 هملعالع كلذ ناكو ريبكلااريمالا هنو مسن اوفاكو ةيترملاّواعوةلزنلا فهيناديالو هيهاضر دحلأ ةيحالصلا
 بولعشملا نيدلا_فيسريمالا افون ريخنادر ولضاغلا ىضاقلا طخ تيار وهريسةميف هكراشنال مهدسنع
 سدقلابةروك ذااةنسلا نم لاّوش نم نب رشعلاو ىناثلادحالا مول هتافو تناكو مهريبكو دا رك الاريمأ
 ا مونةثامنودو[-اروضحو ه هرم نمهصالخ نيب ناكو راني د ملا ةئاملث ا هريغو سابانب هتافو مول زينو
 ا موق نانا هنهدو هلوقو تالفقموأ ناعامضاقرهدلاو موقنانأب هبمدسمو توعالىذلا ىلا نادكسف
 0 وهوةسأجلا تيبهبق لح مالك اذه

 امدهتم وف ناش ةنكعلو ب دحاو كا ذهكل ه ساق ناكاف
 | ىلعةيدابلا نم مدق ىذلا ىعمتلا مصاعنن سيقام قر ىتلا بيبطلا نبةدبع ةيئكصولج نم تيبلا اذهو
 اذههّقحفرلسو هبلعهتث اىلصىنلالاقو لسأو :رمجهلا عستةنس ىف مق ىنيدفو ىف لسو هيلع هللا لصىنلا
 ا اذه سل مالك هبارعاىف ةبب رعلا لهالتببلا اذ_فوددوسلاو لح ابار ,وهثمالقاعناكورب ولا لهأ ديس
 ىهو تاب ةئالث هانم كارملا باب فئاطلا ماسلا هرك ذدقو ءرك ذعضوم

 اجرت ناءاشامهستجر و 5 مهدأع نب سيق هللا مالس كاع

 الغ لدالب طع” نعرازاذا « ىدرلا ضرغ هترداع نم ةبت :

 امدمتموق ناش هنكلو ون« دحاوئإههكءهنسقناك اف
 هلطب أ نأ ىلا كلذ ىف سانل اهعبتو حاكنلا نمةفنالاوةريغا ةيلهاجلا ىفتانبلادأو نم لوأسبقاذهو
 | ةثاممسو نيسج و عبس ة نس نابعش ثلاث ةعبسا مول ىفوت هنأق روك دلاْولْؤل ْندلاردب ريمالاامآو مالسالا
 لاعت ناهجرةئس نيناسعرادقمهريعو لانهرهثمىفا م نفدو لصوم ا ةعلقب

 بَهلملاىلب رالا ناطق نب رباح نب دش نب ناييعش ني د.سل اربع نب رجا سابعل اونا ّْ
 «(لئراب ريبكتيبنموهونيدلاحالص

 | حرفأالفةدم هلقتعاوهيلعريغتف لب رابحاص نيدلا نيز نب نيدلارفلغم مظعملا ملا دن عابجاح ناكو
 ' لداعلا كلما نيبوب أ نيدلاءارب رهاغلا كإملاةبحصةئاسّتسو ثالث ةنسس ىف مآ شل ادالب ادضاق اهتم مير هلع
 | لقتنا ثمخملا ىفوتالفهدنع هلح تن دحو لب را نمهفرعدق ناكو ل داعلا كم انباثيغملا كم اةمدخت لصتاف
 ٍْ هريسغمملا لصن مام ىلاهنملصووهرنءهتلزنم تمظعف لماكتلا كالا مدخو تب رصم ارابدلاىلا حالصلا
 ” ظفح ناك هنأ ىنغابةنسح ناكراشم ومان ةليضف اذ حالسصلا ناكووباريمأ هلعجو هناوأحخىف هيصتخاو
 | لماكل اكملت ا غذلولملا دنع مدقت هءو قئارتبب ودو نسح ملظن هلوىلا ازغلا مام الل هقْغلا فةصالخلا
 , ةرهاشلاةعلق ىلاهريسو ن رغل اةلامقىفةروصنملاب وهواة سود : مشع نامت ةنبس مي لا ىف هإةتعاوديلعربخت |

 نمءايمتساكلارهمعر ز
 كلذل يشل متغافيشلا

 مال نعد رااناض
 اعرر ىطرا تينا لاعف
 تنزلالا كاذامو | ريسثك

 سرقت ام مرد ملغ
 هريقو ىارسق اة ذب دعب هرش
 كرش وراز كانهروهشم

 ر زعلا ور سدق هب

 سوت ميسا سمت مو)د

 ىبسحلا ىلع نب دج ندلا
 هرس هللا سدسقى راضلا

 وي(زب زعلا
 ةئسلاو ب ائلاباملاء أك

 هتافصولاعتهتلاباق راع

 بحاصاع 1 ,وتمادهاز ثاكو

 مسار مدق هلوةعظع ةيذج
 ةرلمدإو فوصتلاف
 تامارك هت رهظو ىراخت

 مماشملارثاعوءابصلاحف

 نلخدمتلا اوحالاوتاماعملا

 ةئبدعنطونو موزلا دالد
 س”لوملا ىلع رقواسور

 تيأرو ىرانفلا نئدلا
 بيغلا حاتفم بكمل
 .قونودعلا ندلاردصا
 كو.ملا ىلعأر قءرس سدق
 ةزاحاهيلعبتكوى رانفلا

 تا مم فد رشلا هطخ
0 0 
 هب هولح اسور ناها

 كا ا

 ناطلسلا تنةئاسحا
 ىحروك دملاد زباب
 اهنم هللصحوام وزن
 نيطالسلا نا 2 دالوأ

 الل هنامز ق ةننامعلا



 0 اودصفاذاو هيوم عافاك

 نوكربتي ويلات وبهذب ارفس
 هم نودلعت و هثاعدب

 لدا تامر رش
 اسورة د دمرو؟ريمالا

 ةضدملا فراك ديو

 تا نملا

 لافةلظلاءالؤه عفدف

 اوبلطاو هركسعم اولخدا
 ةنر ةئهىلعالحيرهمف

 فصوو باودلا لعن عنصت

 اذانهتئه دول مسهل

 0 واس 0

 هوماطقاذه لارا

 اواصو أو فصوا؟هود>وو
 ةعاط واعمسلاّةفهيلارمخنا
 هللاءاشن ا ادغ لحترت

 روسو رسألا لفرا
 رافتني ل ثنح هركسع
 تام 35 مهرخؤم م عمدعم

 قاسور ا لع ورسم سرق

 ليقو نيت راو

 ةئاعامعو نت الثونشنن ا ةنس

 روهشم هريسقوا م نفدو

 0 رعت كانه

 هينوك بدن و هنورد زب
 فراعلا خشلا مهتمو)د
 « (ىورقتالاع ار ا

 7 0 ركبه عملا ئضرداإ و

 ةاعسم هرثثأ نمتسبب رق

 رمبنح ىلع ىلصف لودي

 مث كوص قبح فورعم
 ةيعردلا مهلعلاب لغتشا
 راصوامجفر يو ةلقعلاو

 رن ع مر هم 55

 ةيععب فرشتو سب ردتلا

 ل 6 0 ال مورون ال اهنا لع طاغسملا ضال لي إو

 حلال لافاذ_#ه نا لأسو هن سقس ف لماكسل ثلا دنعءانغف نا.قلا ضعب ىل 1 آو تدد , ددولدلا

 روك ذا تيب ودلاوهنع جارفالا حا

 فسالاو ىسالاب امر تئفأ د ق-دسصلا ىلع ك.نحت صام

 ىقلتالا تدرا امو تغلاب دا دقلو ىنذر دق تس :

 هل اوقهصالخخ بيس ناكئذلتيب ودلانالبقو

 ىنذتاقاك لب سذوام د بو..للاتنأ 1 تام ا

 بوف ووذعتوب غلا ًادصوا كد انئلمل ىف لاصولاب ا له

 وهو هتودخا ضعب ىلةريغتد قل ماكل ك]اناكو هءاعتناك امم نحس ىلا هدنعهتناكمتداع جرخالف
 كلما هيحخأ عمد مآ لص»نأ هلأسو حالسصلا ىلءلحخدف لداعلا كما نبا مهاربا يدل قياسزئاغلا الملا

 ْ “يلا حاملا بتكم لماكلا
 هنوحخال بسلا ففسوت ناكدق د 5 نوكي نأ آرمدم بحادص طرش نم

 هللكجرو مه الونو مسهريف دع اورتتفاو وفعلابمهلباقفاوسأ د

 لماكتلا كاملا ث عب ةئاستسو نب ريثعو تستنس ف ماش | لحاسىلاةباتص م>اصرورنالا لوصودنعو

 لماكلا كرما ىلا بنكمفلدقساودعا اوةلارر قاس نالوس رهيلا جالصلا
 هلاوقأ ىلع انل مود 0 ع هنأيرورينالا معزلا م عز د

 هلام كاذإ ناك ًايلف 0-3 نضره أف ل

 اضن هرعش نمو لاح" الاةفاسمثلب نال ااوعطق 8 نأ ا زاذاو

 ل د هيتعمسامديقةمايقلا مول هلانباعكأ ]ضع قرش ئاو /

 رفسلا توما هغلبتت مات أهو هن ملفك

 فيفعانمحاص لاقي رصملا ايدل ىلا قشمد مان قشمدلار ءاّشلا نبع نءدلا فرع هيلا بتكو
 هيلع ةبصولا نمضتو هدي ىلع ناك الا اذهنا ىلسوملاوجرتملاى :ودتل انالدع نم ىلء نس او ندا
 ىحانع اهئ اول تدقدتف 5 ىلاعللا ن ءرم تعلام كا هلثآفو

 حالضلاهح و ىرب ام ضن ص 35 ازال و د

 تقذاذاالا د

 0 دضقالف كواملادنعومدنع ةلرالكاعَدَم هر ارفاولازامو تيد ودناول دورعش تاوند ا ذملا حالصالو

 لبقتافاهرلاىلالمف.ءادب وسلا نمبر قلاب ركسعلا فض مةمدختا ىفوهو مورلادالب لماكملا كلما
 مونت أم لدقو اهرهاظن ن ةدوةئاسّجسو نيثالثو ىدحاةن سة اىذنم نب ريثعلاو سماخلا ف اهلوخد

 3 . رصملا راردلا ىلا كانه نمهدأو هلقن ع : نارحر اب ةريتجاهرلارهالغب ن دوت خلاىذن م نب رشعلا تسلا
 ةرهاقلاب ذأ *هولتنكو ةثاكدو نيئالثو عمة ناس 1 ىرغصلاةفار لاب كانهةيرثىف هنفدخ

 ِ 'ةملسرح ل 2 ران ىلعتفقو مح كاسنهتادرتنس نتس هناذؤ مونهرعر دخن تاكو

 2 نواسو رمح كلا كى! رالاوو#لب رابةثامسجتو نيعبسو نيثنثا

 فر شل انوح سل طولا: ل 3 ::دمئهولنر اىلا ةيشنل هذه

 تبقلملا ىناهمصالا هلآ نبهّنلاة بهن دوم نب ىلع نب هنيا دب ع نبت نيدماح نبدا ارصنواز»*#

 « (كاعت ها ءاشنا» هرك ذة أسو ىناهصالا تاكل ادامعلا معفوت ملا ني دلاز رع
 دس ةشطظللل 1 0 ا ا

 هدصقابمفامّد قم لزب لو ةيقوسلاةلودلا ىف ةيلعلا تصانملاىلوردةلاريبك اسيئرروك ذملازر زعلا ناك

 و

 1 مالاهدعب وةدحوملا ءامل ارسم

1 



 ل َّ 1
 ىوصقلاةباغلاىلا غلبو أ ىدادغبلا ا: كح نيدجأ نب نسم ادجتوبأ ل اوةرهيفو مهرئاو> ندحلأو ءارعسشلاهحدفو تامامل اند روك دملادماح ملا تع

 ةدصفق هج نمروهشملارعاشلا
 هلزانمو كلواسلا راوطاب هعاضبزب زعل لامنملاكنل ع مكباكر فارعلاوحنانبافأمأ اقراعناكو تالاكلا نم

 تتارملاىلا مانالانمريثك |ازن زع نم فاخودو#ءاه دفا ءلولملا نئازن ىف دوتال لا بئارغلاو فصلا عاون أ نماهزاهحىف اهعم هيض ةكرتب لصوت, اغلا 6 ١ رخام هيلاطقءرنعتتافءا كام نير كس ناطا كاهعتش جوزروك ذلادو# ناطاسلا ناكو فئراؤم هتك تاكو قوملسلانالسرابلا نيا. كتام نب رجم ني درجت اطل ىلا ةنازيللا ىو تمارس 1ىفناكوهذيلاوأ رك ةبونعموةبنابعتامارك ا قمرك ذرقواريثكه ب رق دامعل اهمحنأ نبا ناكو روك ذملاندلازب زعامحدعةل. وط ةديصق ةلجنم تحاض ناكو هناماقمو ىههتجرت ىفةروك ذملاةئاملاتابدالا او غادمةيفد رك ذمدقملا اج رالاد#ت نب دج ر كلى لأ ىاقللو
 هللادجر تام ةسلاعل || تب ركن ةعاقىلا هريس و هءلع ضيف ةناريطاةه-نمهيلعاعلطم ناك نال اهتمدك لصواعدهش نأ نيدلا
 ْ هلتق غابه سف كاذذا هلتعلقلا تناكو

 لربي و رازن كاتهروهشم ||| هلتقوتئامعب رو نيعبسو نيتنثا ةنس ناهصأب هداومن أ ةدب ركاب اك ىف بتاكسلا دامعلاهيحخأ نبارك ذو

 7 سدقتاكربلا هس رعلاب اهانعمة مع ةظفؤلءاهل ان وكس ومالل ا مضوةزمهل مشب هلآو عافدلاىدحاف هتعاعف اداممن و
 2 8 5 5 فراعلا عيشلا مهتمو) « >داعالا ىلاةحاس الف ناههصا طمذ ىف مالكا مدقت دقو باةعلا 1 ١ 3 :1 7

 قا اس سائلا نعاعطتتنم || ةنامعب راو نغستو ىدحا ةنسلا رش ىف اهتم هذمخأ ورك اسعلاب رصم نم ىللاعتهللاءاشنا» ا نك هيسسأما نما رق قلاش ورملااريمأ هانهاش لضفال ا امهر ى-هنالار و قئرااشا ىزاعلب اون إكس هادإو هدعن ار 110 272 ١ هلت تاروت دل عراتلا فقرا فوانو كامادتل سدا: دعا 139212116 .. لييدرالان دإا قص يشلا ةهج نم سدّلاكلمو ةئامعب رو نيعب رآوعساوأ اش ةنس قف كإ ذوداشكسام نت دم ناطاسلا نماغت اخ . ءافاش نم هللا»عسر ناك || ريسهحنبدجترصن ىبأ ةلودل ارق اةراغم ماشا ىلاراس مث لبحاو ناول ىلع بلغت ناكرتلا نم لج روه +« (رس سدو قاحتز رآلا «(ةيغترالا كوامادج بسك انيقترا)* ْ نجرلا ديع ميشلا هني
 ءابطلا نم عطقاذاقرظنف ءاهتياوءانلا]ل دف اكل اب كسك اوهلبق وةدح ومءاباهدعب ولمهملا نيسلا قو فايس هتعموص نم خجشلاجرفل نوكسو ةزمهلا من سك اوفاناهدعب واهقوف نم ةاذثملاءاتل|مضوءارلانوكسوةزمهل امْضِب وهو ئشان دنع سلاولاف ماعطلا ىلاعتهّناهجرتئامسعبر أو نيناشو عب رأةنس فولو دع داهتحاودحوةداعسوةمزءاذامهشالجر قرأ مهلا وهف ءابحالا 1 ناكُو هي ةئامعب رو نيعستو ناسع ةنس سدّملاو سابارط نيبتارغلاقن رط ىقيناودلاة لعب قترأ تبا ةعاج اموهانملاءىع ةراذن نع 'ناكس وف ودادغب ةيكتح دم ناطا سل اءالو تاكو ةئاهس#و ىدحاةنس ندرامتني ده ىزاعلب ا نيدلا نضءدل امون لاق لاخلا مكنمدأو كاموددالو نم الا نن درامتعاق بحاصو ركب رابداكسل هو ةيتارفلاةرب زالادال.ىلااهح ولو

 ةدحاوت مدّقتن فاضالا د - 0 ْ ب (لعا هاو هن وب نيةلودلا دضع نب ةلودلا ءاس مب لوامناك هلا 00 للا يي دادق الرا مدمر تيساس نادت ناسا كرو ل .؛ ل 1 0 2 ٍ
 دل ف ع

 كإذدنعناه وصف نينم || اه راب زومالاهدلقو كارتالا عجب ىلع مدة دقن اكو دادغمب هللا صان اعلا مامالا لع جر خىذلاودو
 انيرحامو عصر وك" ذملا ع للماك ةنسةدمعبلا جات<ام عم ماقو .هاو ا8ةناعوةل دخلا بح اص ىيشعلا ىلا شراهم شلات ا(ىح) مهل || ثرتخاىنأ نيدلا يحب رعلا ريمأ ىلا عاملا مامالاحارفرصم بحاسص ىدييعلارصنتسملا بطخودادغإ اهوضططف فابنمالا مدق || نمءجرخ ومالا امالا ىلع رحم وأما ءتباهو «سسأ مظعف ناشر وسو ارا ارث ىلا

 لدماوناك تلم ذرألا -ج ةفئاظلا نا لاقف هنزح ا ' دعباهنم ينس ىدلا م وبلال ثمفاسلا لود[ تنس 0 هولأسف اسك ١ 0 هادغب ىلا غاةلاداعو هلتقو روك. نما ىريساسلالتاقوا ده دعب روك ملا قوهسل اك يارغط
 ةروهشم هتصق وقافتالابئارغنم كا ذناكو لماك لوح



 ةدبقعنسسحو ىوقت
 نإطشلا مهلخاد: مورلاو
 ا رم مهلضاف

 ماياالاض علف مهفالسا
 ميذنلا لول سءاج تح لئالق
 لالطلا ةقيرط ردح
 ليديتوهفالسابادارأو
 هصق مهدئاةعو مهل 0
 ىلاعتهْنلا

 فراعلا ئيشلا مهنمو)د#
 »< (مرحأ قدي اط هّنلاي

 انطوتم هليأ هجر ناك

0 
 تبحاص تن كو هن ان رقد

 سانلان ع عاطة ناو هلْزع

 50 را تبحاص تاكو

 هرس سدقةبلاعتاما ركو

 فراعلا م سل امهتمو)»«
 سم سنوب هللأب

 بامكأ نم هيلادج 1 تاك

 كقود سه اقدناط ملا

 د . وازىلا بطخلا لست

 دول و5 رك ٌةدم هبذمش

 الصأ جاوعم بنطح اهف

 كلذ نع خيسشلا هلأسف

 باسلا اذهم قماب اللاعف

 تامارك هلو حج وعم ىس

 بحاص 56 ةرهاط

 ريثكملظن هل انور و

 هلياونم مهشن رثلاب

 دبحوتلا قاسلاع اماقم

 رارشالاب ةهظع ةبفرعمو
 رم سرقةيهلالا

 ىفة ساكنا ةقيطلا)#

 ندم ناطاسلا ةلودءالع

 ةنسىف ةناطا بلاي هل عسا وف

 يةئاعاشو. ةرشع تن

 كوملا هنامز ف ءالعلا نمو

1 0 
 يضل 2 0000-2 تذذ

 مول ىيظعلا نيالاقو ةغاىذرسشع سماخ سلا مولدادغبب قولا كابل رغط ناطمللاركسع هلئقو |
 باب ةلابق بلصو دادت قهساأربفيطو هن امعت راو نيسهنو ىدحا ةنستخ اىذرشعىداحءاثالثلا

 ءايم ةزوسكمةامهم نيس فلالا دعب وةلمهملانيسسلاو ةد>وملاءاسبلا ذب ىريسا لاو « ىفونلا
 اهلاةبسالاواسفةب رعلاب واس اهل لاستب سراغت ةدانىلاةمسنلاهذهءاراهذعز و اهتكت نمةانمةنك اس

 لهأ واضأأى :وسف للاب د وحاضنالا بحاصى وحن اىسراغلا ىلع .وبأ جشل اامتمو ى هو س3 ىف رعلاب

 روك ذللاتالسر ًادس ناكو لصآلا فالح ىلع ذاشةبسن ىهو قىريسا.سل اال اًديسنلا ف تولوقنا نمراف

 دج شايغلا ىأ سب ,ذالا نعال زن ىناعمسلا هوك ةانككىرساسااب رعت اوهيلا كلوامملات ستفاس نم

 ةئسر فص ىلحلا نب شراهمريمالاتامو 35 لصالا ف تسل ةدارز ةظفالاهذهىفو ىساقلا هناي نب لع نبا

 ندلقللا نسعشنب نابق نب ث ركع نم ىلا نب شراهم وهو ةنس نيناعز هان دقو ةئامعب رآونيعستو عست

 ىلا عت هللاعاش ناسيسملا نيداقملا 5 ةجرب ا هنسلا ةمقب وانها ن ' ورع نب رفعح

 نيدلاداع نب دودوم نيدلا بطق نيدو عسم نب دا ارتد تلا تراك اولا

 رون لداعلا كاملابّتلملاك بان أد فو رع كارم واتحاد رنس و 1نناىكنز

 « (هقرح ف دحاو لك ىلاعتهللاءاش نادتسل ع نمةعاج رك ذك أس وزنيدلا

 روما رهام مت اهلمتاكر نهر رت ذل ع راشل قدي ةةودعب سولار وت ذل سلا رو 31
 نا لقلصوملاب ةيعفاشلل ةسردمىنب وهاوس ىجفاشهتبب ف نكي موه نعهّنلاىضذر فاشل بهذمىلا لقتناو
 طشلاب ةرابش فةئامتسو عبس ةنس بحر نم نيرشعلاو عساتل ادحالاة إل ىفوثو هب اهنسىفةسردمدج ر

 ىنفدو لصوملابةنطل ار ادىلا هبل ند ىتح هنوم متكورمهعةقارخسا ىد مهدنعةرابشلاو لصوملارهاط
 كلملاودوع سم ندلاَز ءرهاقلا كا امه داو فطتو كاف تا يت ذملا هتسردع ىئلاهتيرت

 ىنر نددودومندوعسم ئدلاز ءامهّد-ةجرلا فنار 0 ذماههوىكنرندلادا عر وصنملا

 ريمالاذاتسأو هو كانهحورسشم :.رهكرهاقلا كلا فوددعبةكلملابماقو اعتهئاءاش تا هنمتاطنلف

 ناضمررهش ثرخاوأىف هن اعسو نيثالث نسف و اهكلمو لص هلأ ىلع بلغت ىذلا ٌؤلَول لئاش اضفلا أ دلاردب

 بوطشملان:نداادانعةجرت روك ذا اوهو لقتسا نا هبابنان لبق تاكو

 *«(ىرصبل اءالولاب ىلهايلا ناسمسل ادعس نب رهزاركي ونازد#

 ليتل بقر وصنلارذعجابابعس ناك فارعلا لهأ هنعئىو رد ليوالادسج نعيد اىور
 رودناهللاعف هيلع سو ماعلا هسولد موت هلدصرتفر وصاملا هيدجف اهئومر هز 'هءاحاجلو الف ةفالخلا

 دعت الف ءانهل اةفيطو تدضفد هلاولوقو راندفل هوطع رود: لاف صالاب من 0

 تعمس هللاَشفك.ءاجام هللاقف هيلع إ سو سلم لا كلذ لثم ىف هياع ل دف هب هبعشل لياقىفداعو ىذف"ىل

 ندا ىلا دعتالف ةدابعل اةفيطوو ثدضقدق هلاولوثو راثن : دلة ءوطعأ لاسقفا دئاعكنشف 0

 تف ايات سم ءاعدكنم تعم« لاقفنب ءاعامسا 1ك ذل ثم ىف هللاقن لباق ىفداعو طف ضا مالا
 عئافو وأ: تنأو قت امالنأ هيهللاوعد' أ ةنس لك ىف ىلا باج سمري هنا اذها.هللا مف َكمدلعتالا

 0 نيتئاموثالثةنس فوتو »ب ةثاموةرشع ىوساةنم هيدالو تناكو د ةروهثمتاناكحو

 مع مساوهو ءاراهدعب وءاهلا خو ءازلا نوكسح بوةزمهلا خش رهزآو دي ىلاسع: هللا هجعر نين اماو

 لجو نمسلا عسي ىلا ةبسسنلا هذه نون فلالا دعي و مهملادب دشنو هل هسها انيسلا تشب ناسعهملاو

 ىهوةرصنلا ىلاةيسنلاهذهءاراهدعب ول مهملاداصلات روكسو اهرسكو ةدحوا اءابلا م خشب ىرصلاو *
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 رة

 ١ أحل اد البلا ءاسه#أ نمرتغتامباب ىتتاكل انذاك ىةستق نب /1لاقهنعهللا ىدذرتاو زغب هس

 رصبلاو كلذاىرصب بسنلاىفاوزاجأ امنئاوءاسبل اسكت رضنلا اولاقءاهلا اوفز براق ةوتزلا ةراملا
 حامل ىف هلاقةوخرلا ةراغ ا اضنأ

 ىناكلادقنمنترصن ي داقمنن لعن دش ص نم ةماسار فام اوت ا)* ْ
 «(نيدلادحتتلودلادب ؤمبقلملاىرزيشلا لكلا

 ولأ ةرك ذردالا نواف ىفةديدءفيناست هلم ماعم وم مام عو رزيش ةعاق بام دقنم ىد رباك ١ نم

 هرعش نم عسبطاةمهلدر ,وأو هياعدر و نمل جى .دعوهيلع ىنثأو لبا ران 2 قوتمملا < ناكرعلا

 ! م ركلابرادلا وبزتاك هيتن م قسشمد نكس هبل عءانثلادعيلاق 2 .ركلا قاستاكلا دامعلا هرك ذو
 / قاعد ناد ها !اىلاداعمتكب زن ملاصل امايأ ىلا رم اظعتلابهيلا | اراشمأ صوم ام قبفرصمملا لقتناف

 وهو هاعدتساف قثمدىلاعت هللاهجحر نيدلا حالص نال كلا كم قسرخات ًافاغيك نصحىلا نامزلا هامر ا

 لداعل اذئمول رب زولاو فاما نب رفاظلا مايأ ىفتاكرس همهمودقنادامعلا ريغلاقو نيالا رواجدسق خش ا
 هك اح تدح وممتلق هجر 0و رشم وها وسس> لثق ىتدمماع ل عودنلا ند رالسل' نبا

 ةئامس# و نيعب رو ى دج ةنسيرصع هبل ع هنأ هيلع بتكون انما باكر حب + ىحربب لا نب ديشر ا هطخ

 هلو هزة5تفو كانهرض> هنأ فالخ الذ ارالسلا نلداعأ التقىتحا مماق ودمايأ قر صملخخددق وكيف

 هلوقدهنمتاقنو هطغعمتن رو سانلا ىدي فدو حوم نب نزف رعش ناوند

 متاددودص نمفعض: اوقف د مهنارعش ىلعاداج رعتسنال

 مغارةدوعتد عالاواءوط د مهملات عح رنات ًايلعاو

 هرادتقرتحادقو 2 نءاىهنمتلةنو

 رادقالاب رارقالاىلا ارمس 5 ده انك ةوست فنك مايالا ىلار ظنا

 راثلاب اهمارخ ناكو ران د هرادبطقسسلط نب ادقوأام
 نس ابةفوصومرادرصعهلثناك ب تكلا لالد ىرصملاةروص نبهبحولا نأ ةعقاولا هذه ساش او 35

 ةافولاو رادلا ىرصملا لصالا ىرعملا محنملا نبأب فورعملا عب رغم ثب ىلع نس هل اوبك ماع ا :ليخت فرح
 شواهمنم هلصأ لامك اذك د مّرضتب راماهفرانلاو * ةز ودتارادتاناعدةو لوقأ
 مهج هتأطبتسا امل هتءاقم ع ءرعلاظر ةاكملا اوهامو *« مدع ربابخف للقامعف

 سشواهملاو ربات هللا بحذأ شواهم نمالاعباصأ نم لسو باعد لسءطوق نم ذ د هود مثلا تبلاو

 ىراصنالا_ملحخ ى ىلع سما ىنأ نب ريدان حوتفلاو ا وهروك ذملاهمحولاو# كلاهااربالاو مارا
 كلذلهرادزيلهدف سا < ناكو ريبك ظح كلذ هلو رصعبتكلا فا رايه ناكو در ردع نباب ف ورعملا
 الو عابتىتلاب تكتل امه اعضرعب وءالضألاوءاسُؤ ؤرلاناعأ ءاعب رالاودحالا مولىف هدنعع مت و
 سداسلا فتاموهبتك سبل هب ردنكسالاىلاراس ىنلسل اتاماشف قوسلاتق وءاضقن اىلاءدنعنولازب
 ةعطق نمدعنمننالو «لاعت هللا هجراهتفارشب نفدورصعةئاعسو عش ةنسوخ ””الاعبب ررهش نمريشع

 دسالاة مل فاعل !|ماعح دعي نم «ي املقاهلج ند ىد, فعضا سمتاف
 ىهوويل اهون اههتكت ابنأ نعاب أو تس لا يس 4 هذ ؟ىلابتك امان اضرأ هناوندنمتلقنو

 مهنم تش ومماتعت الم #3 توكسش مهتيكش تدجأولو د ىدولهأ نّرات اجا ا .امو

 مد وطلاووقباذأ لع تماك نع ىداؤف مهضراوق تءدأ ذا 5 تور

 اهتتحامابونذىلاوس 1 7 تبارالو تعوءامزأ كح + احلا قلط مياعتجرو

 هدعضص فضا

 ندا ناهرب لضافلااملاعلا

 فاول ادومح نيرديح
 ند ةئلاهجرتاكىورهلا

 ئيد/ا دعسانالوم ةذمالت
 هللا هجر ناك ازاتفتلا
 اًةقدما غال ضاف الاع

 ل تضغلا نتاع 3

 ىناوح هلتن ًارواهالعأ
 ءذاتسال فاشكتلا حرش ىلع

 ندلارعس ةمداعلا ل 1

 اهف دروأ ىنازاتفتلا

 تاضارتءانعةيوحأ
 ل عفر رشلا لضافلا

 حاضالحسش هلومذاتسا

 احرس هلناتعمدو ىلاعملا

 ناكوةيحارسلا ضئارفلل
 اوه فقافعاذهلياهجحر

 ىوقتو عروت>حاضو
 نيث الثلا رشع ىف تام

 هحورهللاحورتثامنامتو

 هع رضروتو
 لمانعل !ملاعلامممو)د#
 قوما لماكلا لضافلاو

 د (ىمهتلا نيدلار فل
 ىلعمدالب قهّناهجرأرق
 أرق هناىو رةرصعءاذع
 ىأ مافن رسلاديسلا ىلع

 اذيعمراصو مورلا ذالد

 دج موحرملا كوالا سرد
 اسردمراص مت ىرانغلا هاش

 رد ا دلا شعب
 ناطاسلا نمز ىفايتفم

 موللك هلنيع ونا دا

 دارأو اهقرد نوال

 ملفاجاعدر ز' تاناطاسلا

 تف قحلاقو لاش

 ال و ْى افكت م ءوةنأم لاملا

 ناكو هلع ةدا 0 لع

 اعداصاعر ,وتماع رتشام الاَع



 ديك نال نال زنا
 كولا هيلعأرق متالةمول
 ىراخل ناك هذازدحا ا

 ٌآ ارقو تيدللا ءراخأ و

 لوما ىلع هّننادجرىدلاو

 ىراخلاٍباكهداز جاو
 هنأرقو تب دحلاا,هزاحاو

 فزاحأو ىدلاو ىلع
 قكولاذاوثيدحلاب

 ثيدحلابةزامالاروك ذم
 ىورهلا ردح لوملا نم
 ةمالعلا ىل وملا نم وهو

 حورفازاتطتلانيدلا دعس ٠
 لوماو ,هحاورأهتلا
 دج ناطاسلا عمروك ذا
 ةبب رغ ةصقن ادا سنس
 عابتا نماضعبنا ىهو
 سيئر ىزب ريثلاهّنلالضف
 ةلاضلا ةيفورخلا ةفئاطلا
 د ناطا كل اًةم حلا
 نم اضعب رسهطأو نان
 لام ةفرخ ما هفراعم
 اح د ناطلا سلا هيلا

 رادف هعامتا عمداواو

 7 رولا كلذا ةغاوةداعسلا

 مامتالا ةياعاشاب دوم

 طالحللا لّعتالو ةنسراب دل
 باك ىف نكل سوماق ها

 ءادفلاىالثادانلا معوق

 هنأ رك ذ ثيح هفلاخام
 طالخو طالحخاههف لاقي
 ءاطنانوكسوةزمهلا عشب
 ةلمهمءاطاهرخ ا ةمحعملا

 تدم ندي
 'ةرهشلا ه[بلحةنيمرا

 ديعس نبالاق ترك ذإاو
 ةينصراب ةني لم 1131
 ا م م سس سس عل 7 ىىئديصم جا

 تيونالوهورهط ادتاك ا اردغترعدامهللاوالو :* تيهنالو تم الوىادب
 تينحاموهوذحام ةفدك 35 ودبتواندعومرشكلا مون و

 امهو نسحلاوةقرلاة باع هتيىلاهأ ضعب ىلا باكر دص ىفامهمت5"نزولاو ىورلا اذه ناد هلو
 تيمور ىونلابعورو »* ىلبق سانلا قارغلا أ كش
 تنأو الو تعمسام ىف <« ىواض تهذام لثمامأو

 أ فهسفنل ىرصملارازجلاب فورعملا مافعلا دبع زبى نسملاوبأ بيدالا فدشنأ رك ديئشلابئىشلاو
 هيلاتباك كاذ ىنغلبالفلاق تن ريكسلاب عطتلاةبرسيلعروطواريبك اس ناكو رصم ءابدأ ضعب

 تمكتتلا نم لا بحتنسم « ءاعد بردالا دم لا اسهجأ
 تيريكلابتنهّدا فقر د انلا نمتبرقدقو عيش تنأ

 رهاظب نو امهتل علاقو هلسرض عاقدقو هسفةلروك نملادقنمن ةماس ار خاتما ار يمالا طن نمتاةنو
 سرضلا ىفارغل نوكأ صن وسب رغىنءموهو طالخ م

 ديتجمىىس ىسو ىغنل قش *« هتيدصرهدلا لمأالبحاصو
 ديالاةقرف انقرتسفا ىرطانل * ادينيفانبحاصتذمهقلأ

 . [/ نيعيسوىدحاةنسرفصفهتدقل تح هايحذعبلا لعمشأو هانقلا دبأ ىني أت نكو تناكسل اذا معلا لاق
 أ ةثامعب رو نينامو نام ةنسةرخ "الا ىداسج نمنن ريثعلاو عسب ا سلا دحالا موللاتف هداو منع هتلأسو
 ةثاءوسجو نينا وع رادنسناخمر درهتسش نم نت رمدعلاوتلاثلا ءايالثلا لما ىف ولو *«ر ريشة عامي تاق

 2 ديزب رم تناح لع ىهو ةتررت تلتدونويساف ليج قرش دغلا نم نذدو 35 للاعت هللاهجر قشمدب

 فو ةشس ليس نس ةماس اونأءدلاو فولو د هياعتجرتونارعلا ْنَد انشودنع تارقوىلا .هكلا

 ءازاهدعب وابتحت نمئاناملاءابلانوكسو ةثلثملانيشلا خشب رزيشو هج ىلاسعت هللا هجر ةئاسوستتو نيثالثو
 ن'ىلعمدح رك ذدنءنيعلا فزحقاهرك ذة أبسو مهم ةفورعم ىهوهاج نءبرّلاب ةعاق ءارمةحوتفم

 : للاعت هللاءاش ناداّدم

 نور عنب ةرصنب لسا نب مامه نبت عك نب ّة ص ن.ةمطعان هللادس عن ثراولادبعنبتااع

 +( هيوهاز نباب فورعملا ىز ورملا ىلظنلس اة نمك ني ةانمديزن كلامت ةزطنح
 | ىذر وفاشلا نعىور نيف ىنطقرادلاءرك ذمالسالاةهأدحأ تاكو عرولاوهةغلاو تيدا نيرعج
 ' (| قوتسادقوةكرودعبب زاوجة سمى ىفاشلارطاندقناكو ىفاشلا باصصأ فى وبلا هّدعو هنعهللا
 || ىفاشلا مامالابقانمهاسىذلا هياك ىفاههتيب ىرحىذلا سا 1كلذةر وص ىزارلانيدلارفن شل
 ' ||| قدم اهنعهشلاىضر ليتح ني دج لاقرص# هئاهفتتسمم عسجو هتك حسن هلضف فرعاداف هنعهللاىذر
 رك اذأو ثيدح فل نيعبس ظذحأ قدس لاقو قح» نم قف سنك اريعامو نيلسملاَدعأ نم ماما: دنع
 لحردقناكوروه مدن سم هلوهتيساف طقأش تافذحالو هتاففحالا طق امش تعوسامو ثيدح فلأ ةئاسع
 مسسمو ىراضلاهنم عمو هموم قنمو ةنييعش,نايذس نم عمموماشلاو نعل اوقارعلاوزاغاىلا

 | نكسوةئامو نيتسو تس ةنس ل.قو نيتسو ثالث ةننت لمقو نيتسو ىدح ا ةنس هندالو تناكو + ىذمرتل او
 1| تاعتنس تسلا ليقودحالالبقو نايعش نم غصنلا سدجلا هإ لاهم ىفوت و ع هل روناسيب 0 7ف

 3 فلأالادعي وعازلا دن هر وهارو »“ لاعتهليا هجر نيتثاهو نيثالث ةنس لبقو نيتئامو نيثالثو عبس لبقو

 نيسحلا أ هنأ بقل ةنك اس ءاهاهدعي و ةنك اساهتك ن «ةانثمءاياهدعب و ةحو ةفمواؤ مث ةنك اس ءامه
 هناكف دج و وانعم هيو و هآر ةيسراغلابقا راعلاوةكم قد رط فداو هنالك ذب تقلاغاو مهاربا ا

 دحو
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 مه ىف ملك نأردشرلو
 20 ىكلاقروك ذملا قحسالاقو ءانلاتفو واول نوكسوءاهل مضي هي وهاراسذأ هنفلل.ةوقن رطل! ىفد.> 1 تاطلسلا نم 5 وح انسش
 لعاتلق اذهكل لاقي نأ هركش لهو اذه ىنعمامو هن وهارنب اكل لبقم ناساوتر يمر هاط نن هنا دع أ نيدلارذن ىوملاهب ريخاو

 عم“! تأوهدارأو رو زملا | اناامأو اذهدركبى أن اكو قب رطلاىفدلو هنالدي وهارةزوارملاتلاتف قد رطلا فداو نأ نا اريمالاسيبأ ١
 قف ىئتخات مضر تالك ىلظنحلاو د ةلموملاداهدعب و ماللاتفو ةمعملاءاملنا نوكسو ملا تشب دلختو ب كلذ

 دوماعدو اشادومت تين أ هنلا بسن كلام نة ظ نحل اةيسنل اهذه مالاه دعي وقم<علاءاظلا فون رونلا ن وك ودل موملاءاخلا تش

 5 هو يكادجلا كيو ىذو ٌزورملافعيف لولا مّدعتدق ىزو رملاو مي نم ناطب
 «« (ىوغللا ىوعنل !قابيشلارا م نبقحماورجتونا)# مههذمىلا لام هنارهطاو

 | ةعالا نمتاكو اهملابستف اف بد دأتلا نايبشرواح وىلاوملا نموهودادغب ىلا لزنو ةفوكل !ةدامر نموه
 لعل 2 وه وةقثعامسلاريثك" ثردحلا ريثك تاكو ورءشلاودغللا ىهو هنونفىف مالعالا
 | ةعامس:ءدخ ا ودسنلاب رشب ار وتشم تاك هنأ للعلا لها نمةماعلارنعهب رصقىذلاو روهشمتباو رلاو

 قطنملا حالص |تحاص تيكسلا نب وقعا ومالس ن مساقلا ديبعول او لبتس ني دجأ مامالا مهتمراك
 انو ىنم ٍباكلاراعتسااع رناكوتامنأ ىلا هدس بتكر ناكو ةنس ةرشع امو ةئامشاع هةحىلاقو
 أ هسفتام ىذلا مولا فراس نبق عسا تاملماكن ءالاقو هبتك نمبتك أو هنعذخ !ىبسم كاذذا
 نيتثامو تس ةنس قول لبو ريغلاقودا دعس نتئاموة شعث الث ةنس ىل ص وما مدنلا ميهاونا وةيهاتعلاول 1

 فورعملاوهوتاغلل اب اكو لينا ٍباك ف يناصتلا نم هلوىلاعت هنلاهجر مد الاوهو نينسرش عوةثامدرعو

 رداونلا هتاعملاغلا اكو لضفملا ىلعءارعشلانب وا اودأرةدقناكو ناسنالا قاب اكو لبالا باكو
 ْزإبقنيناوافسن تناك ١منّودو برعل اراعش أ ىلأ جا لورعمداو لاق ب رعلازيحار ا وبرغلا طفحو

 انين تك ئتفوكلا روس راع وافمتم تك سانلا ىلا هجرخأو ةإبقابهتم ل عاذك ناكو
 هفلوقلامدقتدقىناسُدلاو * فل اامهش نا اراهدعب و مملارسكك رارصو ني هطخافمعم نيناجو
 لعأوللا ورسم ءةاس نيناعشلاا مول ىفوت قو

 عبج لما ركن

 لوملاوةلطابلا مهدعاوق
 همالاك ع مس روكا ذملا
 لولا اهتلاقم تداىتح
 ريصن لكلذدنعو لولحلاب
 رهظ روك دلالولا
 دفملا تنسو هناكم نم

 ب رهفةدشلاو ضغلاب
 ةداعسلا رادجلا رمل

 هفلخر وك ذملا ىلوملاو

 ناطاسلاو رململازمنأو
 مه تمءايضساه نعت كس

 هنردابدي دا عماملا ت١

 عمتجاو نونذٌّوملا نذاف
 لعصو عماخلا ىف سانلا

 مههاذمنيب ورينملا كوملا
 مهرفكب محو ةلطابلا
 مهلتقيوج وو ميتقدنزو
 قناعأ نسمباو مظعو

 هلامجأ عممذخأ ع هإتق
 قرحأو ةنيدملا ىلصميلا
 زانلا عفن هناىور مهسئر

 هتيحل ثق ربحا بح هسطنب

 01 را 2 ا 0 2 ل اق كج لاول كلت كل اك

 م« (ةداعالا نعى غافهيسن وهتيسن ىف مالكسلا اوهمبأ رك ذ قيس دقو ىلصوملا < دنلا باب
 ةغللابءاذعلا نمناكو ام مدرغت ناذللا ءانغلاوةعالخ اور روهشملا فراقلا هلو ءاغاكن اءامدن نمتلك
 راكب نب ريب زلاو ىريبزلا هللا دع نب بعصم هنعدورو سانا مايأوءارعسلاراسخأو راعسشالاو
 ىتنكرعاشلا ىوطعلا ة يطع ني دست لاق مالكلا لعو هقفلاو ثيدحلا قى وطدب هلزاكو امهريعو

 فصتتا تح مالكلا ل هر طانين #ننأو ىلصوملا مهاربانيقحم اف اوف مثك 1 نب حيىضاسقلا سا

 رئاس موق أىلابا لاقاللاف نعطموأ ص ةنهتدكحو هيف ترطااناسمئث ىفآ ىضاقلاهللازعأ هللاسف حي
 "ىلا تفتلاف يوطعلالاقءانغل | ىنعب هلع سانلارصتقادق دا او نفىلا بدن ًاواهلهأ ماسق مولعلا هذه
 هنلازعأ من ىح ىضاقلل لاق لدحلا لهأ نمىوطعلا ناكو كيلعاذهف باوملاىل لاقو ى<ىنءاسقلا
 تنأفلاقفاللاةفوعلا ىف شفحشالاو ءارغلاك تندم ابأ ايلاقف قده* ا ىلع لبقأ مم ىلع اولا ىضذاسقلا
 ماظنلاو العلا ليذهلا ناك م الكلا رعى تنأفلاقاللاق ةديبعىأو ىب”الاكر عشلاةفرعمودغلا ف
 ىبءاكرعشلالوقىفتنأف لاقاللا ىحىماغلاىلاراشأ و ىءاقلاك هقفلا فتن اف لاقاللاف ىخلملا
 ءاسؤو تودهريغىف تن ا وهنف كلريظنال هنال هيلا تيسنامىلا ت يسن انهه نق لاق اللا ساون ىو ةيهاتعلا

 ١  - 9لفا نلخئا (

 عجم ةيعللا ملظع تاكو

 اوورحأو بطحلا سانلا
 هيادكأ اواتؤو هلق دعب رململا
 دالالاوااوفط آو مهرس
 روك دلال ولا ناعدد
 توملا_ ضرم ضراملا
 يسوطلا ىلع وملاهداع
 نا يه واق هاص وأو



 ل ل ل ل ند ماوعلاروظ لغعال

 هناوق سال لياقإئا بفواهتستلاتقودقل ىرطعلا يع ئضاقلالاسقذ فرصناو ماقونلعضغ لأ || ماكشب لد ةعنرشلاصع
 ىذأا هيك < ىفىلصوملا شط ابن, لبعمسادهتاوبآنيدلادا_عانبخاصرك ذو. دي هربت نامزلا ف لقي نم إ| نفدو تام مث كلذ ريسغ
 بتك الضافاعبرطةردانلاو ةزواسحماهجام ناك ىلصوم لا مهارا نبق حسا نأ لصفلاو ْرملاءام» هياعهنلا ضاق] هنردأة ني دع

 نءبدالاذتأوربرضلاهيواعم ىنأو رسب نم شهو سنأ ني كلاموة ندع ن نانفس نع ثردملا ||| هنكسأو تارفغلا لام
 ناكو هنون رعب ف ةنومر كمءاغاذنا ناكو هيلابسنو هيلع باغفءانغلا عى عرت وةديبع أو ىعمالا تاوضرلاوةماركلاواد

 فعأو ىلوأ هنافءاضقلاهتيلولءانغلاب رهتسشاو سانلا ةنسل ىلع قم ال قيس امالوإل اوةيتومأملا || لماسعلا ماعلا مهتمو)#

 اهرغصأ هنأ عمدمواع عج ىلع بلغوعانغلاب رهتشاهنكلوةاضقل ءالؤه نم ةنامأو اني درثك اوقرصتو || كوس |لماكلا لضافلاو
 ديشرلا نو رهىلا هبثك ام هرعش نه ؛رعش ناون دو دبح ملظن هأو مم ريظت هيف هل نكيملو هدنع « (قامارقلارغصالا بوةعب
 ىراالوداوملان الدنس انلا ىرأ وب ليس نارع انام لا سيلف * ىرصقااهلتاق لخلاب:رصاو اال هللا هجر تاك

 لي لاين ىسفنتمرك أف « هلهابىرزب لضلاتي راو دع لياخ نيااعلا ف هلال_ذ || ايلاف ةكراسشم هناكو
 امركتنب رثكملا ءاطع قاطع « ل توكينأ ايشلاناذا « هتلغول ىفلا تالي نمو || بماخال ىدج هيلعأرق
 لسيجنيسْؤماريمأ ىأرو «ىنغلامحأو أر قغلا فاخآ ف .كوهي لملقنيلعتدق امكسس لامو || فاتفتلا ةمالعلل جي داتلا
 هعامس اهلكو برعلا تاغل نمءزح فل كصوملا قدسال تب أر بلع سابعلاوب؟ لاق يحب بتكل اريدك ناكو || "سباع تئرق اك "تاكو

 هنأ هتاباكح نمتاقنو د« ىنارعالا ب لزنم مث قدس |لزنماهتمرثك 5 طقدح لزم ف ةغلل ات ةرامو 0 0
 قفرعتامأ كلدع فيك هللاَمذ هذاعف هلراج ضر ىط وال انزننب و صفح ىنأب:فرعن راحانل ناك لاق || 7 0 0

 كتحمللا عف رالفرعمارختز واع هللاقف ىط وللا صفح ول تنأ ىب فيعض توصي ض رملاهلاقق مم 0 ناك عت اماا

 ناكو ةريثك هرابخأو ىكلم فد زدق هنأك لمتالا طق ميهاربا نبق حسا ىنانغامل وقر مصتعملا ناكو

 مامالااهفداوىتلاةنسلا ىهو ةئامو نيسجة نس ىفهدأومو نيتنسب هتومليقهرعرخاوأ ىف ىعدق

 نيثالثو سمنت س ناضمر رهش ففوقو « لاعثهتلاءاش ناهعضومىف ايساك هنعهتلا ىدر ىفاشلا

 لئاسملل اظفاح انملاع
 اعضاوتمادسةماسردم

 ' م ركسفنلا سي طاعُشْدتم
 . 0101 : : اسوريةنب دم3 [قالخالا

 سجل: رهظلا دعي سدخلا مولى وت لبقو رهشأ لوالاو نيثالثو تس ةنس لاوس ىف لبقو برذلاه عب نيتئامو علت م
 ُ هلوش هاهحأض عب هاثرو لاعثهنيا ةجرنشالثو نس ةنس د2 |ىئذ نمنولش 0 0 5 0
 : 2 6 3 .٠ 0 2 2 صعب هلع صرعو

 لالا صرناو ىلصوملا ىضمذا  بابحالا لثىفان وان ع بارتلارفعتحووللا عصأ كومان ستساف هنالاكشا
 ناصع

 بارشلاوذصو ىوهلاءاكب و ه« هيلعانزح تانهاملاتكك *« بارطالادهاشمت كو سس
 بارضملاةربعدوعلا وحر « ىح سلالة ]تو بح روك بعضو همالكر وك دما

 2 ١ 2 1 همرك أو هنالاكشا نع

 لالا عيمصلاو مهاربا هببآ ف ةشرم اهذهن ا لبقو ةلاسر هلو مارك اللا ةناع

 »« (روهثملا بيبطلاىدابعلا قصسا نين ينسب قصمابوةعبونا)# 0
 هلوق امهو نيش الانس

 تحس هت ل سس ل ل ا 2

 بّرعبناكو اهفهتحاصفوتاغللاب هتفرعم فو لقنلا فهيباب قحلب تاكو بطلالعف هرصع 0

 اناسو رصننلاتا لاعت
 0 5 3 ع ع

 . || فدبي رعت نم دجول ىذا نآالا هون العفن تاك اك ةبد رعلادغللا ىلا نيننانوملاة غلب ىتلاةمكتملادتك
 5 2 َنْواسَو ىكاعت هل 5و

 -. 8 5-5 0-0 8 - : 3 3 5 0 ٍِع 2 م" ع 4 7 5 6-0 ا

 م ا ل و 0 مالا نيب و هنيب ىرحاماهغننصت

 نك ىفنالطب نبارك ذوهريسغ نغهقكت اعلا ىذشب و هرارس ا ىلءهعاط» تاكر وك دملار زولانا ضراعتلا عفدفرصمءاملع

 «تيعادم بح فالهسم ءاود لمعتسار وك ذملاق هما نأهغاب روك ذمار زولانأءاطالاةوعد

 لاحلانمناك امو هن« تيسمأ فيكى نبأ ةيلاتتكف

 لان الزنسلاوهتت تك قانلا كب تراس كو 0
 لاملاولابلا ىنر أ« ارورسم تب ريخ

 هذه تنارو روك نما

 ةطخخ اهلعو ةلاسرلا

 ةلضغب ةلاسرلا كاتدهشتو
 تعمسو مولغا ىف هرحتو

 كساننمقاقينصت نا
 هناوجميلا بيك

 ًاماق
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 ىلام 7 ةب اعاب «بناست [كلالحاف قالت عبترملاو:كقانلاوريسلااماف

 فيدنعلا ىشملا نم امسهاقأ « تاامنالعنلاوكلاتنتك ناوطاتتك

 فينكلا ىف لصوت ناونعلا ىلع أ بتك اف "ىلا باواتمزناف

 ا
ٌ 

ْ 
 ٍآ

 ةلمهملانيعلارسك,ىدابعل او د نيتئامو نيعستو عسل يقونيعستونامئدنس رخ آلا عبد ررهشف هنافو

 اور ةلئابقنمنوطب ةدع مهو ةريخلا دام ع ىلا ةمسلاهدهء[ههملاد فلالادعب وةدحوملاءابلا فو

 ١ لاقهريةوروهشملارعاشلاىدابعلادب رنئدع مسغمريثك قا وبملا بسأب ىراصت اوفاكو ةريدلا

 ترو ءابزلا باد ىدزالا شربالا ةعز هلاستو رع لبق نمتناكو هئاشأ نم هدعل نموردنملاىد

5 2 0 
 هنعهللا ىذر ص اقو ىنآ س دعس دب ىلعةذع

 «(نيدلا رحى قلما ىفاشلاهمقفلا نوما لضفلا ىنأ نب رص ىنأ نب رعسا تشل اونا

 اغا تاكضدت ب م ه5 نادي رس الو 23530
 أ دادغبةساظنااةسردملاسا ردن هىلاضّوفودادغب ىلادرو مدرك ذم دا ىزغلا هدمدقو هإذف عاشو

 ,ةهح نمانياعمدقلاقو ليذلا ىف ناموتسلادعسولأ ظنا ارك ذوةنقالشاهئَس رطو هناوعفتناو

 مبلادومحم ناطلسلا

 هلحأ ب رقناتقو تيبىفاك لاقناذم مهرعوت 1 قدعسأ مامالامدخناكو نب وزةلهأ نماسممف
 | قرسح ا,لوةيو ةهجو مطار هتعمس تعمستو بابل ىلعتفقوفانج رفئانهه نماو-رخأ انللاقف

 ناسارخ مماقا نمدرويد أو سحنرس نيبةيحان ىهو نارباخ ىرق نمد رق ىهوةنبمىلا ةمسلا هذه

 ىلععلا رم نيرجسا نبى اخ ني دوم لئاضفلا ىلا ني دعس حوتغلاونا) #
 «(ظعاولا ىفاشلاهيقفلا نيدلا نختم علما ىناهصالا

 ا بسك نرمالا لك ايات ءانقلاو ك سنلاوةدابعلاب اروهشم دهزلاو لعلا,نيفوصوم اءالضفلا ءاهقفلا نم ناك

 ا ديعلضفلا ىو ىدواا نسل ا نبرجسأ نب ملاععافولا نأو لضفلا نيدمش نب ليعم#ا مساقلا ىلأ ظفاحلاو
 مدقو مهريغو ىالد ملا د اولا دبه نبل ضفلا نيمم.اقلارهطلا أو ىدادغبلا د جنب دجسأ نب ميرا
 8-0002 انيس حو ميس ة نس ىف ىلعبل انياب فورعملاناساس نب قابلا ربع ني دسججت حفلا لأن ماسهم عمم ود ادغب

 ١ ىاثلانأونيلّوالانيتيملا تك لالا نأ رك ذفةضعلا هذه لثم ىلعتاراتكلا باك ىفتفقودق تنكو

 , || تناكووبءر عر [ىفملاغلاهقلو كا عتدتلا ءاش نادين رك ذة أ سو بطلا ف ةديغملا تافنضملا هببالو هلو
 حاصلا لماعلا ماعلا ا

 |١١ هللا ىذر باطختا نير عاهاند رمل 1 عسبس ة نس قاه هرهط ىلع مالسالا ىف ف وكيلا تين و ةريخلا |

 ١ ةنسةناثلاةرملاوةرششعثالثةنس نامعشر شع نماث فلز عمت ةثامسجو عسبس ةنس فى والاف نيت
 |! سانلاهبلء لغتشاو هناكمهريغىلوتو ةئسلا نمةدعقلا ىذ ف ةركسعلاىلا رخو نايعش فةرشع عبس

 || نرسشعو عسبسةنس ا م.فوتف ناذمهولادادغب نمالوسر هجوت ثور ىل الوسر قو<
 ا تعم لويس ططار عنب ىلع نيد ركب ان تعم لبذلا ىف ىناعمسلا لاق لاعتهللا هجعر ةثاهس#و

 اا رك ذىلاعتهنلا هجر تامنأ ىلا ةماكل اهذهدّدرب و ههحو مطاد و كت لعجو هللا بند ىف تطّرفام ىلع
 ْ 1 ن روئلاوءاهلا مف واهتكت نمةانثملا ءاملات روكسو مم اسك ىنيمملاو م« ىظذح نم هترتك قاقءانعموأ اذهىل

 نلعَو ارش ميباصملا ىلع 1

 . لخدو ىئاوحتيادهلا |[

 ةكساشلا هدلبلا كا ١

 | ةينادز وحل اهّننادبعت نر ةمط اف مهارن م ىلع سن دس اهدار عمسو هيتوقتن أم عد و فر ول ناكوهدن

 ضعب ىف لحوو ججلا
 تاّشثلاض عبل عبماحمنا
 تعمم هناهطغاب وستكم

 وهو نيسردملاّصعب نم |

 تاكو هدلاو نع ىورت ١
 ن-عىور' وهوامحلاص

 تب ودع يي :راصد ريهشألا

 تنازلات هنا كاماركللا |
 ةلاسرلاةرضح ىف ىاب قرف 1١ ىت؟نودياءانلامهموقوانلثم نرسشل نموت اولا ىلاسعت هلوق فني نم وملاة روس ىف هريسسغتىف ىباعتلا
 ا اوناكمسمالدايعلا ةريدلا لهال لق الذ نمو هلادباعة ا ناد نملك ىعستن رغلاو نولاذتم نوعطم

 || ءاهاهدعب وعارلا تفوابتحت نمةانثللاءاما|نوكسو ةلمهملاءاملارسك<ةريدلاو وب معلا لوألا ةعاط لهأ

 0 ا 7 || ا دح وهو ىمدللا ىدعنب ورعلثم ب رعلا لوم نم وسهمّدَعت نمو رذنملا بل تناك ةعدق ةنبدم ىهو
 اهلك 1 نمو ص صضاهم# نك

 قلد [سوكعهتلا لص
 كناكلنع لمنهتا لوسراب |

 ةمووسمءالعلا موت اق

 مو لقب وقعنا لاقهلنا
 هللا حور موسم“ هءالعلا |

 رئاظحف رفوأو هحور ا :

 هحوتفسرّعلا رابدلا كلن ررتشاو ةنزغىلالحر تور هقفتةر وهشمةعبلءلهنف هلو قالخلاو هقفلاىفاز ريماماما تاك

 شالا اسلام« |
 . سردان:بوععب لولا
 ىدكتلا هللارنع نءا
 توقعت ارقد ريهشلا قنحلا

 دالب نمددنكتلا ةمسسلا

 ل هللاوجردلو

 لغشا أودتامعس .ونيناع و

 لوصالا فى رهمو هدالدىف

 تتكو ىاعملاوةبب رعلاو

 هدالبىلاعجر مةرهاشلاو |
 قاتل رابعا
 ةئسلؤوالا عسررهش

 ةثامامونيثالثو ثالث
 لاعتهلبادجو .:

 لماسلا ماعلا مهمو )*

 م(قوصلا ديزي اب ىلوملا



 ١ لضفلا نيل معمسا الا أو ىاصشلار هاط نب رهاز مساّعلا ىأ نما. مْثَدحةزاجا هلو هريغو ةثاهسدلو |

 ١) تاغدؤ انتاطلسلاهبصت
 لقنونيب كلا نم ةلكشملاعضاو اا ملكت از الزي لاو اط رسولا تدشس يرش كلا ذنف كناص] ا 2 تاطاسلا تنالالعم

 ةحوردللا حور ناخ

 | لماعلا ماعلا مممو)#
 »« (هللا لضف ىوملا

 ناكواهشف الماعامل اء تاك

 ةنارذغي هّللاهدمغت

 *(ىهيفاكلا نيدلا بع
 ١ هلاغتشا ةرثكلل كلذ بقل

 وعلاف ةئقاكلا 15

 5 نناهلس نيدو تاهو

 ١ ىورلاد

 نيدلاحالص ناطاسلاةريس مظنو ةديدعتافنصم هلو لئاضفه.فوةب رصملارابدلاب نواودلا ارطانثاك
 او عسسم نا لاعش

 ىطويسلا لاق ىئعرتلا

 ذاتسالاذاتساةمالعل انتم

 هللادبعوأ ندلا بح نبا

 نامت ةنسدأو 0

 لئن ا رةئامع سوى انو
 ىالحرو غلباملوأ معلاب

 قلوز ريثلاو مععلادالب

 ما
1 

 خشلاو هردبح ناهربلاو
 | حراشمتشرف تاودحجاو
 ىزازبلانسدلا ظفاحو عا

 ةرهاشقلا لحشدو مهريغو
 ءالحخفل اهم رشا و

 ةدم كفوو ناسع الاؤ

 اع تغرامل ةمنو عدلا

 امأما كاكو ماد نا

 اهلكتن ال را | اريبك

 هعفلا ل ]وص و مالكلا

 تقبع هتلاو وعلا و

 نانبلاوىناغكلاوبارعألاو
 ةخدلنلاو نلسلاولذملاو
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 | ةدعفتصو رهتشاو رهمور عنو هداد ىلا داعو م هريغو ىدزالا رمش نن زب نعلادص كراس. ما ىآو 0

 نابمصأ نى وغلا ىفداسةعالا ناكهيلعولل |ونملا دعس ىلالد عت ا داك هلو اههلعُتط .وسيملا بتكلا نم 1

 سينا هامل ىف امم ىفوتو « تاهمصأب ةئاهسجف5 شع عب رأوأ سعنةنس نيعبب راادح ف دداومت ى ا #

 ميل !نوكسو :هلمهملانيعلا اسك كلا « كاعتدللا هجر ةئاهتس ةزسر ةص نمزسثعلاو فاشل ١!

 ماللامضي مو شرفلاّدعبب ز ىبن نمةروهْسم ةريبك" ه1 قى هو م1 نب ل علا ةيسالا هله مال اهذعي و ١

 | هزن ويكك ةدابب انضاق
 انمسادا ود سرف لكل نا هل لس .قفد 20 رعلا نيب قا ق دعت م + نب لع ناك ةدي.بعوتا رو

 ضعبلافةنفو روعالاهثمسدقلاقو هتيعى دا ًاَعْمَف همبش هلق قلعت 0 كسرف مساق 1

 ةمالسل ا لولا تقوم

 لاق لئاوشب ركب نن ىلعزن نعم نت ملت لع وهو ميماهدعب وابتحت نمةانثملاءابلا نوكسو مدا عفو

 ” لت نما سضانلافذح الهو د مها ءادن لع ةوند ىتمر

 لهجلاب سائلا ىفلاثمالا هيتراسف م هداود نيعراع مهونأسدلأ
 ترا

 اهأنتفاذاءلمهملا نيعلاب نيعلا راعلاش |

 نءابرك ز ناننم نب نذهم دعس ىناريطالتا نن دعسا مراكملاوبادعسالا ئذاقلا)#

 *(ر ءاشلابتاكلا ىرصملا فام يلم ىلا نةمادقىلا

 هوا حماس اع ودداو طخعمتر :اروغش تاو داو ةنمدو هل ءاك نق مقود كلانا هجر

 اهنع لوري تسال لمس 5 0 - ىح متو ىتاعت هلوق

 اهنمرمضأ ”ىلعاف كقحو « ىبعلثكن وكت نأزدةلأ

 قدمديهار ليغ صختىف هلو
 « اروثهتلاد فى اذبأ امهبكح نمض «ي رالافامزءرمىكح

 مهضعب لوق نم نيذه هيت نعم ام نب انيغادفو :

 ديرقراضملا مون امهالكف #3 قلح نب دم نارشب نبأ ىب هاذ

 ديزت هنملقعلا صةنوارو ي« هقلخ ةرودو ادرب هطافلا

 تهل: ىواطب [نافيضلا ىلع 3 فر ىأل للا ف هنازينل هلي وط ةديصقة ل نم هلو

 تباهملال اب لزتن مل وهاذا # هرانءعوضرا اوعل نم ءرسضامو

 هقرط نعي رعباب# نع 5 وح لت دح ف نهأو

 . - هفرطقدلعلافرحأو ني هلفغل ف ثيثًلاةمالع

 هرك ذو ةنسح ءاش أ هرعش فو« ءايلا فرح ىجنللار ارب نس 7-2 ”فةروك ذمتاسسأ ةثالث هرعش نمو

 نم اريثك رك ذوريطلتاهسأرك ذ ذيهبةعأم م عبط امم دع هلدر وأوةدن رانا ققابصالا دامعلا

 هبفغلاب ورشلانامتك ىهلوقكلذ»
 نامس ريغ نم هنرسمملا ىلا يي ةنذاعانع هيحرسلا كو

 قاحانناكرقىذلا رسب عجم وي هلع سيل نال نأ لاذ

 كاملا ءادت اىفاولس أ ىراصن هتعاجو و هناكور.هانلا كل شيحناوندىلوتم:رهاقلاب هئتعل لاقو

 ' وح م روك ذملاتامندعسالا ف ىجلنانءيذهمالوهجالصإا
 ثريحخر يفد نعرختلا مدان . د6 ثيدخلا ىهاو مالسالاثي دحو

 ادري هقالخلأ فو

 ند هرعش

 . هيج وو ونس اكمال تحل عفوت فا دام عسل حام ع

 دق نظن حمال اختل ولعلها مدو خلا
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 ثينأتلا ةمالعفهداز 0 هب ويبس هر عش ضعب ىأر وأ

 ىأرولنراتنشدمىلاهلو .مودنعىلاعئهّنلا هجر نييسنلا ىذب فورعملاة يحد نبباطخاوبأ اقفال ناكو

 0 سوهيلعهنلا لص ىنلادوه لمعي كات هللا هجر نيدلا نب زن نيدلار مظم مظعملا كلملا | مئاطاس مايوها

 حدم فر ونتلاءامسأ اك“ هفنضةئجسارك رض مرا انف ان و رشم و هاو سس
 كا ارفظماهبحدمالب وط طةديصق ب اكل ارخ 1 ىفو ريذملا يارسلا

 را ذم ىلع ناكل ن انععموهسل لع ةدارصق ا!اوباكلا ار قو

 تاقفروك ذاا قام ندعسالاىلاةب وسنم ةعومج فا هترعب ةديصقلا هده ت تا .ًرذلذدعب م هب هشةدص هلا

 ىلاعت هتاهجر لماكلا كاملا تاطاسل ااهمحدماسهلاكيدعسال اناودىفاش رتل ددعل 1 طاع لقانل ازعل

 ةيحد نارك ذدنعليرا# ران ىفةديصقلاهذهرك ذدق فوت لا نب تاكربل اابأت يأ ارد نطظلاىوَهف

 تي ممل 5 اجاطع نم هيدغت ابف ةلوقىنعم نع هتلأسلاقو

 دلوق لثم هلعل تل ةفاباوحراحأ اف ْ
 مرح ةبلعتكضاموىداج «ب هفكفروهشلاءامسأر ىهست

 تناكولا مهافروك ذملارعس ال ةديص“ لان ى دنع رت اذه ىلءتفقوالف تدرااذهلافو مستفلاق

 ةئاعسو تسد ل لبراب حاصل ةد يقل دانا نافاضأ او نأ اود ىف فقوناملناطخل اىبال

 مغ هللاق للاب وةيلذاعل اةلودلاب هل قلعتال تاك مقمو هوة اسك ةئدلاةذه ؤ قونروك 0

 رصم نمبرهفركش نب نءدلا قصرت رولان مهسفن ىلع 0 نم ادعسالات اكو اهم ىهنمل

 مسفف ون ىتحا ممأق اوىلاعت هللادج 2 رهاظلا كل !ناطاسل نان اال ب تادكتب دمدصقو | فكم

 ةرمقملا ف نقدو كلان هللا هجترتتن توتسوناتنثادرعودخالا مول ةئاكسنو تننةنس كوالا ىذا

 ءاعب رالا مول قريطم هون وتو ىو رهلا لع جدلا دهدمنمب ر ةلابقت رطلاتناح ىلع ماسقملاب ةفورعملا

 اهتحت نمئانثملاءاسلانوكسو ممل ارسكانبمو 0 وع تو عش لم نا ناهز وت سالع

 اهقوفنم اعنا فلالاز سعب وةددشمامهممةبناثلاو نيوملا تذب قانغو دي عل ااهدع و نونلا عفو

 هنالفام هللبقامئاوابنارتضن تاكور وك ذملا خام ىنأب تلو ةوابتك نم ةانثمءاباه رعب ودر و د هو

 لك هادان هور اذا اوف اكف نيمتسملاراغصلاصَو ددشو ماعطآلاَوتقدصلار ياك اكو مم امءءالغسدمى عقو

 مهيدتلا عفن ىرذنملاب افعل ربع رجوي نيذلا ىف زظفادلا علا ريش ناكر تانفام مي
 انجز رتاج رهاط نال ولات ذه نك 7لاقو هيف ةيئسهلولا اذهسقع قدسلا

 حلمات ومدعب #4 ى راو لمؤأ اذنم عدلان «ثترزكوت دع امر كا ٍوط

 : تيا ئادس ف لو لاعب ندح ونام نعتغشك م ٍ

 ليبعتا ' راوس نبنابه نبى هو نإ ريزعلادبعنب رودنم نب ىموم نب < نيدعسات اداعس ل اولا 0#

 دي (ءابلاب توعنملار ءاشلا ىفاشلا تقفل ىراكسلا ىلسلا نابهنبةعبرن عسيفر تمل

 زئاوجذحنأو ولما هبمدحخو هي رهتشاوهيف داج ا ورعشلا هيلع بلغ هنأالا فالخنا ىف ملكت واههقف ناك
 تاودىلع + و ا ا شو رباك الاحدمو دالملا فاطو

 ريبك دل ىفاناوفدقسشنم ثمد.ةفرشالاةررتلات تك ةنازخف هلتدجومث العار هشنّدد لهردأ/و
 : ىرور ا دال لفك تعم 0

 هنأ, كيلا شاو ىو ىتمو * هلاك مارغلا قراعأ تن ”الو هب هلاس ٌواسلاو طحام ل اوه
 هلأ اسن نعل شغب هلاح نم دع دهاش نحل كلكسا] سلوأ 5 هاذه نم كاذق ككاو 5 0

 قشبال ثيح ةشيفلاو
 هذهئم شل هرامغدحأ
 قةنسحلادبلا هلو مولعلا

 قرظنلاو رتسفتلاو هّمفلا

 هيف فلو ثردخلا موسع
 مواعلا ىف هفيناصتامأو

 ثنح ىصعالف ةيلعلا

 نإ ىعنس نأ هاا لأ

 هنو زر ”فابتك الاهعج

 لاف كلذ لع دق ال لاقف
 انهمدست 5 ةريثكا تاغل اومىل و

 اهءامسان آلاف رعأ الق

 نتارصتخ اهرثكحأو
 قالطالا ىلعاهعفناواهلحاو
 با رغالا دعاوق 32

 هلوةداهشلا 0 حرش و

 تدخلا مؤاعفرصتخم
 ريسفتلا مواعفرضتخو

 تالث ردقريستلاب ىهسم
 هنال اوعي ناكو نس زا 0

 قيس لو رلعلا اذه عرتخا
 مج .شلان الك ذوهنلا

 0 زال ناهريل ا ىلع فعن

 مهأغلا عقاوم ىلعالو
 ن و ىغلبلالالغلل
 : تاناندلاف ةدنقعلا 0

 ىف دافتع ا

 لد الب لفرع
 لهالاهراك ثيردحلا
 -ىلعدعتلا أريثكع عدلا

 ةقدصلا ريثك اسرتك

 ئث ىلع قبال لذسلاو
 :تلقلا فاصةرطفلا ماس
 هثادعاللابة>الاريثك
 خاذ وىذالاىلعا اروبشسص

 عسل رآ هتمزالادح معلا

 'ةرصنمهتئجا ف ةنسةرشع
 .نم هنم تعمهوالا

 مامناسلاو تاقيتفلا



 موق لاق كلذ ليقدم

 دقتلقف ئاقدي رزبار عاام

 لثسراغصلا ماقمىف انوص

 كدب رفكلا قفاز ه نع

 اثح رشعةثالثو ةثاممماق

 اذهنممو-قأالتلَعِف
 اهدفتسا ىتح سال

 اهتبتكفاب ترك دبى جراف
 اديه سلا وت نم
 عيارةعباةليلداهشالاب
 عسةنسلوالاىدامج

 اذه ةئاماعو نيعيسو

 هجرى ويسسلاو 00 دام

 روك دملاىلوملل تب اروهللا
 ءانثسالاة لمس ىف ةلاسر

 ةريبك الو ةريغص زا نم

 اهف در وأ واهاصحاالا

 ناذآ 1 اهعجست 0 فىئاطل

 اهتعلاط دلو تامْزلا

 هللا حور اهبتعفتناو

 هحوو
 ققب رطلا اشم نمو)#
 جيلا هنا فراعلا هنامز
 *(ىسدقملا فيطللا ديع

 قهيسنهطخع وده تتكا
 ازكه ةزاءالا با

 نجلا دبع ف يطال دبع

 دلو ىراصنالا ىمدقملا

 ةعجلاهإ بلف هرس سدق
 رهش نم نب رشعلل ةبقوملا
 نينامتو تس ةئل بجو
 الإ و 1لغتشاو ة أو ةثامعسو

 هبلغمم في رسثلا مبعلاب
 فّوصتلا قد رطىلا ليملا

 ججستلا ةمدوج ىلا
 كلا هللا, فراعلا

 داش .راللهزاساوزيزعل ادبع

 نيدلا نيززيشلا لصواملو
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 ا 000000010100100 1 ا ااا ا ات 0 با جب٠ب

 هلخ مآ هكتقي_سةلزفأ هلاصو ل بح :كفرصو + هاَرغ هو دكة تكتهوهماقس بوث تدّدج

 هلا وهسفنب قيلطلاىدط د هلآد ره-سأأ ندم بث ” اللاب يب هلالدو ههت نم ةسفولأم

 امكلاوتسسشلا ءامزفتانو »2 هاف دج عدلا قع -.ال يب هطاض ل ىأو ىأب

 هلاج راح ىفقرغتداكتتف #* هتسد بك |اهقرظا ارنلآ قرت 3 د طا تورت

 هلاك نيعنيدلا لك ىنكو « هسفلف ل5 نيع هافكف

 امهو هلامومَمح هالو نيتيباهملا اوفاضأدقو هلروهملاوهردقلا ازهو

 هلام ةطقنب اهم ًاوانون 8 هدة غرك ىلعراذعلا تك

 هلاصو مويك هثر ةضاسو د“ هدودص ليلك هئرط داوسق

 ةديصقة اج نماضأ هلواهع.ج ارك ذإةلاطالا فوخ الواو

 هر فضا لع وشر لو * فوقعوةعاط هيف طا1لالاراو لئاعكلاوا- فهفهمو

 قب رطةنلاافؤاسلا ليس يه« هقاشعللعهنساتّرس فقووار هد نم هن ىرق-

 بوشالاونعلااهنمحافف ع ةردتابدلا تاهت تيه

 ببطلاسفنلا اذه نبأ نم 5 اضغلاىداون تصذاتاةف

 نجرلادبعرفلظملاو أنداالاج يلا اًدثاّمسو ني رسشعو تالئةنسفاندالبىف نحو ان ءاجدقناكو

 اكو هب رفاتملاةسردملاباندنعلزتوهرصءءارعش نابعأ نمت أكو ( ىطساولاةرينينسلا ناب فو هرعملا دج نا

 ىرختو بدالاب هباتعةلن ملكه دنعرضحدعقاذاو ةيئسلارا اول اهو زاخو وأملاح دمودالبلا فاط دق

 ىرخأ ةدسصق نم هلو

 ا ضعب قىراعسلاءابلا ىف ارامول لاف نسل ىف نعط دقناكو هفطابارث ارم تارضاحت مسنين

 مال هلناكو ناكمف قب رطلا فانا زن :راحتس ىلا نيعسأر نملاقوآ نيعس أر راراعنس نمراغسالا

 ةعأدب 0 .ذارا سم ميهارباانميهاربا انه ادانف هبلطب ماع, مالغلا انعدعبأف هبستأب :انناكو اربامهسا

 قدا مةعاسدعتن, دارا يعدملا لجأ دا بلا قامت ىدس /مضولا كن نعل

 بب رقوهوراصتالا نع دعي د رواخو هو راح تايد ىسفند

 بح سلو رك هنأ ىلع 35 ةنوعداماذا ىداولا ىدص بحت

 ناتعمارالا ضعب فام ءىرح مريثكعامتحاوةدك ١ !ةدومامس دب وبحاص ىراصخسلا ءابملل تاكو

 ةماقملافامهرك ذنيذللاىرب رخل ىتيب هيلا بتكش هعاطقئالهبتعي هبلا ايس ا

 هيلعمدزتالو مول ريغ < رهشلك ىسحت نمرزتال

 هيلانويعل ارظنتالمث د موب رهشلا ىفلالهلا ءالتجاف ْ
 ' همن نم ءاهلاهبلا تش

 الالممتمفخالوهرزف * ادادولح نم تَقمحاذا

 الاه هتراب زفكتالو موب لكعلطت سعشلاك ن 5و

 رحاحىلعقاقوأ ب بطو 4 ةمار لع ىانأ هنن رئاسلا» د ءاعحو ار

 رخ 7 الابر راسعل اهلّوأ 5 اهصقىةعرسلا داكن

 : 1 ع ام ىتعموهورجلا فصو ىف ةدصقنم هلو

 ببحلانمتغصقتلا كابشلاالول دب اب ,رطا مانو ط دقو ريطتتداك

 هسفنل دشن لاو ليذلاو لمسلا باك فتتاكلا قابسصالا نيدلاداعهرك ذو
 تك" اردوطارع مف 5 ىتنأبئامعلا نمو

 بئاعلارسلاةداع نك اوامط نم تومآو

 هلو



 نر ششعو نيتنثاةخس ل اوف قوتووي ةئاممس+ ونيثالثو ثالثةنس هندال اوتناكووهةنسح ءاشأأهل و

 لاعتهلناهجر راهن ةثامسو

 ىنراا قصسانب ورع نب ليععسا ني يحي نب ليعمس ا ممهارب اونا)
 »ب (هنعهللاىضر ىفاشلا مامال ا ب اتعاض

 مهف ةرعأو نيبعفاشلا ماماوهو ةَعقدلا ىناعملا ىلعاصاًوغاجانعتادهتاملاءادها ازذاكو رصد لخا ند ره

 عماجلا 3 ريبكلا ماج ااهنم ىناشلا مامالا بهذم ىف: ةريثكا ايتك ف نصه نع هلي امو هب داتفوهقرطب

 ىفاشلالاقو كلذريغو قئ انولا باكو لعلا ف بيغرتل اوةريتعملا لئاسملاو روثنملاو رصتخم ارم دتخعو ريغصلا

 ىلصوب ارحم ا ىلا ماقهرصتخاهعدوأو ةإ سم نمغ رفاذا اكو ىهذمرصانىف :نااهمح فهنعهّناىذر
 وهو ٌضدةن ل ءارذعايندلا نم ىف زماارصتخ عير ع رسم نيدجأ سابعلاونأ !لافو اعت هلئاركش نيتعكر

 الوزةاوح نسدواو رسفدمالكلو اويتر هلاثم ىلعو هنعهّنلاىضر ىفاشلا هزم فة ىلا تكلا لجأ

 قنح ناكحودادغب نماهءاجو رصعءاضَعل |ىلاعتهثناءاش ناهرك ذَد ”الاةستقن راك ماقالو

 لس هنا ذحال اراككىهداَعلالاَعفُد :رانح ةالص قام هولا جاف هلقفشإ ملفةدمىل ِدْرْلا مة هول بهذملا

 هايل ءابوذسنلاع ردت ثيداحالا فءاجدق هارب ابأايصخختتلا كل 4 لاق م الكممأ ىضاض وال

 ةدلهاجلا ىف ام ارح ناك ذيبنلاناىلاءالعلا نمد أب هذي لىنزملالاتف ليلخلا ىلع عر تلا رع متمدق ةلفاضنأ

 نماذهو هنم كلذ نستساف م رمتلاب ثيداحالاةددضعب اذهف الالح ناك هنا ىلعقافنالا عقوو لاح مث
 ساتر وك نمتنسلا لوصف عبج برش ناكمناهطايتحا نم غلن وعر را

 اذاناكهنا لمقو *« اهرهطتالرانلاو نازيكلا ىفنيح رسل |نوأمعتسس مهنأ ىعغلن لاعف كلذ ف هللقف

 هلوقىلا كا ذىفا دن دمةعاسجلا هز ضفلاك اردتسا ةالصزب رشعواسمنادر ةنم لصةعاج قئالصلا ها

 لعدهزلان هان وتجودن رشعو سمك ءدحو كدحأ 5١ الص: نملضف أ ةعابجلا الص لسو هيلعدتلا ىلص

 ءايشالا نمئث ىف هسفنٌت دك ىفاشلا باك نمدحأ نك, ملوةوعدل|تاحناكو ةديدش ةبعص ةقب رط
 سنو نبا» رك ذو#عسرلائئحاضبأ هعمناكل بقو ىذاشلا مامالا لسغ وت ىذلاوهوهيلع مدقتلاب
 لاقو مدقتاكهنافو رادو رتاقنا ساما ءاظنم ع حر حنا تر او هك رأنا َق

 ناكوامندلا فداه ."لارحلا ناكوهّمْغلا لهأ ع م لا األ ترك ند لخفو ذاع هلانرأل

 نينئامونيتسو عب راةنسن اعمر ررهش نم نعم. تسل قولو « ةريثك هسانمو لح و رعهّنناق واريح نم

 لاعتهللا هجر مطقملاعم عسل ىرغصلاةفارقلابهنع هللاىذر ىفاشلامامالاة رت نم ترعلاب نقدو رضع

 نعم رلاهماعىلصوةنسس نيزامتواعست شاع هن ريغصا اهخ رانأ ففالو ز نبارك ذود انهءريترزو

 عونا ت تدني ضىلاةيسنلا هزه نوناهدعت وى ازلا تفومملا مضي ىف ررااوىدار !اذؤلاناملس

 : ةروهشمةريبك هلق

 0 نبدي وسن ماعلا نيليعمس اقع )+
 «(روهشملارعاشلا ةهاتعلاى أب

 قىوجلاتوقابلافو تار فلا قسلاعأ نماهنالبقوةنيدملا برقزاسخاب# 0 :ىهو رمل |نيعي هذلوم

 ا را رار وم دادغي نكسو دف وكلابأشنو رعأ هتلاورابنالاب رقاب كرتشملا هناك

 هلوق كلذ نفاهسفهبيسنر تك ًاوىدهملا مامالا هب رامتتعتةمعج رخو

 لهتسنعمادملاواهدكسلا قلأام تركشر لطم فرش ىلءاسنم * ىلا 1 ةيتعتلعأ 1

 لكتافلوقتامي ع عي سانلا ىأفتلاق لقالاوكشاكوكشأ و انعتمرباذاىتح

 هب رمشلا سدقلا ىلا احلا
 قفيطال اذبع لا هلزنأ
 ماركالا هناعهمرك وهند

 ةللصحو هعم تبحاصو

 جو انو هيلايلخع ليم
 ىلا فاما نيدلا نير ئشلا
 فيطلا دبع نيشلادارازاجلا
 جلا مف يمك

 الفلات نيدلا نيز

 هل رشا ا مطل ادبع

 هاف مادآل كا: تضع
 موقب نأ نيدلا نزلا

 أ هلدعوو هندلاو ةمدخ

 م

 هول غير شل ا
 دعقوناسارخ ىلاهعموه

 لغتشاو :والنا ىفهرمأب
 تادهاحلاو تاسضانرلاب

 ةوادأل كانهدعقو مات دلد
 شلاق رم ىلعةينرعب رالا

 ناكواجل 5 لع

 جيان لاوح

00 
 ةبارمالا خآ هلتدرو و

 ميشلا ىلع 0

 0 هبلا م || خشلا نك

 : لترا داشرالل ةزاجالا
 . لعراعماشلا قشم م دىلا

 ةنبدملحتدو مورلاذالمىلا

 اللاق هنأ ىؤر هينوق ١

 / ٍترزهمنوق ةنيدام تاحد

 يشلا راسالؤأ لالخ زمشلا
 قد,تيأرف ىليلا نيدلا

 رات رز لاق انا رتع

 اعزوتلانيفاردسلا



 0 ن3 170707759755535 سسج ومو" نا نمله راف لع ناكو

 هنماهاطي ضرعوىدهملا لا ةسبتكو | ىل ةنموه يذل بشت

 اهيفكيدهلاماقلاوهنأ «« ةقاعماندلا نمشي سن ع
 اهفاموايندلا كراقتحااهبسف ع ىنعمطت اهتم سأر “الا 8 ارا ضنررؤيلا

 ريمأكاىدبينأ قط نأ نذأتس ادقناك ةبهاتعلاابأ آن لماكتلا باخ دربلا سابعلاوبأ لافو || ىزب ريستلا نيدلا سح

 ىلع بتكسسدؤ بلم معان برنابيو متضةينر هدأ ق طعدحأذ نارها زو يلا فنيل م
 ىمدخو مرح ن ينمو اريمأا'تلاقو تعز 0 ا وحل ذمدعملانيتنبلا نيدههيشاوح 1 ىلا

 ناكل لاقذالام : ةينرملا هل اًولملاقواهافع ًافرعشلاب بسكن ةهوراعئاب راقنما عبق جر ممل ىعفدتأ 0 374 000 0

 فاتافدارأ اع مصغي نأ ىلا مهارد كان.طعأ تش نا نكلو هلاذ ليلا عف دناماولاقو رمناندي ىلا مأ || ترس نم موب د انانأ

 دقوريناندلاو مهاردلا نيب زيبغلا فلوسذنم فاتني نكيرلمعزب 5 اًعشاعناكوةسشعتلاعف ب ل 0

 هك لم نمو اهعص ىرك ذ ذنعض درعأ ' وعر اندرسلا

 وو ا ل ل
 اليزوانابم كلا تعطق + اهنال كيكتشتاباطملاتا «ي الاعنتدود_كنارح هلاوزخح نايترول لك ةأفاسو 2

 الاعثنردصانب نردصاذاو د اقئاف-تتدر وان, ندر واذاق هاج متو أ كل درع ْ

 كلذاءارعشلاراغف مومن نر دةرالىتح هيلع علو افل آن يعبس هاطعاف ءالعلا نت ربع ىئاهلاق تايبالا هذهو رشعلال وأ نم ءاذعل نم

 دل ا ًايكدحت تااضعب 0 مكلابعءارعشلارشعمابلاق  مهعمخ رخآ لازامش رخال

 ةهاتعلاو نان دقو ه رق ل زر تلقا نادل حسام نا + يسع سررت 3 لأى قعبسف ناضفر

هاتعلاوبأناكونوراغتهنم مكلافةروك ذملاتاسالا دشن اولاق عريس تاب ًابيشلا لوش الئاقةدملا كا نم مول
 هحدمالةن

 هئطبتس هملا بتكقالبلقوو هنعرخ أ: تابنالا هذ م قالا نم نا
ٌْ 

 ا رثنلاو عاملا ىنبناهل نحف ب رعاينيعلا كدوج انياعتباصا هلداسندلا فاهلثمدجو اال

 1 روسلاب كلانيقراهنمق فت ناو د اهلع ىقحراعشأالاب ل ر نمفرح لأب راش نادي

 ١ [| نسواجلاب انس اقانلحتدق هناعلوسدلا ف سائلا ىدهملاة فلنا نذا روهشملارعاشلا 5 لوا ىلا اهنا 7

شب عمسف سانلا تكسف ىدهلااتكسودرب نب راشب ىنع سا>ح نأ قذفت لاحر ءامسأ نم فرح
 1 وب |ثاةف اذاه ع نمىللاقفا را

 ا 1 ًافدشني نأ ىدهملاءرخ ًافلاق لعغس هب تلف لفل اذهىف دشنت هأرت 0 : ناذهامهو ]دس

 ا اهلالدا لجأ ةتلدأ ب اهلام ثدسلامالا تئايحاب ىزع  زالسع

 ىح عضوملا اذه لثمقرعشلا اذه لثمد شنب اذه نمرسحأ تن االول هتربراشي فلا ”اعمهم

 هلالا 2 كتف 5 يااا علا « ةداعتمةتزاطاهتت هلوقىلا غاب هنوك عون الغ جن ىلعابحن

 اهلازلر ضرالاتلزلزل + هريغدح اهمارولو دع اينالازسيتا لو ىرس زج مسر لك انفع

 اهلاعاّتالبق املي هع ناقلات انرهعطتمولو ٠ 'اهعوتم

 كلذ نعدح فرضت امهّللاو ةعصأ [لاقهشرف نع ةفيلخلا اراط له مم أ, كح ورظناراشب ل لاَعذ نيحاهز رع ىرج افك

 ساون ىنأوراشب ة ّقبط ىف ندإ اوما ىدقم نموهوةريثكراعش أ دهزلا ىف هلوةمهاتعلا ىأريسغ ة زن احيسلملا : هنوع

فوتوةئامو نيث الئتنسىفهندالوتناكو هع ريثكءرعشوةفئاطلاكلتو || رم نياسرملاربخ 2 ىلع
 نمنولثالثوأ نامل نينثالا مون ى

وةرشع ثالث لبقونيتئاموةرشعىدحاةنسة رت الاىداج أني درصن قهّيلا قل مرك أو
 ةلابق ىسع رم ىلع هريقو دادغببنيستئام

 ىسأردنعىغ وىغملا راع يتأو# الاف ةافولا هنرضحال و« لاعتهنناهجرنيتابزلا ةرطنق هذه سلس لاجر ءاسأو '

 تان ا هلجنمهلناترملاو

 لئلقناك ابلا ءاّرعزاف وي تدمرهدلا نم ئعتضقنااماذا
 . ليلخيلغلاىدعي ثدي و 3 قدوم ىسنتو ىرك ذ نع ضر عس

 فيظللا دبع تيترتلا ىلع

 نجرلا دبع مث قاما

 ىدراو معلا كوت مرتك را



 قو مينايحالا دو 2 * تيل دهدرق لع بكن أ ىصوأو ٍِ ١

 0 ىؤلطنلا نبدأ صختلا لعن شغلت داع ولاورخ 1نوكراشيه نا | 1

 تن 8 ث ىدرورهسلا ةيهاتعلاو5 لاسّتف نيتيبلاوتدبلا هللاةفرعشلا نمكلم هول لمعت 7م لاف ساوناب ًالمول قل هناك وأ
 ردا | كرأ ل ىلا «كلو لام بتعاب كلوقلثم لمعن كنال ساونوبأ 1لاعف موءلا ىفنيتثاملاوة" انا لع ىن ل ١

 ىلعو 06 كوقلثملمج 1 ؟وهءلعتردعل نيفلالاوفلالا اذهلثم 00

 : ةنواعمو عفنلاباحورضلا

 ءادعالاةلءاةموتاوخالا
 دنع و تشل ِ نم هرهطاما

 قيعداوس باص دقن كلو 3 ديلا ع ردا نم ركن لهو د الكت لقف تكي دقاولاتو

 دوعباصأ كءتلَمم اتاك أ د ءاوسس اههعمللاماولاعُف 3 .ان دس فرط هلىذقدب وع

 لوةب ثح ةئطللا ىنعملااذهىلاامهمدقت دعاصلاف

 00 0 ءانز و ىطولنامناهل وه رك ذىذ" ىز فرحت اذفك نم 1
 دبع مر هىتلاعر * ايداذاس لل ادع ىلاصتل طرق نهراص ىحلبلاتويصدقلو ا 0 ا ىاشفيا 1 0 دلما مر نةوورهذلا ْْر م ْ

 ردت مامالا + مطاكلا 0 لئا لات - انهعمدب # ةلمتمةبتعىلءىنبع  اهضلوشيوأ' كيتاسلا| وصرت 10 0 يش ىلع غر كلا فورعم م 1 2 ع ] 0 ا لحاعنمتافك الا اورسشنذ « لتاقىوولاناةودخااب ٍ يطقسلاىرس م ىدادغبلا ىدهملا هب راحةيتع ف هرعش نموةريثك هناباكحو ا
 دس مامالا + قداصلا || لئاسل ىلع 0 ذام « الئاس كوع ىنك تطس ري لئاقلاىلعدحولاة دش نم 1
 نيدراعلا ني ز مامالا ترابا ةرسع ى بع م اعل متنكوأ 3 لئاشلا لدبالبج الوق د هلاوودقفو 3 منا ا
 لاعتدر(ىطروهيك ردا ' لوةتذاءاكملا نمار اذثعاكلوق نسدتسال 3 غر بلاط نأ نب مامألا ١ اونأهللامف در ننراشباموت رازتيهاتعلاابأتآص وصفلاب اك ىف ىوغلادعاصىتسو | مثىلع تينيسح مامالاخ لأ عير عدرا لياقلاىلا وثق هزم ١

 له لافتشاناكور 0 ىمأل نسف اذاو * ءاببملا نمءاكبلاه قرد اساىل قد دص نم 1
 : لوقت ثدح قباسلاتَن :اوكلحدةنمالاهتحنالو كر نمألاهتفرع - 1 عفذ لج القي رطلا اذه ءادرلاب ىيعتفرطف « ىدترالت بهذ نك ءاكبنمىاملوقأت

 نم ةنارو ىمدقلا فيطألا
 داش تر ءاكيلاوهو ىذقابملوقأ 3ع اثم عمدلا صاف نيعلااماذا ْ

 3 كلذا عاتص دافالاو الف تارا ىف دست ىدوملا أ هاو نه تعتنم كولا ىسفرعشاالوق كلر ةهاتعلاولأ ناكو :

 فينصت هلوةش ْنلا قا وط اهنيلححرلاو ةزبلا نس لهكم انأ اذافهنف ىوآ افهم تعلق ىلاهاراتنم تدار تسهل ْ ١

 : ا ناك ودم اذاوانلم كلذ تع 5 :6-ةركملاو ةربطاو عزا نمعيفانأال هيلع مال سريغ نم تدلحو هردصة فربما

 ارسملاو تاماغملا ناس ريصلاىلا ءازعلا نى. ىلسأو دع هستفل ىحرضلا سمتدوعت دشن لح رلا ا

 2 ا اتماعب آم يزد المزح مديل عبس ند دع اًقئاو سانلا ع نم سان نريصو 1

 : نوشةرغ سيدنا مولاف 0 2 !ءألضفت هلل ةفىلقعىلا باثوامهب تكريت و نيتيبل | تنسحتساو لاق ا

 1 تسةنسسلقالا عم. 0 ةلكسسم ىتتل اسالوس ما ىلع ملسملا ياست ىلع لست لف تا دتلت ةورموكاةعلقاو كد وسام كح وأ ٍإ

 ْ نذدو ةثاغاقونيسعجتو هرياشاعمالو ابد[ الواريس كنق لاعت هنا لعع مل ىذلار عدلان م ندد م تع مس ىح مما ىلع دزاولا ا :

 ةبوازل ادنعاسووتةني دع كم ناك امرك ذنإو بتل اطس بح وثةدومفلاسواسن أ اننيبت 55 ادهم دشنت تقفط | ا

 ةبقدريق ىعوهملا هن ويدل تك رثتنأ امفولاق شدي ديهقأت ًامنو دفالضغتمىرذعاتلقف كر دأ ةءاسا ن مادبامع تردتعاالو |[ ١

 صدق هب كرش و رار ىسيعي بلاط آف يتةعاسلا ع ديانأ وقاطتف هلوقتتأّدبالو م ملا كبدس ورهدنعكهاج وهئذلا رعشلا ||

 زيزعلاو سس كلاعتدنل هيلعةتلا لص كل ةةيدفح .ةلءءلعتلا هناف ملسوءيلع هلا لص هّنلا لوسر نبدي زنا 1

 هّنلب فراعلا منمو)وب ( كما - ككلضنبا - 0)



 يات 1
 0 5 . : 3 ريهالا نب مخحرلا لع ذه ِْ

 تانقالاو هيف ىهصخ إسو ا |١ لحو زعمهّللا كيفك ت اعف ىبلاست-او ىريهىرت تنأاهو كنه ةريخايىوأانأف
 ْ | »*(قونيزرلاز زع
 | د ىحاراس ىلعامهداعامثنيئيبلا عمم عنملاو خيب وتلاكيلع عج اللا ةفهنم تاعجنو ا مث ثوب زرعهللا+تتردإو

عم كات !نم هلت اةفىل و | هب رصملا دالبلا ىلا رفاس
 ىدهملاىلعان طش دافدي زن ىسيعبحاصرضاحان لاقل وز

 | انققوالت

 ىسيعن لجرا لاق هيد نيد ١ فراعلا جدلا كانهقلو
 كمن رهف هتبلطتدب زننىسعنأ ىنب ردبامو لاقدب زنن

 0 دالعلاف

 1 هتيقلاملاقهترقل نمدنعو هب كدهعرن [نأواي راوتم ناك ىتم هلاك هريس ىلع فق نبأ نذ قيقا نيدلا نير نيسشلا هاب

 هلت فرعالو ىراوتذنم ا مت هعمبحاصو قالا
 عنصالاشفةعاسلا كقنع نيرالوأ هيلعنادتلهلناو لاقارعخ

 1 هللاوفكلادبام

 || ىو نيبتاكولوممد. مالا هءلع هلوسر وكاعتللا قلو إسودبلعهتلاىلصهّنالوسر زن اىلع كادأاهأ1 رفاس وةمظع: دسحلأ

 ١ كقملاوارغشلال 2 لاقف نعد منعت رضف هيرضأف هقنعاوت رضالاق هنع دل تفك امىداحو ١| هدنعىلتخاو قامنملا هعم

 1 ةداب زننروك ذملانيشيبلاق ىتونتلا لعو أ ىضاقلاىوردقو ٍهيتّملط افدوٌلط الاقلوقأ ليت اقدب 1 هنمنئةلتوةريثك تاو

 ْ رهدلا ىلع يبتعلاط هنمتهركش ع ىذلابرهدلانمعتقأ ملاذا وهو ثااثتيد || هنمسلومتلالا هلالركذ
 || تةزتعولاةيسنلا هذ هءازاهدع ونونلاو هلمهملانيعلا تشب ىزتعلاو وي ةريثك ةيهاتعلا أ تاناكحو ا لانو ةكراسملا ةفرتا

 نم ةانئملاءابلا نوكسو ل مهملا نيعلا تشب ىيعلاوهتعب رثبا || ةيلاعلاتاماقم اهدسنع
 || رمل انيعىلاةبسنل اءذه وناهدعب وابتحت

 لوالافةروك دملاةدلبلا || لصحو لصواملالصوو

 | خشلا هزاحأ م لصحام

 | ةزاجا قالا نيدلا نير
 ىور نأ هلزاجأو داشرالا

 ىوغللاىلاغا !ناملس نت رجحت نن ىسدعننن ورهنب توديع مساقلا نب ليعم# ا ىلعونا)

 *«(ىومالا ناو هنن كلما دبع ومنالس رح

 || نركب اوىدزالادب ردن ركف أ نعيدالاذ نيب رصيلاوكو هرع مل اودغا] هنامز لهأ طظفحا تاك
 . فراعملا فراوع باك هنع

 لشي وهو مهعملا فورح ىلء دار ةغللا ف عرابلا باكو ىلامالا باك اهنمحالملافيلاوتلا هلو نيعلارصتخخ |

 .٠ -- هنو نس اج ضو خب طم هيما ودب ويح اي ةصسوتب جل د مسخ هد

 لاقط فرح د ادا وفم + هاجاج قم ل وهموم ل ل1 فمان نحلل دف طلخا دول لعل حت ظن نا حميم ظل م ل خي خ + 1

 5 5 لهي 5 :

 0-2 . 1 ا ىدرورهسلا نيدلا باهش

 ليخناوناسنالا لح قباكواهجات:و لالا ف تاكودودمملاور روصقللا باكو ةقرو فال 1 ةسجت ىلع آد يور

 لحدو ىلصوم ا ىلع ىفأ نمثيدحل اعمل لص هوملاب ماقأو ةئامالثو ثالثةنسس ف دادغب ىلارفاس دالبلا هتافات راسو تسدد

 || دادغب نمج رخم ثيدحلااه.بتكوةثامثلا ونرشعو ناغةنسىلا ا مماقأوةثامثلثو سعنة نسف دادغب |!
 0 ىلا ه|سرأو هنابو ضو
 نامالا هناك( لماوامطوتسا اوةثامالتو نيثالثةنس نابعش نم نق ك اللة يطرق ل دو سلدنالا ادضاق [ دالبنم نوفي زر هنطو

 اذه نمءابلافرسفروت ذا ىدامرلانورهنبف سون هحدموا مب لزن لواهعضوا ميهيتك رثك ذو 6

 ْ: : | هيلاهباهذدعت لاو مورلا
 1 ليقورخ الاعس ررهش فةبطرش.كاقلافونو «هنمسبلطملف كانهاهضع ترك ذّدعل دب ةديصقي باولا 1 ران مورلادالتبىلا تاسرأ

نواح تسل تيسلا هل ةثامالثو نيسجنو تس ةنس نلوالاىداج : هنطو لا لضواتاو دعا
 ا وب اه يلع ىلصو روك ذملارهشلا نم 

 ظ نيتنامونيناغونافةنس ىف ءداوموويىلاعتهلاهجرتسبطرقرهاط ةعتمةربق#نفدو ىريبجلا هتلادبع |١ نايندا رس ناطلسلا ءانيع
 ٠ || فاو ىرانما فسول نب دج ةمجرتاهيلع مالكبلامدقتدقوركبرايدنمدرح زانعةوخ "الا ىداسجس ف أ نوفي زرع هترام فاقوأ نم
أب نوذ_بعووي مالا باع فالق لاق لهأ عمدادغبكارفاس نال ىلاقلا هلل. أ معمول لك مها اربد ةسجن

 ٍ نوكسوتهل سهلا علا 

 | | دعب و فاعلا شبالق لاق ىلاةيسنلاعلاو « تزفواولادعب وةمعملالاذلامضواستت نمانملاءاملا |] لك كك نعوةثالث ًاملعداز

ك ركب رايدلاعأ نمىهو فلأ مالاهدعب فاق مثاهتحت نءةانئمءاب عةرون كم مال فلل أ ١ ةزغلا نم دادفا هزت نش
 1 يناعمسلا هلافاذ

 ا اما 2 7 5 : 2 9

 : ملأ هاو مورلا تز را ىهالقىلاةنأىنابمصالا تناكسلا نيدلا داسع فيل نيدو سلا اراثف ا ا هلوبقنع جشلا لئسانلو

 مورلارومأ تناكدقو هلاثمامتينيمزاحوتف ىف مالسالاحوتف عي جو تادلبلا باك ف ىرذالبلارك ذوأ# .سأياللاتمهاردلا ذه

 اهتكساخ تام مهنم لحر سقاشمرا كلذ فئاوطلا كواكت اوناكفةنمزالا ضع ىف تنعشل ققفاتملا ىدايالاايرصح
 ٠ : هنأسماهدعب

 اهجاونأ نمباب ىلع ت روصو ىلا ناسحا كلذ ىعمو هلاقىلاةاهتم«والقىلافةنردم تادف ىلا ىجست تناكو ْ كلب انددسو ةدحاولاذملا
110000723753577 جس جس سٌدِق امس فنلا مذةمقللا :

 



 انا امن تطل عنك

 0-00 ا ا ااا ااا ذة

7*6 

 ااقىلاقاولاقفهلاقىلاةبرعلاتم رعف |
 و 3 ع 0 ع

 « (قاعلاطلا سب ردا نب جأ نيدابع نب سابعلا نيدابع نسا ىنأ نب ليعمسا مساقلاوتأ بحاصلا)»

قىل اعثلاروصنمول أ لاقوامهربسةودبمعلا نب لّْسغلا نأ نعذشأ و ةغالا فلم لا باك حاص ىزؤغللا
 

ل هواء نعحاصفاللاهاضرأ ةرابع فرضت تسيل همس ىف ةهبل ا هياكم
 ىهنأش ةلالحوبدال اولعلاف ه

اوقةمهنالرخافملا تاتش أ هعجو نساهم افتاياغلاب هدرفتو مركحسحلاو دوملا
 ىندأ غواب ن ءضفخنتىل 

اسمو هاذ او رسل نعرص#ب قدودهحوءيلاعمو هلئاضف
 نم فرطوه:ساحضعب حرش ىف عرش ثممع

 عمر داهركو نم جردو بدواهر جى ةرازولا نماشن بحاصلا سف ىزراوطناركبوبألاقو «هلاوحأ |
ف ىسرلا ديعسو أ لاقاكمت ابان ءاهثروواهرد قب وافأ

 هقح ى

 د رباك ن ع اراك ةرازؤلاثرو
 دانسالاب دانسالا ةلوصوم

 دابعنعلسعمساو هنر ع .از وداع سايعلا نع ىورب ْ

يمعلا نيل ضفلااابأ ب هتن ناك هنال ءار زول نمي حباصلابب قل نمل قو هو ١
 ديمعلا نبا بحاص هلل ف د

عقبوةرازولاىوتالبقللااذهءءلعقاطأ م ّْ
يقامنا هناحاشلا باك" ىف ئفاصلارك ذوههياعال

 هلل

ه هيلعر#ءاقبحاصلاءاموابسصل اذام هبوب نت ةلودلادب ومب هنأل ن حاصلا
 مت هير مشاوبقللا اذ

نكر شب هيب روصتم يأ ةاودلادب ؤمرب زوال آن اكو دعب ةراز ولا ىلو نملكةنىم“ |
 ىليدلا هيو نب ةلودلا 

 قوما ؤم فوت فدع يأت رت روك ذلادبسعلاتلشفلاهأنيىلع غلا دادعب ةراز ودق
 رقاف ىلءنسسمل ولأ ةأودلار فن ءوخأ تكلم ىلع ىلوتساناج رجة ئاسثلثو نيعبسسو ٌثالْئةنسس تابع |
 ذفانامظعموهدسنع الصم ناكو هنر ارو ىلعبحاصلا ْ

 هنو اناسبأ امون ىف ارفعزلامساقل او هدشن ا وضالا

 نب رئازلاو نيم لات وينك دهب اندوأ ىان نم ىحاردلا د ىغلاىدمتءاباطعنمابأ اهتلج نما

 اةالرطا يفرم < قتوشعرادلاةشاحو د اكماهاشم للا سك :

 سرفوةقاثب هلم ا فريمالا هيأ ىناجحا هللاتالح .رتأ ىف ايبشلا: دئازنب نعمزابتأ ف تأرق بحاصل الاف ||

 تال ان ع دقو هيلع تلج اذهريغاب وكس قا ىلاعتو هناصسهّنانأ تاع والام ةيراجوراجولغب وأ

 ان ءولو سيكو برو>وءاسكوءادر وفراطمو لي دنمولب وارسوةعاردوةماسعوصيقو ةمح رثانمأ'

 حنادملاررغب هوحدموذ ريغدنع عمتس لامغارعشلا نمهذنع عمقجاو و هك انيطعالزلنا نم دقي رش اسابل |

 قامت عقوف نيبارضلاب ة#ج رتمة اقم ىفةعقريبلابرضلارادئهنونارضلا عفرةب و حالا نسح ناكو |

 تدرانةعاضإ هذهاهف عقوذةطافلا نم ةلج قرسو هلئاسر ىلعاهفراعأةقروبلا مهضعب بتكودراب ديدح|

 ىلعأب سويه اءادانف ارق هيلععلط انامون مطسل ادعص مث هراوع ق.ضناكم ىهلابع ضعب سحوانبلا |

 ىواسم نع فشكتل اباكوءارز ولاٍب اكو همّدَعَت نمتماماتنشب و هنعهشلاىض ربلاط ىلأ ني ىبءلئاضف |!

ذه دبح مت دةعلدب لئاسر هلو هئافص .وىلاعتهئاءامس أت اكو ىنتم ارعش
 ْ هل وق 

 .١ ىفشلبةتلقف# ىدب لسقتلىوهأ أ ىتفصهنعرصقت * هلاج نداشو

 0 ضصالالك اكنن اهباشتو د رجلاتقرو حاجزلا قر رجا ةقرف هلو ا

 رخالو حدسق امئاكو »+ حدتالورمتامئاكف 0

صوةريثكءرداووت دوماكتالوابمف اًوسحما بحل اصلا لاقف مخ اعاوسفءارف عاطاق 3 صو 1
 | ةسغللا ف ف:_

لمثاف دهاو ثلالاقو طاغل لاه بف رثك معلا فورح ىلع هيترتادلخ عيس قوهو طيشلاءام“ اياك
 نينسلا ضعيف تسل او || نم

 دسبعزو ةللاةككتسشلو || هيفرك ذيةمامالاٍب اكو زو ريثلا لئاضف ودانعالا اكو لئاسرلا ف فاكل تاكو رف ودمعزس ىلع ةغللا ١

 تولي رص هئط وف .هزس
 روهدمهرقو لانه نذدو

 هل وهن ل رش ورازز كانه

 ةيونعمو ةسينايعتامارك
 عءاصحالاو دعلا نعةحر اخ

 لم شم ةيكرتلاب مظن هلو

 بقا قشعلالاوحأ ىلع

 سرق ورلاب همافن ىف سفن

 نز ملل اوهحو رهللا

 رخآ ةقبادق اللا نيدلا

 0 ىطغللا د عممسا

 ةنالبخلا ءالؤ_ه ىيمت

 هللا هجر دلو ةلداسعلاب

 تاكو ةببرغلا دالبلاب
 ىال صو مثتهذم لا سلام

 فقفراعلا عل اةمدخت

 لكو قانا نيدلا نهيان
 راو هني رطل مدحت

 ةكع ناطر مث داشرالل

 كاعتهليا اهدار رشلا

 تعلو اعركسواغب رشد

 كما وم ءرلحأ م مسشي

 . ةروهشمةي ونعمو ةيئابع
 قكوملا نعلقن قاف الاف

 دق ىذلاىدنسلا دوم

 نرشعوةثام لعهنس فن

 . ضانيبمتساخ ف رهاظ لو
 رول ابحاص دقو

 . هحاوطاو قافتا ندلا

 يد-تقرومل اهتادنبع

 هنا كونالا مساقدسسسلاو

 ةضايرلا ىلع تن ارو ىطعملا
 نع عاطتنالاو هيوقلا
 ةيظعتمس هةتحاوسانلا

 كلبا تيدا للا
 هللاد بع هحاولتاتنأور :

 ةفرعت هو ىدنقرودلا



 مث تاقلاق مويلاهنبًاراذا
 فاوطلا قوهاشو لاك

 .٠ .  0ع -

 هشارف فاطملا تيهذف |

 تاما تيلأت ؛ فوطن

 لتقو فاو طلاباشبأ انا

 تهذ فاو 2

 مهارا ماقم لاوه

 [الف ةداتملاب لات ناو
 ىلاتيهذفاواعلا تم

 0 مهاربا ماعم

 ارثارأ ل تللس ايلف ةالصلا
 لاقدهّللادببع هحتاو1لا نم

 تلاتيتافدعي و

 كناتفرعلاسةت ىطعملا

 هللادبع هحاوكتا فرعت
 ىكاترفاس ةدمدعي وكاك

 ةمردخىلا تيهذور:ةروس

 ؛ قارالخارنع مساك
 مهعجأب سانلاحاصيابلا نم هشعن جرشالت ميهءابلاوريغدقودا اًوةلارئاسو الو روك ذ' اةلودلار ا 8 را 3 00

 ا ملافىرحام جك |!كلاق

 هاو 1 | تدح وذاكم ىلات هذ

 لا | ندع اىلعلادبم جس 0 دش طعم اكنعو
 هياععقجاو سانلا نيد

 انو لاق ةىظءةءاج

 لا تدل اكو
 هللادسع هحاوللا ن 1

 حاشلا ءالوهو سانلا

 : يشل اءاشلخ نم مالعالا
 نيدلا ني ز هللا ف اةراسلا

 8 ذئتاانملعالو قاشلا

 ' ةفيرششلاهبقأنم نماضعو
 اكربت مورلاد الب لحخدي ناو
 دنع ذا هنانعتو هرك ل

 ةجرلالزنت' نكاصلارت د

 و 1نيدلا نيزؤئسشلاوهو

 روهشم ادعت نرش نيرا

 هجردإو قانا نيدلا نب رب 0

 ا 4. قامت 7

 ا دنع 2

 لعو أ تكور زولادحأ نك كس 1 َ

 ليلح ىلع ءوزرم كا ذو 5 دج نيرثكى دوأكنولوتب

 لياقلاحرلا فريك لثف 4 اعمهكبنالعلاو قوعدت اذ

 هيلا تكن اماس ىب ”لوامدح أر وصنم نحون نأ ئوعتلا ىدراغلا نيسسملا ني دج نيسحلاوبأ اىكحو (|

 لقنل اح هناهيلاهراذعأ هل جنم ناكفهتكلل مسه أر يبدنو هئراز وهيل اض وفل هيعدتس درسلافف ةقرو

 ناكوويهيافكءرابخا نمردةلا اذه ىو لدحتلا نماهبق يابا نظلااف لجتةئامعب راك اةضاخ هتك |!

 قونو ناقلاطلابليقو رشطصارةئامثلثو نيرسشعو تسةنسةدعقلا ىذ نمت ةللارشع عب رالهدلوم

 ىلاعتهنلاهجر ناهصأ ىلا لمن ع ممىرلابةئامثلثو نيناُبو س+ةنسسر فص ماب رطعلاوم ارلاةعجطاةلمل 1

 مساقلاونأ لاق ا الا ىلا ة صاع ىهو هن زدباس فرعت هلعكةمق ىف نذدو

 تاقف كرعشو كاضف عم بحاصلاك رت مك لوةيالئاق مانملافتبأأ اردامصالار ءاّ !اعالعلا أنبا |

 تتقن هلوقأ امزح لا.ةفاهل ءاضيسالا ىن دقو رصقأ نأ تن دقوا هنمأ دبأ أرد لف هنساح ةرثك ىنتإأ

 هيخأبامهتملكسنأبل (تاقف)ةريغس اعم فاكلاودو لاىوت لاةفلق 1

 هيزدثابي دل ىفنيعيحذ (تاةف)اةناعت مني .حابعطصاامه لاقفا

 هنقةمانعلا مونىلااماقأ (تلقف) مهرقتسم نعنوواثل الرا اذا لاّعف ل

 دا مف لا ا اروهتسشاج قىسانلاازهرك ذ /

 همودسرضحو هنزانج ورش نوراظتن» رصد لعوسانلا ع او كرااكض كيم هل تةلغ 1قونام هناف 1

 ٍْ ديعسوأءانر واما, ءازعإ دقو سانلاعمةزانما مامأ أو دلار لدم ضرالا|وأية وةدحاوةدحسص

 داو-حامسو أ لماوخا 5 تريلا كاوخع دلي تدع

 داعمداعملا ىتحامهلاف يي هتوع انوع نأ هللا ىلأ

 رب زو تاكو لاعتنلا هجسرتئاملثو نيثالثو سمنوأ عسب رأ ةنسىف سابعلا سدابع نسحلاوأ هدلاوؤوتو

 رذ'فوثو ىنتااحودمورسحانفةلودلادضعدلاوور وك ذما ةلودلارذندلاو وهو هون ني ةأودلا نكرا

 : ةلاهلثونيسعب أو ىدحا ةنسفهدلومو ىلاسعت هللا هجر ةئاس او نيناثو عبس ةنس نايعش قف ةلودلا :

 ىلاةبسسنلا هذه نو ةيناثلا فلالا دعب وفاق مت ةحوتفممالفلالا دعب وول مهملاءاطلا عش ىناعلاطلاو ٌ 2

 8 .كدع ىروهسثوهو كدنع
 نم هلصأروك نما بحاصلاو نم وزقلابعأنمىرخالاو ناسا ارعامهارحانيتنيدل مداوهو تاقلاطلا ا

 ناسارحتت أ ةلاط الني وزرقناعلاط

 * (”ىطسقرسلا ىسلدنالا ىوخل ائرقملا ىراصنالات ا ارعنبديعس نب فاشل يعمر داطلاو از

 || ىف سانلاة دعوت 1 ارقلا ىف ناونعلاب اك فنصوت 1 ارشقل ا ّنةلانم مو باد الاموا_فاماماناك
 | باك فلاوكشينرمسساقلا اوداءرك ذو ىسراغلا ىله فال طا بم 0 هلادنأشا | اذهجلاغتشالا

 مدل لهتسمدحالا مول ىفرت نى لا هيسانلا عاغتن او هلاغتش : اىل+لزن لو #« هل“ ادم هلع ىت اودلصلا

 ل ميدل ةلمهملا نيسسلا تشن ىل ام.هقرسلاو « لات هللادجر ةئامعب رآو نيسجتو سج ةئس

 طيس اولرلا ع سلال راني رمل كا وعل احلا وةناثلانيسلا توكسو

 05 ردع مناة فلسا نم عريلاعجاو مهريغوءامأع انم ةعامجاهمجرخودالبلا نسحأ

 3ك ةاهسجو

 لمع



8 
1 ١ 

: 
3 
1 
8 

3 

 ني ا ا ا

000 

 تيل ل ا ا و ا

 0 3 7 ١

 000000 ذآ ز ز ا ا

 ةنسلؤالا عيب ررهش نم سلسل
 مدامعيسو نيسعنو معسبس ْ « (مدافسأ نموهو لعتساا 1 ذمدقتدقوىلاعتهّياءاشنا نيعلا فرس ف ىدهم ادرك ةرئع ]|

 ةرهاظلا مولعالا عمان اك 5 2 : ١

 بطلا الحر اههضصقاغملب ناكو ملا فرخ هجرت قى ايسسأم ىلع ماع اهيبأةاقو مون روصتملاعب وت

 : نارددينو هبرب اسفدي زب اب مزه مول روصنملاعم تجرتخلاق ىذو ر وراد نيدجسارف عجول ارك ذو :

 تاماركلا ىلع نمكلذ |[ هتدشافهلتل ءافتووابا هتلوانو هتحسمفاراصامهردأ طّسف
 ةَش رطاا هز هله دنع الإ - . 2 0 تامالابانيعرقاك ىونلاا مر هس اواهاصع ت قلأف

 ََ / نعي : عقوذن روكف ايامفقلت ىه اذاف كاضعق ل1[ نأ ىس وملامح وأو ىدصو اذه نم هر ؛وهامت لقال لاّةف

 دما ار هللا ىلصهللال وسر نناتنآ انال اوما ت ايف نب رغاصاوئلةناو كلانهاوماغف نوامعن اوفاك" املا وقما

 5 00 اةريسىفىينل امرك ذامثلل ذفءاحام نسح نموت اق ملعلانم كدنعامتاق !وهيلع
 الترا ةزاحالا 1 تذافانات هللمعب نأ جاجا هلأسو همم اهيلع ب تكي و سدغملا تيدباب لمعت تأ ناو ص نب كمملاديعسمأ

 لرد نامارتسا | جا ابتكف كما دبع ىلع كا ذ ملغعف اسخلا باب قب وكل ادمع ناب اهثم قرتسافتعقو ةقاستا راع

 اريمآب اب تقرحأف ءاسجدمأ | نم تازئارانناىنغاد هيلا
 0 لك اباب قرحت مو نينمؤم

 ةتيلحتاو ىلاعتهتنات رردسا | 3 0 تاكو هيلع فقوا هنعىرسفرخ الانملبتش و امهدحا نملبغتفانأب رقاب رقذا مذا ىنبا
 ةعبس ىهو ةدووعملا قا ١ هاو دهرتلارهظت ةيضانالانمالح ردادك ني دلع ديرب ولا اذهناكو هياعوس را نادب زب ىنا ةرراخم

 روصناادلاوئاسقلا عم هلو فوصلا الاسباب الو راج ريغبكريالو ىلاعت هتلابضغ ماقام
 ”ىلعابفىلانعت هنا نم دانأ ا ةريثك ٠ عئافو

 هيلعمتبا تف هادف, نما ا راصخ اف مئاقلاكاهفاهرصا-ودب زب وداا ماع حانأفةيدهملاالا عاشال قس ملوتاو ريل ندم عتيج كامو

 |لعلزنوتيدملانعدز ولاعح رى تراس ارراصوهنس|توم قنا هت راع لعروس اةروصنملا ىو مث

 | مونءرس أت ىامازولا هباعملاوو همزهفةسوس ىلع هشلو ةبدوملا نمروصتملا ب رةناهرمصاحو ةسوس
 سه اف هيتناك ارح نم مايأةعب رأي هرسأ دعب تافقئاسلو نيثالثو تس ةنس مرا نمنيقن ساند خالا

 ةعباتك اًقفوموةنطاسلاو

 ناكو ةنسلاو ةعب ريشلا

 تاحوتفلاوةيسغعل'تادراولا

 مدسنع نمتهاوللاتاوثأ
 فدادز اوت عيارلا ملل

 تاماقملاتاحردفتاقرتلا

 ديخوتلا ةقيشح ماتمىلا | تاكو * اهنطوتساوتير وصنملااهاعموتعقولا عضومىفهتني دمىئب وهيلصو انطقءدا اشو ةئطسإ
 ةقرغتلادوبق هنم تلك او ةبزوصنملا نمنيعي روى دحاةنسناضمر رهش ىف رخو ةبطالن ا لحترب اغيلب شاملا اباراءاضتروصتملا

 مام لق عجل اذوهشف ارتثك اذرب وهباعلاعتو هناصس هلئاراطمًافاهمام هرخمنأكو بيق هتيظح هعمواس مج امل

 اهمامتاىفمث ةعسلامايالا || هعمنمرثك أتامو همسح ندوأةد ريل اهيلعدت شافةيروضتملا ىلا اهتم جرقتاءظءاح ر مهل عطلسو

 كيحوتلا عماوأهلرسهط 1

 هيلاراشملااذلا قيقملا

 ةعشملا له ناسل ىلع

 وعل وهو مسجلا 0

 هتاعبسس ناكوةئاسل و نيعب رأوىدحا ةنسل اوشن 7 ةعبلا موك تاغ اسمملتعاف ةبروصنملا ىلا لصوو
 لحدو هئملبشب لذ ىليث ارسال ن|_علس نن قدعتنا ةبدبط هاهتف ماسلا لختدي نأ داود روصنملا ل دواس هنا
 || كاذدت اف هلا-ىلعقاب رهسلاو هملاعن قصسلبقأف رهسلاهمزالوهنمةي زب رغلاةزارخلا تينغف مالا
 ا هللاعت اشن دق باش عه هلاولاةفءادلا اذه نم ىئداخ بربط ناو ريقلابامأ مدنا ضعبللاةفرو كلا لع

 رانلا ىلع: تنقىفتاعح وةمونمءايشأ هلعمذ هنامهبلااكشو اسيل د ناسا ءارا

 اءاحولعفامجارورسم مهاربا رخو ماناهم* نمدأ الفاهم دفاكو
 قرتلاف لعب ا

 نم اجر ىلعفاوةدايزلاو | اوه هلاولاقف هيلع لودخدلا بلط ذ قدح
 هيلاهتمهذدحأ ناونبا || لاسقف مهاربالتقاودا ارافاتنمدودحوفهماعاول ةدفتامدقف هنمماش د هلعنصدقناكن الاتفمئان

 9 0 وامامت هملاعأثنك قا كلذو هوك رغامو ضرما لص ا لهج هنارية ءابطالا رك ذاعواوادامتا تنذهلام وهما

 0000000 اال 2 | هلي فدع ع تامدق هنا تاع عفطناع وعادت مونلا نوكما جب وذم رخلا ةرارم اوم فانا
 .تد-|اللاو هنآ هنعىحو | هتلادجر مايأ ةتنسو نينس عسبس هكسامةدمتناكو ةاسم ا وىدحا ل .قو ندنثادنسف تاوريعلابهدلومو

 ىكاترفاسو ةزاجالا باك" فاقلاسك و ابتحت نمةانثلاءابلا نوكسو ءارلارسكو ءاسذلانوكسوةزمهلا كك, ةم”ب رفاولاعت

 .ةفباكلاتيسن ناسارخ ةفالحتفف حبر ةملادالن نم مطظع ماقاءاهاهدعي وةحوتنم ىهوا تحت نم نيتنثان ةمهتمءاباهداسعب و

 0 رامودادغب ا ْ: , سنون اهسركم ويل اون اوريقل اهتكسام ىس ركوهتعهللاىدر نافع 2 نا مع

 .بسلات رو رعت دم[ لعن 0| ٠ : ا 0 ا ا :
 جد ا ْ نك ان انررهاظلا نب رصنلانيدجج ظفاسما نير فاظلا بلا المع مماروصتملاوبا]«

 هيفا تادندو تامدق 0 تتتلس 5 رير7ال 07اا بيري



 ةزاجالا باك اف تدجوف
 | الوهتعي ل بتك ىذأا
 ةدع ىفالاامتيب تواغت

 نان اةسحوتفمة واللا 5

 ١ ءانقر ودحأ لك اهادندت

 اهفروك ندااناثكلا
 كاشالز ةمارك هلاح ىلع

 1 لاقهنأاض هع وحو

 ريثككلهسلا جات حدا تاك
 ١

 ١ دعم اا طع وءارقفلا نم

 3 لاسوداد_غ ىلا هدو

 ١ كانه زون زا حاتلا ىن»

 جانربب هللا: لحجر
 ىلعفايا هت غأة المكلا
 تنةدووعااةدرملا طرس#

 ثاغتسافةّعبرطلا لسهأ
 قئىداروك ذسااعاتلا

 رباك (ىبسلذقلاقومانملا
 ا مهءام“ ادعو ةّقيرطلاذه
 "|| اد ترظنامىلانعت هللاهجر ىفاشلا لاق هنعهّنلا ذر كلام اهكأر اظن نمناكو .لب زلامودلبلا أ تالامذ كنار : 0 : ١ لح راو طنا نلاو

 001 كلذ ترك ذفتوملاب ىفاسشل اى ءوعدب تهشأ تعبت -طادءنءالاقو .؟دل ا ربعناو تي ْش

 العم لامن عفاشلل

 | ترلطترإتادرش لغتدم

 فناركت هيرحوت لح رلأ
 قيفرد_ اق سا رانا ند

 0 ا
 | رهش نمةناثلادحالا ه1
 ين دان نان هس لا 2

 دحاو هر عوزم و ةثامقامن 5

 هن ماع

 ١ هرس هللا شر ةنس نولاسأو

 : ملعأ هللاو كلذ هضم ىفتانفبهشأت وعن ىفوأامتاقفانضن ص سهش ناكودلاق |! 1ْ فراعلا ميلا تموز« :
 « (يبامالا سايل ارب هلا تح حس هج 2-2 أ

 انسهسسأدالو أ رغصأ تاكو هدأ ة يسصول هول تاممول رفاظلا عسر ون 0 5
 ْ 1 ١١ درفتلاو بعالاو وهال اريثك ن اكو

 || ةجرتفمرك ذقايسوووب زو ساسعناكو سابعت: رصتىلا سثأب تاكو قاغالا عاقسساو ىراوملاب ||| تن ىردأ الوفو رح
 ١ باك بتكو "ىلع ىزحام
 مرهلافصتنمىفناكو ةروهشمهتسدقو هلتق توام هلتقفةنفويسلابةقورعملاةنفنكلاةسردملا كالا || 0 ناجال 5 0 5 - |( ةوكطا مرد ةواحا
 . هحدشلا هن ماىلحال

 اروك املا بالا نمىرخأ
 00 3 6-2 5 5 ع ِِء 0 - ءاأأ 3 ك6 5
 هلتق سه ادقهون|ناكو هئلمل نم 3 .لعأو س عاملا ىلارمضحرضصت هلتقالوةرو ساننلا نس ل ا تالترهاللا ةنافارثل ع 3 فر هضه ]لوو اكو هان اعنا اكاد 7 5 دا. ياو وتد د ىلء و

 ١ ىلا ساسي عرضح إلا كات حابص ناك" الف هل: ةفةه بتل هذه نم لست تح هلتقاناك صضصأقسانلات دو |!

 ةثامونيعب رادنس دلو ران فرازارفعح و نأ لاقو ةئامو نيسجنة نس رممع هندالو تناكو 35 ماقلا :

 || بهشأ ةك رم نمذيعلا كلذانأت ب رتشافبوشأت ام ادب عهنكرت نمبهشأ ىرتشاف ىفاشلاتاف لاق
 | ًارضمءاهتنرحاو در عابأ ىنكهدعج ىبب نمو اعلا مثىسقلا ب وش لاستف هخ رات ىف سون نءادرك ذو.

 تاكو نيستثامو عب رأةننس نابعش نم نيّع ناسول تسلا مون قونو ةئامو نيعب أ ةنسداو اهم رىوذو ٍ
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 * (هلبقروصنملادحرك ذمدقتدقو ىدوملان عملا نب روصنملا]ب زعملانيزب زعلا

 |١ ىهرادلا كاتو دحأهي لعن ثيعع ارسالبل هنب ًارادىلاهاعدتساف ىلاعت هّللاءاش تارالسل | نب ىلع لداعلا

 | ||| هداوموةروك ذملاةنسلا نم مرا س سيما ةليل لقواتنا هجرةئامس#:ونيعب رو عساةنس
 1 3 نمناكو ةثامسجنو نب رشعو عسبس نس لالا لبق رخال عيد ر رهش فضتنم د حالا مولةرهاسقلاب

 2 هرعتضأت أ كناءونأ هللاقف هب هنودسهتب سانلا تاكو لام اةباغف ناك ارضن نال
 ١ رفاظل ادن نإ

 ملفا تيبملاب هتداعترح يتلا عضاوملا ىف مدخل اهبلطف مهم لغش فرفاظل ادنعروضحلا باطو رص اباب

 ْ او-رخأ مدغلا لاقو ميلا قثي نودعم نع ريصقلا لخدو هبوك ص نعلزتفوهن آلام هلليقفدحول

 || انمهبلعأ هنافمنع ك داو لسالاّةفهنعامهل اسف ظفاسملا ىنبافسون وليربهلاوجرخ ًافانالومىومشأىلا
 زئافلاةج رن ىف اهفلوقلاتطسدو ردضتلاهذهتص الخ هزه ءالتقناذهلاق و اها ردن رض أف

 هيلابوسنم دلي وز با لخادةزهاقلابىذلا ىرئاظلا عماخاو د للعأ هّنلاو روك ذمار فاظلا نيىديع

 لاقنامىلعاربأك ًايشياعفقو وهرع ىذلاوهو
 * (ىرصملا كلا ل اهيقفلا ىدعملا مث ىسيعلا مهاربا نيدواد نب زعلادبعنب ب هشا ور عونأ)*

 || ننادعب رصعمبلاةساب رلاتهتناومساقلا نب انين وهنيبةسفانملاتناكوو هيف شدط الواب هشأ نم «ةفأ

 قءبعهثلاىضر ىفاشل اةافو تناكوامو» شعبنا هب لبقو رهشب ىفاشلا دعي نيتئامو عسب رأةنس ىفرقو

 | رواحوهو هريقترزو ىرغصلا ةفارقلا فنفدو رصعهنافو تناكو ةر وك ذملاةنسنلا نم بج روع

 | ةقث ناكو مصل الاو هبلعسقلبهشأو نيكسم همسانالاقي و وه ىلاعتهاهجر مساقل |نياربق
 001 قتساب رتهشالناكرصم ططخخ ناك ىفعاضةلاهّئلادبعو أل اقو هنعهّناىذر كلامنعىوراسعف

 دحو ان اهف تسل لييس كتف ا« .تمأ ناو تومأ نأ لاجرى بست
 . دقن ”اكناهريغ ىرخالدّوزت دع ىطمىذلا فالخ ب ىذال لقف

 لاقفهتبحاف دا لوشن الئاهّن كمان تبر ىرفاغملا مهاعزيدجلاقو هتقطنع ضع
 2 ١ عةصتتاهلهًايدالبلاتبل ع  مهقارفدنعلاقي نذلا هذ

 0 لا
 سس يي ا و ا
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 اة وجت حل احا
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1 
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 «(ىرصملا كلاما هيقفلا عفان نيديعس نبح ب رغلا نب غسصا هلل ادبعونا)*
 غسبصأ لثمرصمت ح رخاممقح ىف نوشجاملان كلل ادبعلاتو بهشأو بهونااو مساشلا ناب همت |
 ناورصنيزي زعلا دبع قرتع عفانهدج .و بهو ناب تاك ناكو مساقلا نياالو لاق ماعلا نناالو هل لبق

 ا
1 
 ةمعمنيغاهدعب وةدحوملاءابلا مف د

 ىكتبانالا تيبلا دج بجاخلاب فورعملا ةلودلا ميسق بعام اهللا دبع نب رس فاردعسوب از
 .. ه«(قاعتهتاءاشتاهرك ذة الارقنس قا نب ىكنز ندا دامعد!اووهو لصوملا باهجأ

 ةفورعملاةسردملاب نفدو ةثامعب راوننامع و عسةنس كوالا ىداج ف كلذو روك كلارنس التقنعأا

1 

 ىوبملاتوقاب
 جم (نيدلا فس ةلودلا مسق قلما ىزاسغلا ىسرعل ارقنس قا دبعسولا )+ ْ

 ةدعملا ىذن م عساتلاةعبجلا مول لصوملا عما ة ينط ابا هتاتقوع مسنين ةريبك ة :روش هلوةيقوكسلاةلودلا |

 || شنت ةلودلا حان كلماملواهرلا بح اصنازنو وهقولسلا تالسرالا نها تكل مناطا سلا كول ةتاك
 هديع سلخو قاورشلا أ ىمية.نك واع ممالك عد ةعاو روك تلارثتسق اسف نانتسا تلح ةني ده قولا نالسزاتبلا نا

 || ترابا دبهنب نانولس عسب رلاوتأ اهانيةيحاجزلاو * باوضلاب لعأهللاو ةعقاولاهذه فال ىلع
 ا ءالدوةسردملا لا هلة نبا كنز نيدلاداسع داو كاما كف اين: رشبانوفدمالو أ ناكو تاحنحاص قرا

 تارهاجلابةئط :ىفلغتشاو ا هرك ذبل>- لامع نمنيعيس نمت رقلاب ناب وراهل لاستبةن رق ىلعرقتسس قا لتقناكودلبا اروس نم

 دنس ةرشعىتنث اتاضاررلاو |

 ٍ نم ماشل ا دالبد وام دوذومناكو دودومرالساسس ا دءباهكسامىجاونلا كل وةنحرلاو لصوملا تحباص 1

 مول قم د عما دودوم لتقف لاه« ءاش نأ رك ذقت الاقووسلا ءاشكلم يدمج ناطاسلاةهح
 و باعدللا | قلتقفةينطابلا نم ةعاج هيلع بو دقتاكو ةئاحشتمو عبس ة نسر آلا عسر رهشر شع ىناث ةعجلا
 ىلا ه+ونسابلاا:هللاقو أ (لتئامعب راونيعستونامئتنس روك نادم ناطا سلا اهاياءالو ناك دادغب ةنصبشذ مون رّعئس ناو ١
 هيلاهسجوتف نيدلاردص 1! ني ركت ةرصاح م ناطل سلا ههجو نيعستو عستةنس فو قوراكر هيخنأ تومدعب ةئاملسلا هل ت 0

 ا لاق 7 5 ١ ةنسسلانميحرف هيلارقئسقادعصأف ةننطابلاىلا بوسنللا ىلبدلا بسارازهنيذابقيك اهبناكو
 0 م اودلافسءنل ادعص اهذ أر نأ داك الف ةئامسعنة نس نم مره ا ىلا ةرمداحوةو وك فاما

 ءالعلا نم هرس دق ناك
 هنامز ف لضغلان نب رهتشملا
 ىحاو اك اسزاكحو

 نيمالا اهزاتحااوهسساما | 7 0 0 ْ
 0 "كا الدرر || نيتتامو نب سشعو سم: ةنس لاوش نم نيقب عسب رالدحالا مونى فوتو »*ي رصمملاو ىومالا كلا نبا ا

 هائيعو تاور ةيالوا || ةمهلاداصلا نوكمو ةزمهلا تشن غبسأوهلامت هللا جرم رشعتنس ليقونب رشعو تس ةنسلبقو
 نكسف هشاعا قكماماهف |

 آهمق سرد رارطضالاب ابق

 مشل اهبف بحاصوةباطال ّ

 ندلاردصربب هللابفراعلا

 ةنتعبرالا ةوافلتا 3 تاحتاودب دش رحو فاصمامهنيي ىرح و هلاثثل جرف: ذئمو قدمد تحاصوهوةلودلا حبان هدصقف هناع

 تادهاملابابف لضتثاد || ور 1 ٍ ٍ
 يشلان اكو تاضايرلاو | تارقلاةءارقل ةعج موللكن وعم<اريثك الخ هريقدنعتي أر وىلاعتهثلا هجر با لحم اذ ةيحاج لاب
 ا هداوداوهفقو ىذلاتدج وىفا محهفقو نم لعأالو مهماع قر غي اسم ظعا قو كلذ ىلع مهلتااولاقوم ركلا |

 |١ روك ذم ارقتسس قارمخ شتت ةلودلا ات ةجرت فك انسولاعتهتلاءاشناهرك ذك الادو#نيدلارون |

 اذهلو انمآ ندلاردص
 ىومل ل صح ناكحح
 : نسل
 لك راورخ الاب وتاقوالا

 هدالن ىاناورش' نم

 ها ملم

 هحوتب نادارأ ناسارخ

 . م سوءهياعدتيا ىلص هرحأت

 . مويلا هلانصعال نيدااردص ١ مدقتدودوم لق ريش لصواملفذامةنك تامزإد ىلا لدوالف» .رئاذو هلاوم[هعمو هتيص ذاكر دعا و

 ش ًالاقرتسالو لاقت هل | اهكلمو لصوملا السوق ماشلاب نرفلا لاتفلدارهتسالاو لصوملا ىلازهجتلاب رنس قاىلا دمت ناطلسلا |
 ل فريصتلا ديعامسمفا 3 ع 3 3 5 ا 6

 0ع 00 7 8 1 ءاركنموهول تق نأ ىلا اسم ماق او لصوملاىلاداع مث راصأ ناهي اض دقو با> نع جثرفلاعفدواز غو ا

 ملعف سايل كوملاءىجع

 .اهبأ جلا 4لاقويشلادب
 نم راثكتل يسر الك ىلا 1 ا :

 7 الا 0 رودقمف هتلتقةشطابلا نادك رات فىز ولان نارك ذوةئامس#و نن رشعتئس |
 0 1 1 0 00 . 0 ع 6 00 ما امع 0

 ماكأو لسو هيلع لصهنلا 1 لتفناملذ ةيفوصلاىزب عماجلا ىف ةلاو ل ممتأرك ذو نب رشعة نس دامعل الاقو ةثا مستو ةرسشع عسأ :

 ْ : )| لتقو مهعبتتو مهنفًاش لاصتنس الى دصت ناك هنالك | ذوةدعملا ىذىفاحارح هونت اوهيلااوماق هنالص نم |
 نيرشعلاوىلاثلاءاثالثلا مون ىفوت ”هعضوم دوغ. ندلا عمدا و كوتووم ىلاصت هللا هجرةريبكة ب مع ميتم ١

 لم
 هر هج ملم همده

 تادهامملا/ لغتسناو



 هنذابهج وت متاضاررلاو
 الو محرلا ةلصل هدالبىلا

 ندلاردص مشل اًةاؤو مجد

 ةدلبب هع دحىف هوثوهدالب

 تآروهشملا نمو ةتسامأ

 ١ ىكعغ هعضواللاسغلا

 ٍ راهخاةفسص قوفرت رشلا

 : ١" دحافةغ_طلا نمسناخ

 رغن نكسو سلدنالا نم لقتناو لئاوالا موأ_عىئارهامتاكو ميكا بيدالا لاقي ناكف ةمكتملا نفي || رنرسل بنام سا.لا لوما

 هلرك ذامةلج نموهماظن نمأش رك ذوهبلعىنثاوةدب راف بتاكلادامعلا هرك ذ وةيزدنكسالا ,
 عضو؟ن فدو عش النك هديب
 هنياسرق هندا - هللاقن

 0 نكاعف

 هللا فراعلا ميمو)وع

 خل !تاماملو ساسلاربب

 1 قا نمةراشالا نندصضار

 | نييعت ىلا ىلا عبو هنادكس
 | تعقوف هماقم موق نم

 هب رثا نم ساكلا ق«_ام 5 ةه-و نسا ت كرش فهذفهمو اًضنأةرعش نمو ١' ارك نس ى :راسالا 2 3 2 1 + 9 ع : ب سم 5 و

 ناكوهعمةعسلا اودّمعف

 فراكك ادهاةنحاص

 هحو رو هرس هلأ

 نب ىلح نور ادبعزؤيشل !
 »ب (نسدلا ماسح لا اوملا

 مشل اتهم تناكح

 نبىكنرندلادامعمدعب كاموىلاعتهّلادجرتئامسعو نب رشعوىدحا ةنسس ةرخ الا ىداج نم
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 اضنأ هلدروأو هناوندفنيتيسلانذهرأ لو م

 | «(قولخلا اب ركزشلا
 ا خسشلا بامصأ نم

 اضيا هلو لعاهنلاو هناون فاض اعوطقملااذهتدوالو '؟ .لار

 تاوا اؤاشو هناك هحوت
3 

أ نب نسما ةجرت ىف ةديركنا باك قفاضا هلدر وأو 1
 ءابضشل |ى

 3 . ١ لوسمر اوك هريقوومطع

 ا سنو هيشامأب نيحارسلا

ريشعو عسنة نس لهتسم نينثالا مولا هب ىفوقو هيدهل ىلا تقولارخخ 1 لمتنا دق ناكو ديجو ريثكءرعشو 05
 || ني

 | هللا فراعلا همو)#

 كاعتهنلاهجرةئامسعتو نيعب رأو تس ةنس مر ل ارشعىفام نينثالا مول ىوت هنا بوتكماهرخ [ىفوتةعيدحلا ١
 | ندو ةيدهلابتامو نانملاىريبزلا نيد رشرلاهرك ذىذااوهوةءاعسانلارثك انافلوالاوه ميدعلاو

 0 2ك نا ىصواوان مبا ملظنو ىلاعتهنلاءاشتا ىريص هوبلاهللاة يه ميشلاةج رت ىفاهرك ذة ًايسورعتسمملاب |

 ا :١ ىهوهلاقئثرخ [ىهو هريق ىلع | | دخاوروك ملا سانلاربب

 سس || نم فوصتلاة قرط
 . هدع ماقؤاي رك زهشلا

 تقلب تاكو ةماقف 2:
 ا نان

 ١ نم هدلاو توك وانسسك

 و رعلادبعهداولاق هتوم ص دةشااملو أ اهسئاعناكو شك بدق
 | هل تناكو عامسلا بتل
 111 الا ااا دوو هسا ١ تاماسملاريسسعت ىف ةراهم

 مع

 نوكسوةدحوملاءابلا مضي سربلاو ميىلاعتهنلاءاشناىازلا فرح ىف تأيساك هل, ةروك ذم ارقنس نا
 ىفا مث ىناعمسل اهرك ذيلو ىهزئثىأىلاًةيسنلاءزه لعأ الو فاقاهدعب وولمهملانيسسلا مضو ءارلا

 ءاشن اهرك" ذى الاد بلاط تأ بلر غط ناطل لا كلام نم ناكو قس ,رىلا اذ هدعي هتبسن تدحو

 مهئايعأ نم ني دودعملااسذ مهملاراشملاءارمالانمناكوةقو سلا ةلودلا ف مّدقتو ىلا علل

 «(ىادلا ىسلدنالاتلصلا ىلا نيزب زعلا دبع ني ديماتاصا اونا)#

 اقراعتاكو ىلاعثلل ارهدلاةمت بولس ا ىلعتشي دحل اءامن ىذلا هيك فص تاذ الا مواعقالضاقناك

 ىل راق نيملاعلا لكو ىدالب دب اهلكف ارث نم كص ناك اذا

 براوغلاو ارذلامث ىلع قشت ةحاح سعل الأس نأ كدنالو

 ئنأموقلاىلاىنذاهلّت اقف د حاعتنأ مأ ىأرلا فيعضتنأأ د المات كاثم لايام ل

 زئارةىدنع ىهفىلاعمااماو د هدحسو ظملاىوس ئث ىتافامو #*“ زئاحد للا نمهوزو< ماس

 تةنرتصلا دمع #2 نداش نماب زحاو ثرتكاامو ىذم مم د ثعو ىقادح

 ثكتامدهع ىاو دب نسحملدو ىأف ثعب ءاشنمو هن عز ءاش نم لتق

 بنشالادوريلاهوسم مل نع 0 قد مم ةد راذعلا بد اذلاهلو

 برعشعلل لتاق مس قيرلاف  ههافىدرلا ىث-:ناورغال

 هقبرنماهمعطو هيئنحو نم 4 امنولوهتاّعم نم اهااعطف

 ادصالالطيلاديصي فيك ا« هفعضق كفرط نم تبع

 ادرحاذا فسلا لعششبام أي هدمت قوهوانتت لعشب

 [٠ ناك لضافلاىضاقلا ىناطعاة دي ركنا فدامعلا لاق و نير شعو نان س مره ارشاعفليقو ةئامستو

 د رئاصوا مالا فاموافعاو  ريسصا ءاشبلارادىلا ىنأب ع اقدصمءانغلازاداكتنكس

 " ([| ريثكيؤذلاو ليلقىدازو ع اهدنعماتلا ف كىرتشتيلابق ب روك سيل ىلا لداعما
 7 رب دج نيبنأملا بامعرشب « ىناف ىنذب ايزع كاناف

 ! رورسومتادميعنرثف د ةجرو ىنعهنموغعكب ناو

 ىدعب كاع ءامسلابر 35 ىسايل زعلادع

 ايا



 0 ا 77 خلني 5 ب نهم

4) 

 ٌكناف هن تاغ نئكلف *“ ىدهعهنق اظفحاف هب ردت 5 املا تدهعدق انا

 ىدهح سح كت دقوت د ااضدنا تتكحن نئاو اأ+ دشر ف.ءل>لازتال

 تار ف سلدنالا دالب نمةني دمة اد ةداومزوك ذملاتلصلااب انا راغا ا لمعلاو ع وع ف تدوم 2م

 مدقوةريغوةيناد ىضاث ىشقولا لولا فاك مل دنالا لها نم ةعاصم نع م ةنامعل راونيتسةنس

 ارضم نم هاشنهاش لالا و اغنوةثامعبرأو نيناسٌعو عسنةنس نم ىبنالا د. مولا قدم عم لن هن ردتكسالا

 نمهلزنو ةردهملاب لفت اهسجو ما ا كن د ردتكسالاب هدو هاه سجنو سد ةدكد

 ارعاش ناكوز 2 زعل ادبعماع»دإ أواه هلدلوو ”ةإبلجكل 15 نب زعملا نب ميس نبى تح نب ىلع اهمحاص

 طاغىذلاو هو > تاقوهتئاهسجتو نيعب راو تمدتسف ةياحب لولا اذه قؤتو ءاضدن دب 2 راهم لاف هلار هام

 فوهو هم هلم ؟فنصوخيراتل ااذهفتافدانأ را 4ةنامفست كيلا داما ف

 فاباكوةدرفملا ةيودالا باكو حول م الا ونال ارامسالاب لهدتعلا لاسر رضع لضفأالا لامعا

 ىف قص»انينينح ىلءهدرىف ناوضرن ىلع ىبعدرلا فرادتنالاهامم«اباكو نهذلامب وقدام“ قطنملا
 ناكلااذههللات هماعفقوالف ىلحلا هللا دبع بأ همعنم ىلع هضرع لضف الازمولا فنانو هلئاسم

 تاسأ د |نم هلو ىسمتنملاهنع ىيعتسي وىدتميملا هن عقتتيال

 تاك ىقوزد وهو د“ هك الغ ىلبتال فيك 1

 . معا هّلاو ءاعيسآسالاهض سم ناكو ىلب رمتلاءوضف هوك "رت اذان اكل انالازهلاقاسءاو

 نبةأوس نيدربعن بباب رنيلالهنب سانا نبةرق نهد واعم نب سايا ءإث اوون )دع
 «(فزلاةثإ له نب نسوأ نب ملس نب ةبلغت ننايرذنيةد راس

 ةحاحرلاو ةحاصفلا لهالاس ار وةنطغلا و ءاك ذل فال دودعملاو بيصملا ىملالا اوغيلبلا نسللاوهو

 ىرب رجلا ىتعدايا اوءاك ذا فلاثمالا برضت هيوءاك ذإا طرشباروهتمرومالا فا يطل نظلا قداصن اكو
 نر عناكسو ساراس ارفىيسارفو سامع نتا: «اأ ىرعملا اذا ةعباسل اةماملا ف هلوقن تاماقملاف

 يك 2 د ا لا ةدح سارالتاكو : ةريصتلا ءاضقهالو دق ا

 ءالّمعلادحأ سارا ناكو ىرخ ” الغرف 35و ىابندرصأ افك نالا :لاقف كلنا فيكس اب اذلاو ه هرذ

 ةوسن ثالث انهو فولا ب حوأ ]ام هيفثدخ عضومفناكهنآءتنطعف ن ءى2 ووهئاهدلا -_

 س «رذتاك ناكف كاذ نع شكفءا ارذعمد هو اع صهذهوالماحن روك نأ يش هذهلاّقخ'" نوف ةرعالا

 لماحلاتب .ًروةيلع فاخي و هلامزعأ ىلعالاهدي ناسنالا عضبال فواد: ءلاقفاذه كانيأنم4ليقف

 تل تلقا دل لماع تسود تن داو واهلج ىلع كا ذ, تال دتساةاهفوح ىلع اهدبتعضودق

 نيلسملا قج املوةايدوهلب واعم نبض ايا عموركإ نأ تادفاهجرف ىلعاهدب تدضوءارذعلاو عض رص

 هلعحلاعتهشانالاللاف هندعت هاهم ًاتاملكف أ سايا هللاَتف نون ديالو نواك أ ايةنط ا لهأ نأ نومعز

 وهوةسبحرلاب ةرخآى امون راقنوءاذغةنللا له هلك ًاياملكل عع لاعتهّنانأر هنت لفلاق اذ

 ىنالامذ كا ذ نعول اسف هر وطنمةيح ارتحت اذافةرحن ١ الااوعزتفةيادةرح + الاوزهت < لاقف طساو ندد |

 ل ناكءامول سهو سفن . اي-_ثاهتحتن أت لعفةبحرلا كات بج نيد نماي ايدبنيترح لاا آر

 *عةبالكلان نمهريسغ ابن ةّدشو هتوص عوضخع لاق كلذ تفر ءقنك هلل يقف 2 0-5 توُط

 ةدسلا ذه ف لاتفض رالاف عدم لاا موت رظن وها ” بالكسأ اوط ول ضان 2 اذاف كلذَنع

١ 

 ه7
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 ( لوا ناكلخْفلا - ( ١[

 ةك رعلاب ريثك ناقل هاناكو

 دحولاو قشعلاب قاعتم

 هسفنبّقلي ناكولاملاو
 ةسسن ىاسحلابهراعشاىف

 ناو زيوريقو هينألا
 هسامادا او.تباشاات وكعب

 فراعل ايشلا مهتمو)#<
 ٌ »ب (قامار ا

 ا 2 !| بجاص

 ةكربج قرتو ىرصتقل ا
 ةيناسفن ضرضح نمهتمدص

 سٌدقةنناحوزةورذىلا

0 

 فراعلا خلا مهنمو)د
 *(ىددنرالا نيدلارفظم

 ةصعااضي ا وه فرشت
 روك دملا دما عسشلا

 ةئسلعلا تاماقملاه.لانو

 سد ةننسلاتاماركلاو

 رهن
 فراسعلا يلا ينمو
 (قيقدلا ندلاردب هل
 ىحالا خشل ابحاض

 لائام هيفا لات 3 مارتب

 ةيئسبلا تاماركسلا نم

 لصحو ةيلعلا تاماقملاو

 هرس سرقة مدع اقاوذأ
 هللا فراعلا مهنمو)#
 *«(ر دحالا نيدلاردب خيشللا
 006 اانضاأ 1 اوهتحاض

 - ةكرتبلصوو مارير حاملا
 0 ةيبقلالا ردنا ىلا تيد

 1 ةيئشلا تاماز اركحلا 23

 هللا ستقةيلعلا تاق و

 ترق ما 00

 * (ىورقنالا سراح اب امأب هلناب رظناذا اجا لاةنابنزوأةادنعالاعدصنتالضرألا نالاقف +: عءولأ ف ةياد هيفاذاناورافتف باد 1

 باصصأ نماضتأ ا اهنأ ما ههشت ا ا انيافد : وتس ضرأ ىف خشنم عضومىلا مسقلا

  نموماريبىحانحلا خيشلا:



 ةّعبرطلاهئمْذدْأ نم ]جن
 ةرش رق

 فراعلا ئيشلا مهتمو) ب
 كَ . واعم نب سايأنبب عج انأةاطرأ نب ىدعوهو قارعلاب هبئان ىلا هتفالخ مايأ دنهل ىذر ىومالا * (ىولوبلا نيدلا حال هّننأب
 جيتلا باعت ماسر اوك
 ذخأ نمو ماريب حاملا

 هرس شرق ع نطل اةئم

 "فراعلا خيشلا ع
 ب (ةفياحش نيدلا صم

 مشا نمذخلأ نعوهو

 ةسقي رطلا ماريب عاملا

 غلب ل
 ءرس هللا سرق داشرالاةمتر

 فراعلا زيشلا مممو)

 «« (ىواسو ربلاهددرمتهلاب

 نمد نماض ا وهو

 ما رتب جاحلا مشلا

 ىلهنملصووة 5. رطلا

 هدنع لصحو لضوام
 داشرالاب هلزيحا او لصحام

 ةقبرطلازخأ هنا لانو

 دماح جسشلا نعالوأ

 دنعاوتأ م روك ذملا
 سرق مارتب جاما خيشلا

 5 همن
 هللا فراعلا مسمتمو)*

 «(مقافنل عيشلا
 ردمالا لسن نم ناك

 هل نم ناكو رايدنفسا
 ةدابف نطو دقوءارمالا

 رضح دقو ىرسك قى ان
 صفق رطنا ةرقنا ةنيدم
 لحال مامعلل نيثانبلا
 هرصعر باك ١ نم لبحاو

 ل امون هيزانجاو
 هعمتد2و مارتن حاحا 5

 0 رك ىل اية دم فصوو ب 2

2 

 الولوةريثك ةسر ءءاشأةسار لا نم بايلا اذه هلو ةباداهت منألعةكرملاو عدصتلا ف طادتتاو : 0

 ازب زعلا دبع رع بنكومزامخأ اس ل ب ا ؛]ةلاطالا قو
001 

 نءو ىنعلسربمالاا هيأ سابا هللا ةفام_ بن عمذ امهذفنأأ ةرصبلاءاضق لوف ىشر رس اًةعمذ رن مساقلاو

 مساقلا لعفامسهت يال ساياوامهت 1 مال اناكو نب ريس دو ىرصبلان لارصللا نه فمساقلا
 0 واعم يسار |ناوهالا هلاالئذأا هّيلاو ةهنعالو نعل ًأسنال لاف هناراشًأ اهل ًاسثا هنا

 اكوف لبقت نأكل ىنبنفاقداص تنك ناو ب ند و ىنءلوت نأ كا لحاف بذاك تنك نافءاضقلاب لعأو ا

 امو واهم هلي ارطغتس هب ةرذاك نيوباهتمةسفت ىج مهموم لغتك ا لكر تانك هللاعف

 طقدحاى ىنيلغاملاف هنأ سانا نعىورو «هاضقتساو اهل تناقابتجهفذاامأ ةاطرأ نبىدسعلاّقف فاح

 ' تاتسلانأ ىدنءدهش لحر ىلع ل خدذةرصيلاب ءاضقلا ساق تنك" ىآكاذود>حاولح .رىوس |
 انه ىماَعلااندس كك ذنملاق تكشف هرحتددعك هلتاةفنالف كاموههدؤد-رك ذو ىالفلا

 ةيرىفامو:ناكو# هتداهشت .زح اوك عم قللت اقف هفقس بشن ددعك لاقفاذك ذنمَتاَعْف ساما
 لاف كلذف هللمقف لافاكمودحوف حابنلا اورقتسافرشب سار ىلعاذهل اعف بلكح ابن عهسفءاملا مهزوعاف

 ساراىأر صفح نب قدمو أ لاقود# بنا ارغّكلاذىف هلتاكورثننم جر ىذلاك تودلا تععدىنإل

 1 هزل ند ناسم تسد لامع نقد رق ةىب دعوى دعت هلتعسمللا جر ةنرخلا كردنالهنا ماشا ىف

 نوعبسو تس هرجتو نب رشعو ىدحاة نس هريغلاقوةثامو تب رسشعو نيت اةنس فا مبىفوت وتخ ناتسرودتو
 ىلا 3 نيس .رف ىلع ىلأو فاك م انملا فتنأ ارهيش قون ىذلا ماعل اىفشانالاقوةنس

 ير عابق لمكتس هل هذه دلل ىأ نور دتأ لاق ةيلامارخ 1 الفاهفات ةوةنس نيعيس واتس ىلأ شاعو
 مظن ةرقوةزمهل ::مهل ارسكبساياو ىلا تهاجر ةرد-هلا نياسعتنس فد واعمبب ا ةافوتاكو اتيمهبصاف مانو

 1 هنعهللا ىذركلام نت سد :اههفةعاج ناضمررهشلالهىءارتو«ابماءلوقلا مدقتدق ة هك د هو فاعلا

 ةرعشاذاو سن ىلا سأنأر ظذو هنور الفهلاريش لعحوك اذوههستن ردق سن [لاقف ةئاملابراقدقو

 لَوَعَن وراظن» لعفل الهلا عض طومأن زار ةانهللاق مج اهاّوس رماح هيحاح نم
 هازأام

 تا زن ص اعنب ورع كلامت ميج ةلس ةراو زن سيق د زبون ناعاسولا) #
 ةعسرنيدسأ نةليدح نب ىبعد نب ىدذ أ نب سنه نا طساف نب رهذلا نهللا رمت نن ب رزيللا نيدعس نب

 نب مدح تنةعاجاهعاو هند هنرق !اوىلالهلا هر رقلا يان فور عملا أن دع زن دعم تن رازت نبا
 «(ةجرتلال وأ روك ذمبتنا امامتو جر زلنا دعس نب فوعن ةانمدي رئةعببر

 ةنسل اهتءاصادق ناكوةغالبلاوةحاصغلاب نب زوهشملا ب رعلاءابطخ هب نم دودعم هوهوانم أ اننار ءاناك
 ةياسدب . رغلانبافقوف ىشعلا دمول لكى دخن لماعلا تاكو فسوب نجاح لماعاهيلعو رمثلانيعمدقف

 عتصي مول لك ؟لاقو ىدختف لح فريمالاماعط ىلااولاةف ال اوه ل حدب نا 1لاقف وأدب سسانلاىأرف

 وعو لماعل لك جال اجا در وأ ىلاءاشعلاو ءادغلا هيابمونلك قتأايناكف من ليقف ىرأ امريمالا
 ||[  مويل اريمالالابام لاف ىدغتب لماعلارب ٍلفتبر ملا نباءافن ةماعط كدا فو مامىرد.الثن رقى رع
 |ريمالا ىثر لاق وهام ىردنالس رى جاجا نم لع رونا تح ءااولاقف :الولك أ ند

 ا تاكل اهيلعم رقالف هناعدفىلاو || كل ذرك نفاغيلبانسلاهيظحناكو ىلا عت هما ءاشناءرسقأ ان | ا

 . | بتك ؟الوئرقا تسل لاق هباوج لع دسقتفا لاف هبفام عسبجسفرعىتح ىلاولاءرسفو مالكسلا فرع
 امالكى أ رجالا ىلع باكل ئرقاسلف باكل باو بكف لعفخ هبل امبتك, ب تاك دنع دعق أ نكسلو

 انرع



 ا دا ل و يمني وي

 ب

 هر م قاده دع ام 0 1 0
 ار ار نادم ىدلا لجرلابىلا تعبت ٌقح لدي نمدعضتالفانهىناك ىفتراقتاذاف

 ةقفنو ةوسك, هلرصاو كساء سأئ اللا ىناقأ لاف ودك هجوتت هللاقوةي رقلا تنبأ ىلع ناكل الماعلا
 تعفن سدا اوةغالبل الواح ام كنط اوىبن مسالا بون لاق لمسار بلل ندا جا ىلا دلجو
 نجل دبع ملخا مف ناو ص نبك ملا دبع ىلعهدفوأ ىتحاسع هيدادز/ ,لز لذ 3لزئمولزأت هل او لاشملا كم اع
 الفالوسر هلا اسجل اهثعب ةروهشم ةعقاو ىهو ناس مس ةعاطلاىردكلا سرق نب ثعشالا نب ره نا
 انأاماريمالا امج ممأ لاقل _قنعنب رضالوأ جاجا نيسنلو كلا دبعنعلاغلو ايا نموت هللاق هيلع لخد

 ثعئالابافرصن الف كانه ماقأو جالا متدو كلا ادع علو تاطحو ماعف كلل اوةااموهلاقلوسر 1

 ثتعْسالا س |لبق نمدحأ ممر رعالتأ مهرب اه-مايامو نابمصاو ى رلاب هلاسبع ىلا جال ابنتك امورهم
 ىاسلاة نشل لام كي دالاة جن المرضم ذأ نيفاير ةلانيازتاودماااريسأ هنأ و ىيالا
 ةنثف ىلا سانلا ع رسالاق :زاخغ ا لهأف لاق لطاب وقح سانلا لعالاة فارع ءلا لها نع فريح لاق تاسع
 هالات بلغ اربعة ره أخل مال ط ان حول لاق مأشل !لهأف لاقاسمف' مهر .زعأو

 لتقاون اسر 3 عخ# لاق لدوملالهأفلاقاو طباتسا برعلاةناسعلهأف لاقاون رعتس ا طبن لاق نب رعلا ْ

 فالتداو ءافح لهآ لاقةماسولا لهأف لاق ةعامملا موزاوةعاطو ععملهأ لاق ن ملا لهأف لاق نار دولا

 ىرمخنأ لاري سن ىرقو ريبكف ني روديتعرشو دي دش سأب ل هأ لاق سراف له اف لاق ءاقلل ادن عريضأو ءاوها
 اهلوطأ لاقةعصعص نب صاعو :قلاقاماقماهمرك ًاوامالحأ اهمظعأ لأف نما رقلاق ىناسلاةبرعلا نع

 ادودحاهمرك لاق ضافلاق سراتعاهمرك او سلاجتا عماظعأ لاق ياسو نيف لاق حاهتصاهمرك ًاواحامر

 اراطتااهمظعأ لاق ةعاضقفلاق نارثلل اهكحردأ ون ابار الا همزلا لاق ديب زونبق لاق ادوفو اهرثك و

 (( لاك م3 لاقامابأ اهم رك ًاوامالساابتسح واما شماهتثالاقرادنالاة لاقاراث ؟اهدعب اواراخئاهمرك أو
 اهقيس ل شا د دس ادام ةصاشتشا لاق لث اونب ركيف لاق ددعاهارث اوادااهر يطأ
 مههفو لولملاق يلف لاق دكتورسعود اجو ددع لهأ لاقدس ًاونبف لاف تابارلا تحتاهريصاوتاباغلا ىلا

 دق ةاعرلا ثرح اون :فلاقامتورع ماهو عل : واهمورعس وبرك انودقوللاق ماذق.لاق كو ا

 ايرضاو ةلاذا نوقدص لاق باغتت لاو ةدساف بواق ىف ةدهاجش و !لاقك_ءفلاق مر طا نع ةاجو

 ةماهاملاف برعلا ىأفلاقاباسنااهتيثاوابا با برعلا رك لاكن اسغفلاقان رحعادعالل تورعس
 ةدل,فاهؤازتنا مارءالتبضهواهؤاقنر اعاطّتسال ةوهرلهأ اوناكش :رقلاق ماض نأ نم عنمأ تناك

 نانرأريس> لوةتبرعلاتناكلاقةياهاسلا ف نرعلارث ” امنع قرب انلاقاهراس عنمواه رام ذهل ىبح |
 نعد افلاك سان اداس ادزالاو ليلا سالحا نار مهو ناعاطلا لهأ :لمو كوأملاتاماةدنكو كالا

 ةكماغط اهاه ةورطعاهقر وو دوءاهرعنو توقاياهلبجو رداهرع لافدنهلا لاق ىف حاس لاق نيضرالا |
 س , ربا لاقديتعاهديصوري دش اهرسلاةنامعف لاق داجاهو دعو دماج اهؤاملاق تاسأر ة'لاق مانجلا

 ءانعاهلاحرلاق ةكفلاق سل اوتانومبلا لهو برعلا لصأ لاق نول اف لاق نب صملا نيد سال /

 اىورحو دما اهؤاتش لاق ةرصبلافلاقاهنمرهظواهيف علا مران دم اقلاقدأ ارععاسك" اهواس وة ْ

 اهانلباطق ع كادر نت تلتسو رصلاوس نعتمد وكالة سأ م جورلم « اهؤامودي رش
 ان و 6 2 | ' ارسعحف تااوةرصبلا لاق اهتنكوا "اج امو لاقةنكو ةامج ني. ةنجلاو طس ا ةلافاهريخرثكو :

 | تكتلات سواجة وسن نيب سور علا ماش ثلاقلاة العرين اةضافاينايرا أ, نازلاوة[-دواهرم داموا

 ع 11171017010 ْشُْسا تشل لاننا كل ا

 هجوتت ممثلا فطا عشلا
 هحوت تنس نالاق املا
 : .ءارقف نكذا ةعاسلاابلا

 مرفاسسف انلدوبقالو

 هروب نملا ةدايلا ل هتلا

 ريسل خب ثلاو قب رطلا
 3 علا تإ مهمادق

 - تسلحولو كو وئطظع

 تلصولةىنيعب رالا ةولخلنا ىف
 كلذ دنعو كدارع ىلا
 مسهللاقوغيستلا فقر
 ر 8 هدا سه ىلا لص

 فطل فشلا لزئنةدحاو

 لجر لبقو+سرف نعهللا
 ةدلبلا ىلا اوإ_صووؤيشلا
 كلانهيشلا ىنوةروبزملا

 لصحوة هدم ندا اند

 هدينءهللا فاعل عج

 لضوامىلا لصوو لصحام
 نالاخاوةلعلاتاماقملا نم

 ىلايسشلابهذؤئتيبلا
 بلا صصنو هرقنأ ةنيدم

 ابةداةغلد هنياعطل

 كام وهزراكسد دربك
 امهم نفدواسف تام نأ

 رب زعلا رسل اعتهنلاس رق
 . «(ةسداسلا ةقيطلا)د

 ١ 0 1 نتاطاسلا ةلود ءالعف

 اطلالات ا نتامندا م

 عيبا هّنلاببط لع

 ]اكد دعيةنطاسلاب

 ُْ 8 اولا
 «(هتاهج رت ريهشلا 1

 لسير عايووناملارق
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 ندب آن أ ريمالا بالو ىفرلاع

 فوقوسكرّن من”اكريمالا لما لدأ تانك ث ةةب رقلانن الاسقف كك سم! نأ فامسلاىلاًام 3و فيسلاب ||| ن< 0 تع

 اذه سبل حال الاق ةوفه يلح لكملو وبن مراص كلو ةوبكد او لكل لاق تاه لاق ىدعي الثمن كي[ هنكذت و موحرااذلاولا

 هناليقوبجهقنع برضف هح رس بجوأ مالا خازمل تثقو قوسلا لعأرف مو :4
 ةفآآ ئث لكل نأ معزتابرعلا هللاق هلتقدارأ مل

 ةفااافلاه بعلالاق لةعلافآ اهلا بضغلا لاف لحل اذف 1 اننلاق ريمالا هللا لصأ برعلا تةدصلاق ||| 6 0 ا

اثلة روان لاق ماركلاةف انف لاقءالبلادنعنملالاقءاضسلاةف 1 لاقتامسنلا لاق ىلإ ]| د صا عر دمر
 افلاق م

 ةفآ اقلاقسفنلا تي دحلان هذلاةف1افلاقةرتفلالافةدابعلاتف ؟انف لاف ىنبلا لاقتعامعتل و 1[| هيلا تمتنا مئاسو ريشني دع
 افلافمدعلالاةلاجرلا نم لماكلاةف ؟اف لاقرب دتلاعوسلاة لام اةف ؟افلاق بذكتلالاقثندحلا

 تاالشالاق هعرفاك زوهبس باطوهببسح مركن قف [الربمالا هلا ملص لاق فسوننن عباس اة

 تاطاافاوف فلل نامه اذهتات: د مدئال.ةقهاراإفهةنءاون ذا اقافنتروط اواقاقش

 ةصغلاعر توه لاف ءاهدلا رج نعءامغلاض عب هلأسورب هعطق نكمأ ا فالسصتمناكهنالدف مالكلا

 ةيئر رية نمت والا و ءاد ري نم ختلا ىل ةفصقهمالك نمو «ّةض هرفلا عقوت و
 ضرالا ف باك الاو

ه هن رقلانناانهولاغت هادج .رةر وجهل نينا وعل رأ ةنس ف هلت ناكووب هل ءربغ نم
 ةرك ذب ىذلاو

 ىئوتفل اوس ردلا ةسار

 تاطلساادئءام هركم و اماظعم

 5 الومتمو اسيضص

 0 0 . ا نوع ه1 ا[ لكسلا كرت تاكا كلذلع
 هر كم ل ساو ىلاداعمث زاجل الار فاسو

 هوانعم مس مدس | تغعاشا صادم دنا [فدق 835ةهر امدح | ف نسا لن ونكت 0 م
 1 م 3 3 3 و مهر 5 0 0 ا لف دقو لاق فهرام 6 تدع ىلا توج نما ب مو هدالب

باو ىلل تون مهوايندلا فدوحوالو مهل ةّممحالو هع ام ترىلا صانملا
 0 ىذلان ةعلاىأ او زوك ذمااذ هىنعدن رقلاث 

 ءارلاددشتو فاسةلارسك,ةن كلاود أ هللاو بعل ا ىلأ نب هيا رابع نم وح مساو محال اهيلا فتات
 ١ : ا 20 اك ذ الضاف ناكو هّنبا

 اهجقر دقروك ذملاورعناكوو رع نبك لامن. مشج مآ ىهوءاهاهدعب واونكت نمةانثلاءاملاديدشتو هناالا ىوق عبط بحيلص
 ةأرملات يمت اهيوةإصوااةغللاىفدن رقلاو روك ذملاكلامنب مهتاهذإوأف كلامهن ااهحّوزتتافالف

 ةجرتلال وأ ف مّدقتاك ةعاجاهم-اوتبرةلاروك ذااورعن كلام حقزتال باسنالاب لعلالهأ لا

 لوسر"معهنعهللا ىضربلطملادبءنبسابعلاّدوهوابءاكو روك ذاب رقلانءن ولا د مج اه داوأ

 كلام نب بيكن .نابح تاراهشب ةلئن لتقو ثونل امذب هإ ةنهمأ ناقه ة هج نم لسوهيلعهتلا ىلصّنلا

 تأ فراعملاب اك ىفةبدتق نبارك ذو دب رابتعالااذ مي رشلادالوأ نمه عمنا ىذر سارعلافر روك ذأ ا

 ناكو طظفحلا :لماق ناك
 ةماقلا لن وط نوللا ضي

 بح ناكو ةيعللاريبك
 ئرمو هبانبأ عمةرشعلا
 أرق ةسيفئلا ةمعطالاوهل

عيبر نب لاله ىنءنم هناو لاله ةرشلااتا نيدلاريدنانالومىدح هيلع
نم هنأ لكس نب ارك ذود« ص اعني ةانمدي ز نبة

 نب كلامى 

لامو لاله عمتحاف ةانمدب رتب ورع كوسملانأ ىوردّتاهجر
و لعأ كامتهللاوهبسندو عيفلالهس يلو ةانمدي زىفالا ك

 كالهل ا

 صاعنبلالهاضنأ برعلا فو طساق نير لا نم ناب انمدب زنبةعبب ري لالسهىلاةب دن ءاسهلارسكب ضافوهوة ضب كح ناك

دتلا ةرهج بكى يكد نبارك ذدقوىرخأهإ_ببقةعمعم نبا ||| كاذركتاف اسوو ةئيدع
 . || حاكتلا ة روصو نيبسدنلا نذهب 

 ْ ١ : 0 ةمتاخ ويقام || ىرانقلا كوللادالوأ كلا

ما بلل ناو ني ىذاشن بوناركشلاون از 0 2 2 هيلو مهو
 حالصناطاسلادلاو نيدلا محن لضدالا كل

 فالت.ثالاةروصوهبسنةمنتنيدلا حالصءداوةجرت فى اسوبوأ نفس .ون نيدلا اوداراقدرك دنس سالةنلع

 مصنف كلذ سلف ادع

 لاقو نيس .ردملا ضعب ل

 لضاف/اءل>زلا اذ هنا

 اذهىفصاخملا دحانمو

 همدلكلا اوةنتاب مف سالا

 رصحو سلما اودسقعف

 ةدعل تااضاذه كمكح

 *«(انههدرك لب ةلاطالا ىلاةحاحالو كانه رظننف هنف

 هلناكوا_منب ريتتعا امام امعأ ءانبأ نمو نب ودلسهأ نمناو مم نب ىذاث ناك نيحنرْؤملا ضعبلاك

 | لاقي وبأن يفس .ونيدلا حالم ةجرت روك ذماوهوتاقزو در مدهاجما ةلودلا لانج الاقي بحاص

 | ترف ني وحنالا نيباكداحتالا نمامهنيب تاكورومالارعب دتيوسهربتأو مهفطلا و سانلا فراغأن ماكو
 | اهحاص هذحخأف نب ودعا رهألا ضعبح ورب مها هنأ كا ذوةعشوءابحاهنمحرفن نب ود ةضق زورا

 نيدلا ثايغناطل ل اوهوةبقوسلا كولا ادحأ ةمدحخدهقودلبلابةماقالا ىلعر دبل هيلثماملف هاصؤت

 دوخبم



 0 9سم وجدتم طن تعتاوج :هدسسخمس وح يكتسب نكرم صو تنتاك ة رص ةستح تس تسرك جو تطتظ تج هلاورسهطاو تكلا نم 46 : 2

 0 رو 0 هد وف.دالوالىذااالاللابلصئاوىلاعت هلناءاشنا 0 ذقت الاءاشكعام نيد نيدلاثايغ ندوعسم

 سلو د ا ناطاسل ادالوأ عقبتو ر هلعجوهنيلا هلاوحأ ضو وو زيغومد نع مدقتفومالا عيبا فاك اهي اغيطل

 اولاَعف ني ربّما نموهله
 هذهى تمكح ىنالاق عن
 ةحلصا هرهذع ةمضقلا

 ركشو هبلعىثأ او مداخهنا لاشفالالا | ىلعر 6 ًافهدالوأ عمامول نااعأ دن هل ١ رف لَغْش هناك اذاذوعغسم

 درتلاو رطشلابهعم بعلو ه باق ىلع هف:لاغشالا فناطل بل اى اهريسس زاص مت هتفر ءموهفافعوهندد

 كلت هرك درابصوهدالوأ بلا |سوهماهلهدصرأو ا تاس لا هل« ؤ الدال !تومقفت اوددنعىل د

 ىلع متردقناذ هعضتقا || ىلاعتهّيا هلّوامفهعس ا ءاوةمعنلا نمهيلاراصامدهاشيله دان نمه.عدتتس ىذاش ىلاريسسف ىحاوتلا
 - 5 مم: 2 3 ع 2 5 5 2 8 0

 ريف هوضقناف يلا ضقن دهام ادح ولن اي ارناطلسلا نا قفت او هيهماع ماعنالاوهمارك ىف غلابهيلالصوا لق هيسنام هنأ لعبلو

 تهذملا نان مهلعل لكلا اهلا نوري دادغب ىفةيقوملسلا كولملاةداعت ناك اذكواهمنعابث انواهلعايل اودادغبىلاروك 1
 كل فيعضل تن رك ةعاقزو رمل ناطاسل |ىطع اوهتمدكهدالو ًاووهراسفروك نملائىذاش هعمرعصتسافن او ا

 نا !وذاهمب وقوة دمام ماقأ او ىضخاهلا لس رق روك دملاىداشم ويت احرق قدي لن نم دح 0

 هيج ع نمائسريك" تاكو هبلا نحو ز ورعبهركشواهمأ فض ةروك ذملاٍب ولأ نيدلا م 2 هداو

 هيرو د "الانين وهنيب مالكسلا اذهوتاقوهلاعتهنلاءاش نادرك ذم ليو ا

 رسل ةمدلكتلاع وت نمدوصقملا لص هنأ كش الوباوصلاب : عادلا اوفالتحخالاٌض عب نيدلاحالص
 مكن نيد ولسدوملا بحاص كد :رندلاداع نيد :رعملا تيساضت اةج رتل اكل: فتك ذو اضأ كانه

 .مصعلا بنس وةيءاضتل ا

 ىراتقلا اول اتاوهعي اع
 فهثنوه تحوز تادارأ

 دهعدقو 0 ال لبيع

 جدر نتابقب 12 لاوداتسا

 ا كس 2

 م ا م ولا لا غويانهدرك ذىلاةحاحالفدو تحرش نيداادسأو بون نمدلا

 :لضانفلا ملابعلا مهتمو) دع نءاعالا در ف ووكر يش نيدلادسأ هبحأو بولأ نندلا وحن ىلع تربعف تداعوةحاعءاضقل تب ركش
 كوملانناءاش دست ىلوملا ةن رخل الواشتود وك ريش اقفال هسا ىلا ضرعتفةعاقلل ىذلا بال ىف ةإحشا دانأ تلاقفاهئاكب_ ببس
 ل نأ ىنككامةدك أ ميو و ىنب وقح لع كين ال ناو حبلا ل صوف هاربام هيل عقيل لالا ةروص دب (تاكبب هفرعو زرع ىلا بدكو هع تعاو بول نيدلا مهنءوتأ هكسم ف هلئةفا مهن رضو رالسوفسالا نوكس قنا

 ىضقتسا ماسؤر ةيناطلسب ىدلب تاس رخو ةملستاك نأاكنم ىهتشأ 1 اواكقحف ىمر دست ة يس لاح كتفك أ
 وهوتاموةروبزملاةنيدملا لصوملا ا )واهم ءاج ر فن تب كتي مالا امهنكمأ امباوجل امهلصوالفامتثشثحقررلاابلطتوا
 0 ةادعرام ا امهملع ماعتالاوامهما رك اىفدازوهدنعامهل مدت نانا نتداادامعلان الااموملا نينجأف

 ايلا راسا يور ب.( يي تلد تسلل اذحو بو تدار يفلت الراي يقال ال كما نيبال اويماتلو
 هّسلاةبوستمىهوةرمعتلاهلالام ةيقوملاءاقناتلبلعي ف تأ اروةزابعلات هل 90 اةثاناو نيدلا حالصء داو

 ابق سو ىلوملا لماكتلا
 ا كوملا ثا: ٠ قوت وطلال يجشيتلا نسحب ريهنا لهأ ىلا الئامحالصلاري اريثك اكرابمالح رتاكواببهتمافاةدمف اهرع

 ْ ث ءدإاو ىلع هادم رأ رق لىرحامو كلياعييف ىكسنرمبت رفبكو بول ”أنيدلا مكن هدلاو رابخأ ن مفرط نيدلاحابصتجو ”لئاوأ ٍ
 سرادملاضعيباسردمزاص رصملا هؤكرإ ريش دلادس اءوخاجولالو انهههحرت نع ىنغ ًافقشمدلالاقتنالانم كلذدعب |

 00 تامواسو وتس 0 ةمدخ ف قسئم دراجة مب و أ نيذلا محن ناك ىاعتهّنلاءاشناامبمتجرت رز قدح 57 6 ىلع 0 واشدامتال

 0 محو رمت حوراهب سردم دضاعلا مايأ فهن رصملارأ, دلاةرازوهداو نيدلا حالصأوت انوىلامتهنناهخ رينز سدوم ندلاروت اا
 : لا آيعشاوح هو ةلس بحر نم نيعب تدس !ةرهاقلا لخدوهبلا هلسرثو نندلارون ءزهف ماشلا نمدانأىدتسارصمبحاص | 2

 1 ' ميداتلا نيدلاحالص هداودعمءاسو فسول نيدلاحالصءداولا مارك !هئاقلادضاعلا روت امسجنو نيتسو س#
 ٍ لضانلازاعلا مهتمو)# الا اهلل اعتهتا ةلراتخاامىداوانلاق و ىف هلك سضالا هيلع رض ردو هزثع قثذلا اوهام بدالا نم
 : ١ «(ريشب نبدهتلوملا اكداليلا ةكسامعنيدلا الص لقتتس اتسم دنعلو مو ةداعسلاعضومريغتن أ نبنيالو ل هأتنأوالا

 ةنردتل نام لترا عريس لامول تكرف ةرهالابدول ًواهرصاخل كلر لالا يدل جولس رع مدت ةجرت ىف روك ذ دموط'

 9 ةسسردك ا اسورب مولف كلذو جدلا طسوق فاعل ًافدسرف هيبشف ةرهاسقلا باول لدخارصنلا ب تابع ندعرد ددنحلااةداع

 اضوةروبزملا ةنيدملاب مل .٠ 11 11/1112 1 م هللا 7-5 ني الا ناهد يزن ناطلطسلا



 مورلا دالي فاو اهنآ 20

 ك2 1 ز 1
 ندلا دانعمنمنيخُر وما نمةعامسمرك ذاذكهر وك ذاارهدلانم نيرشعلاو عباسلاءاسب رآلا ةباطلاةلج نمراص د

 الصف م.دعاانبنيدلا لاك مع رات فتيأرو ءانالثلا موت ناك هتافونالاقهنكل قاهصالا بتاكل راسم ايد نك اسلا

 تلق ةطاىذ نمرسشع نماسثلا نيالا مول فوق هنالاةدقنم نبةماسأ نبضه صد _#علا قيلعت نم ّ ةسودملا كتل اديعم

 نأف هسرف ةنع هيف طقس ىذلا مولا ىف ىفون هنأ د قتعا هنأالا مهولا اذهىهعقو  امدضعلا نأ لاس ارهاط وهو ناموا باسر دم راص

 دسأ هنحنأ بناحيملا : نفدتامانو دب ملعأ هللاو هتافوزي ران ار راو هد حراشلا اذه

 لضف ا اهنك اهل كاس ريشا ةنيرزملاىلا نيكس رعي اقن مةيئاطلسلار ارادلاب تيب ىف هوكر يش نيدلا

 ددحتب ام4بفرك ذيهطغ وهو مايالا لعميتر ىذا لضافلا ىداَعل اعرات فتي رو« مالسلاوةالصلا

 نت حن تدل رباك لصوةبامسجو نينا هس .رفص عب ار سيدنا مونى ولاستف مول لك ْف

 تروا امهت رثامهرارقتساو وك ريش نيدلادسأو بون نيدلا مكن نب ربمالا كونان لوصو:ريخ ةثيددملا

 هي رصملارابدلا ىلا لركسلا نم نسدلا الصد اءاملو « اهتوواست كات هنناامهعفن نب وينلاةسدقملاةر جا

 ًارقو هللادج رام سردم

 قس اوحاسمب كدتتعم هوهو

 دسلل علاطملا 2

 ةرمند داواتس د 8

 هّللا هجر قد هيلعارقو

 يتاودلاس ردي ىو

 ةفدحت تئاس هرود كلل
 نماشناهاش نيد خو رفندلاز 6 هيدنأ نب اىلا بتكو رضع ل ثمح هيلع قشف قد ر طلا ىف ريانا هغار 0 د

 هلجنموروك ذملا بول نيدلا وحن دج نع هيرغ لضافلاىداقلا طغابك كبامب بحاصبولأ 1 ا - 0 0

 #4 5 ىدس

 ةعورلاهىتدّتشاو ةعوللا هن تمظعام هبرت ةخرلاب قسو هبنذمتاارفغ يرادلا كوم ابباصملا هلوصق : 0 0

 هيلعاندسةفاديةفهلاسف : راع /|تدحو ىنأفريصل ابان رت سأف ةرمسك- اهل هشم نعانتسغل تفعاضتو
 اعلالاعلا تتسوأ
 ءازسأ عامتجالا دعب ىهفهدقشب ةكربلا لمتركتناو ءاز رالا هدعب تناهو 2 اًرعلا لم 7 مع (
 وما لماكلا :لضافلاو

 لامكحن نيدلاف ور

 *ىع رغلا

 مفاعلا عب ا ةذالبنأ ارد

 ىورانع ْ ملا ْ

 ن نيدإا اظذاح ىلعأر ق هنا

 هدالبفسردوى زازعسلا

 ىلسع مع رف ةدلي تفرش

 2 تكف ترض ىبه 5 ىقسغقىدرلادب هتفطختو

 اهلّوأو اهرثك آفداحأ هاو طةدصقب لاعتهللاءاش ناد 1 ' الا ىولاةراعمققلا هاثرو

 ها يل دع هربدنأب نذ كوالا ةمدصلا ى هَ :

 داو ناليقو ناس داب بول نيدلا مندا اومتاكريبكلا هك رانا فيلبي دالا ىطااىأننالاقو

 نمهيلعمةيالبك هيلعتيمئاعاو هيد ردا د كاد هقفاول لو لسسوم ادلب :فرور وج لبيع

 قىدابسو + كت عدلا اوه يدصلا لب كا ذك الا سلو باو ا نظف نغلا اذه فرعنال

 نمةانةمءاباهدعب وةرو هكمتمعملاذ غلالاد_بو ةمعملانيشلاب
 هانعمو ىمك مسالا اذهواهت

سارتحت نمزانثمءاراهدعيو واولارس وإهمال ادلا مضي تودو 3 تاحرت ىرعلاب
 1 ىهو نون منك ا

سني وجركلادالب روات لامتلاة وح نمناسكإ زال أ ملفارخاوأ ىف ةدلب اهؤالعتقرفتو نارثلا
 قودلاو ىيودلاملا 

 محن ةراسعرصنل بآن حجراغتر ماعلا ارهاظب نازل! ضو اودكسملاو تلق ب معأهنلاو اولا غفباضأ 1 وراد 00

 0-0 تسوس قءالمعأب كر 1 ارخاىفضولااءاشب مع زانت تب :ار واضنأ انو ندلا : 1 لا

 هحورهتلاسّدةو ابعت هللا هجر -- : :
 ةعس ىف ساعو مهارد هل

501 0 7 
 يرو ير تت 0 ه6- ه0 هد || تاعورقوتناىلاةمعنو

 2 < هابل فع سقس 2 222 ا
 اج 4 3 دهبي عج هو جس هو جس ه3 جل مل ىكتلو رانعال 3

 هو عج عم اا 2 ل ل ل معو مم مج نع 1

 3 0 نيرعملاداو جاهتصلا ىريجلادانمنن ىرب رن نيكسان ني روصتملا نب سا دايدانموت ارد“ 0 0
 لماعا أ ماعل ا م و

 كس ذدنعءاتل 0 ا قولا قماكتلا لضاغلاو

 6 ندجا كاس

 ىجرغلا .

 روزا دلا فرن ىلعأ رق

 ةنسلؤالا عيب ل و ل ةاودلاريصت

 اكلمروك ذملا سد ذاب تاكو «“ مولان هبق نفدوةربصةني دم جرار ببكل | ءرصقب ةئايلو نينا عويس

 رهش نمتلخ هلل شعث الثل دحالا هلل داو مو د هرسك احر رهاذا سأبل ادي دش ىأرلا مزاحاريبك :

 3 يو دع صا 7

1 



 اثلوأط رص بصب هش يس يس سس سس سس جنس حج بسسس دس معجب يسب ص ببصمب 1 43
 ىف ةينيطنطسق ةدلبقأ ع هشيالو ىلعلز لول وقرقنب مهارناةج رت روك ذملاريش اب ةثامثلثو نيعيسو عسب رآةنسلؤالا عسب و 0
 تاممد_# ناطاسلا ع ندر ةثامعر ر اوّسدنس :رغملا ىذ نمو رثعأ و مدا ا هَ راجةرومأو 1
 نياسج عون لك هنيعو هركحسع نسح هرسسو رهظلا تقو ىلا سلاج مالسلاةبقفوهو هل هردن ندأ اوطرعق ضرعلاب هدوح صضأ ْ

 سرد ورك ذب ناكو امهرد شياب عل وابوك ص لج ىرامنلا كا ذةم ع بكر مهرصق ىلا فرصن اوهما ع اوناك امووسهي زهعجمأ و
 ا عملك أ اق هندي نيد اعسلا وتو لج نسا اراع رورسل دي دش هرصق ىلا عمج زي هيدي نين

 ا در ردا فسرت طالت طقدتمهور" ,/ ملامدز قرم ْنَم ماوأ اردقوةنعاو ةرصنا مث هن دئامىرضاحو

 د ناطاسلا قل هنأ ىور

 نم جيوب لسسفو امون ناخ

 ىلا اهحوت م ةينطنطسق مال احا اونترودصأأو ةشاق لاعبا هجر هبحن ىضقةئامعب راو تسةنس ةدعقلا ىذوطس ءاعب رآلا

 ع ناملسلا أورد تس نئةعطقنملال ودلا باك ىفرك ذو دي مالا هلمتودواوذزعملاهدلوىلا اواصوىتحارهاطروصنملازبا |
 0 ل 2 ناخ انادفاهد بع ىتحابنعلجرت الآف ا-واهلاتق ىلعامزاعاهنمب رق ىلعلر , لو سادأر ط لاصق هنا هنوم ٍ 1

 نا عهست اك لاقف مرف أ ىلواراولاقو ز رحب دوما ىلا كل ذدنعدلبلا لهأ عمتافلاق هلو اما هحرمش ثك رت كلذ ىضتق تيس ةعارزال
 و : || انفك !سيداب برايلاقو ءاسسلاىلا هيدي عفرف هس اءانعلت هرب تأ هللا جدا داب هلاقام كاندقهنلا

 1 3 0 ضو نونا نوكسواهرسكو ذل هلا داصلا مض ىجاهتسصلاو لعأ هاو ةحشذلا«هتلملف كهف سدأب 4 مدلن رس ضم
 6 ادم يا دب ردن الاقو نرغلاب ىهو ريج نمةروهدم هلق هوةحامصولا ةبسنل اوزاه محن فلالارع وغاوهلا ديا هو ومعكم

 رد دقو جر كول نايس ورا ادا ابو لعأ هتلاورسكملاهريسةزاجأ و كل ذريغز وحي الداصل امك ةحاهتس ٠ تكردأ دقو ىع رغل !ىوملا

 لاق 0 ازهرخاوا قكاعتهللا ءاشتا:

 0 0 : هنن ني دج نيسكع | ىناةلوداارعمن, ةلودأ زعبل رايت زوصتمون از ناك امو ناطاسلا
 مدح اهجارح يب ( هتداعا ىلا ةحاحالفهب سلة و هسارك ذ ذم رع دقو ىل 5 دلا

 اوفرفتنءالعل اناهأرزو

 نملعلا ةلزا_عءالعلاو

 بلذلل تضرعاذاو تذيلا

 رئاشلاداسفلا قىرستنا

 نتاطلسلالأسقذ ندلا

 3 ا ضعبل

 0 دوجتر زولادارأو ادومم
 .تاطلسلا ل ىو قأف اشأب

 لامفرون زاالوملالاقام

 "تامل ابارخ نادنمرهطدف ٠

 ٍْ .دومتر رولا لاقر زولا نم
 لاق ناطل ل 5 نملئالاشاب

 روتسا ئث ىاللاق 1
 ْ ا 2 اذه لثم

 22 ا
 ىلءنامز هاش هتان ,اعياطلا مامالا رو تاع 5 ذملاهعرانأ ىف هتوم مول هنبآ ةكسلمةلودااز ءىو
 افرح ىو ا الاعب رقزب ركوب ىذاشل !ارّمعلا سام و راس داس 202 هغلبم قادص

 كس ىوقلاددش ايرسساكلمةلودلاز ءناكو ةئاسفلو نيتسو عب رأ نسف كلذو ىلاعتهلياءاشن ا
 ىمشلارشب ىف ئاطولاب ماقلاو ماكل اوتاجارخالا فاعسوتمناكو ةعرم رق هسح رد ماقعلار وثلا
 رعياهكلمانلدادغب ىلاروك نمل ةلودل ار عمعنءاوهو هيون نةلودلا دضع ل اوندد نءانائسلاةدادغبب
 توحر هاطلاىنأ هر زو ةطيطو تناك انلقف ةلودا رعى دين يب دقوملا عمشلاةفيطو نع ةلودلازعملتق
 فرح فروك نملاونزولا ةجسرت تأيسسو كا ذااراثكتتسا ىصقتلا اودواب لف رهش لك قمم اة شا
 عزانتلاىلات د كاملا فتاسفانم ةلودلادسضع هع نباوذل اودلازعنيب تاكو ىلاسعت هللاءاشت اممم
 زعل تقف ةئاحالثو نيتسو عبس سس لاوس شع نمانءاعب رالام ءوبابةتلاق هن راسماو قفاصتلا لاند او

 ءارانلفةلودإادضعىد. نين عظوو تسط ىف 0 فاصملاقةلودلا |! ٠
 لاعتهللاءاشن ا ةلودلادضع 00 ذة ًايسولاعت هناا مهر كد وهيليع ىلعولي دست نتا

 تنالسرانلانيماشكامتاطاسلانبانيدلانكر بقلم ىوراكرب رمظلاولاز#
 ْ دحا كاملا دةلودلا باه تقلملا ناقد ني قوم ترث اكس تدواذ

 وب (ىلاعث هلا ءاشن ا مهنمةعاج 1 ذك أس وةيقوحدلا ولما
 0 00 | || 222222222222222 27222 7-2222222--7-5----7©؟©ف
 4 ” هتناديعدسلا بالاحرش 3 لخدو ,كامتهّاءاشنا هعضوم فى اساه ىلعهريغ كا« مام الدق ءونأ تاكو ناَكَو ةيبآ تومدعب ةكلملال و

 ٍ ْ دئاقعلا حرش ىلع شاوحو 2 هللاءاش نانيسلا فرح .فروك ذل ارتس ناطلسلا هودخأ تاكو رملاءاروامدالتا ارجو ىراخ ودنقرمت#
 شاوحو ىازاتفتلا ةمالعلل ع ِ ذدنعة اسك نالسراحا شان :هلودلا جان هع لتقف ث راجح ىفوناس اخ ىلع هءئانىلاسعتا
 ةمالعل ميواتلا ىلع ا ف واوراسبلا لاعادوعسمناكو ىلاعت هاءاسش ناءاتلا
 ةجردام اضنأ ىازاتفتلا يد : . 6



 44 ةئتدغناعلاعتونيا

 َز ر اه نف دو ةينطنطسو

 هدذعن ا دست و هب ريشي و

 3 ه5 ع 0[
0 

2 

 ةنسلؤالا ليقورخ الاعسر رهش نمرشعق اثلا ف قوتوةئامعبر اونيعبسو عب رآةنس فهدأومو دي

 فوراكرب ولاعتهّللاهجراره-أو ةنس ةرشعى ثا ةنطا كل اق ماقأ ودرحوربرةثامعب رو نيعستو نامث

ا فو فاكلا ءارلانوكسو
ال ادع واهتحت نمانثملاءاسل

 ةنك اسو اووةمومكمءارمل

 ةدحوملا ءايلا خشب 0 تاوعدلا

لانركسوءارلا ودرس وملاعابل امضي درحورن و *«فاتو هنلأب ا
 ةلمهملاداهدعي دءارلانوكسو محلا و داو

 تادمه نماسسرفرسشع ةمئامت ىلع ةدلز ديسل لماعل ماعلا ىلوملا

 ا ا 7002ج : *(ىدنقرعسلا سدلاءالع

يناحشلا نباتاكرب رهاطلاونا) لعلاب هدالبىف ل 9
 للا .دلانبميهاوناق عسا 

 ىلع نيميهارب 0 ترد

 .«(ىطاالاءاقزلا ىترغلا فو رجلا قشسدلا وشل مئاهنءسابعلا نب دجا تي دجخ نا مولعلا نم غلب و فيرنثلا

و عاوسلاب هر عون 5 قدرفنا هناقرباك الان رغاصالا قل واسس درفتتازاجاوةنلاعتاعاسجم هل ناك كلس مم لسطفلاةسبتس
 ةراحالا

احالابد هرهناوفافك الا نى دجأ تب هنا ةيهر#ىأ نم فوصالاوةفوصلا كاسم
 تحاص ىرصبلاىرن رالا مساقل اديب[ ن مةز

 لئسو دج و هوبا هوههثدح ثي دولا تير نموهوترصملا نمةئاه سجن وةرشعىتنثاةنس ف ءزاجأ تاماقملا ||| .ةسقيرطلا كلت نم لاثو

 ىلاة بسن ىو شمل ىعشف بارحم اف ىفويتف سانلاب مْ ىلعالااندج ناك لاف نييعوشدلا اوم-ل هوبأ || م

 عيباسلا هليل فوقو ةئامسج ورش عةنس بج رفق شمدب ر وك ذمارهاطلا ا داومناكو 5 عوشللا مورل 0

نفدو قم د. ةئامسعنو نيعست ونام ةنس فص نم نب ريثعلاو ا
 !مهجرعدلاو ىلغ سي دارفلا با دغلا نم 

لثم نيش اهدعب ىءارلا نوكس وءافلامضي ىثرغل او < ى :رب رخل نعةزاجالان ىور نم هرخ اردو ىلاعتهنبا || عب راف ابكر يسفتلاف
 ةث

 || نم ةعامسع تع تجاو فورعمءافرلاو دع اضن شرفلا عم ىذا ىطاغالاو شرفلا مد.ىلا ةيسف ||| ىتناو لمكيملو تادلح

 ف"ىلادةرتي ناكوةي رصل ارامدلاب هداو تعلو فوزاجأو مهلعتخم#و زوك ذمارهاطلا كا باعصأ ||| جردأو ةلداحار وسما
 ريثك

 0-0 قئاقدوهل حد اوذهيف
ناعو ممم عسيج ىنزاحأو تاقوالا نم ب

 اراجاو ه

اقلاباوج ريش رامسيلا بيني ىذا ناوحتربح وتفلاوب اذاتسالا) وي ايلاف را
 *(ةره

 رصمرابد فك احلا ماي قراغناءاطم الاذان ناكو هتلودى نر دمورصم بحاصزب زعلا مادخ نم ناك ||| عم هسفئد نع نم دئاوف

 ةرضحلالاعأوبرغملاومأشلاوزاجلاو || تاكوةغيلبةصصقتارابغ
 زب زعلا ةعجرت فق ايس ةثامثلثو نينامو تام ةس ف كلذو

للاءاشناهرمخن نم فرطراز || ةئامز واح هناليقارهعم
 رهتش نم نم رشعلاو سداسا |سجل :ول ةيشع لتقو دوسأ تاكوىاعته

ت ةنس كوالا دام فصتنم سيما مون لتقلب لءقو رخآ الاعسرز
 ١ ||| ةرهاقلابرصقلاف ةنامللاو نيعس

 نيتثالارواجليقو نيسجنو
 وفول ابحاض ىاقصلاتادن رلضفلاونأ هيريض ك اهلا سهأن

 نبارك ذو « كلذ نم اف نيكس هف
 لاتملاةَع ع لعأ ةلئاو

 ةنسنم ناضمر رهش فةكتلمملار روم فرظن تاو رينأ ارصهءارزو رابح ىف ىرضملا ب تاكلا قريصلا .فراعلا خجلا مهنم 1

س فلآ فان لتفانو ةتامثلثو نناعو - لضافلاو لم اعلاملاعغلا
 سالملا نمورب رحةكتفلأب قيندلت قار

 شرفلاو

اتاد رد« ملء هقلاوةرثك ىصخالامفئارطلاوبتكللاو تال لاو | هللا سم كولا لماكلا
 ١ || يلا بسنت ىنلاوهروك ذمل

ب تاك اقع بج رامتلاك اا درتاور لتقامل اوةرداقلا باول دحأ حوتفلا باب عبرا ةينادب رلا || ليهم نبدجأ نيدلاو
 هدي

ددأ ةجسرت فرك ذقأسو رهوح دئاقلا نب نيسحا هْننادبع ادارة دئاقىلا *(فار وكلا
 ١ || لتق ملا عتلئاءاش تاه

قصلادوعسم هلئقلرشابملا تاكو ةثامثلثو نعستوثالثتتس لئاوأ فر وك ذملانادير كاملا[ كراع 0
 | || بحاص يل

 ١ || فلالادعت و واولاو ميجا عفو ءارلا نوكسو ةدحوملاءابلا تذن اوجرم و كاعت هللاوهجر فيسلا 0 5

عي ولما لادلا ثوابت نم ةانثملاءابلا توكسو ءارلا تفي نا رو هنو 00 دال م
 هتد- واذكه نون فلالا 

لا نوكسو و مهملاداصلا عتب ىلتصلاو وب ءالضذلا شعب اطخع اديقم 2 5
 *دحومءأبةنسوتملا ماللادعيو فاق

 ْ 3 مادا مهنم بلعب سانلا نم سذج مهو يلا ةصلا ىلا ةبسنلا هذه 0 0 لاو

ملارعاشلاوب رضل اءالولاب ىليشعلا خوح رب نيدرتث زاشتذاعموب أدي ريسسفتلا وك دخاأرقو 3 ٠
 *«(روهث
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 اهف ةلاطالا ىلا ةحاحالفاهنم اش طيضن ملهناف في رذقلاو ىرمعتل ااهسف ع ع اع : رواهماعتس اواهلوطل' ْ

 نم هزه أو ثعرا اشلد تاكو دادقإ مدق ىرصب رهو ةذيكك الو قهروم ماوهلاو كَ قة ةدئاقالب

 بسنف ةمل.ةعةأماءتقتعأ اواضن ؟ىرلا لع داواراشب نلاقي وةرغض ى أن ب بلهملا ىس نمناشس الا

 اردحتهحولا او قلخا مباخعامضنت نآكو و رجأ م امهاشغتدقنيتقدحلا طاح ىعادإو هك اتاكواسلا

 ىليقئث نحن هوهوةروشملا فهر ءش نق هيف نديم اعرب عشسلا نمش ادي لو لوحو اليوط

 مزاحةحاصنوأ صن مزه دي نعتسافةر وشملاىأرلا غلباذا

 مداوقلل بات فاوكلاٌش رف » ةضاضغل لع ىروثلالعحالو

 دئاشيدب وبل ف.سرمشامو د ابتحخأ لغلا كسمأ فكر يخامو

 وهو روهارئاسل اتيلاع
 قاصقأ بلل انافثلنلا دن 5 ةلزامس خلاءارو نيلعت له

 نوداوملا هلاق تيب لزغ وهو هرعشنمو

 كلذاإ

 فقاشعلاعراصم ىشحنأو كيك د اةعرصس ىنتشاهنلاوأن |

 . انا نيعلا لبق قشعتنذالاو 5 ةقسشاع ىلا ضعبل ىذا موقاب

 اناكأم تالا فوت ىعلاكن ذالا د“ مهل تاعف ذة ىرت ال نعاولاف

 ةثالثوةئاماهتام. ا ددعةدضق ا نمىلصوملا ةنصشلا نا, فورعملا ار صفو لّوالا تبل |ىعمذحخأ

 لاّققىلاعتهّنلاهجر نيدلا حالص ناطأ س اااه حدعابب رشع

 قدشعت نيعلاك نذالاو هب تعم 35 مزاكمك-ةنيحأ وما فاو

 هد عىروننم 000 ”ىدهملاحدعناكو ردقلا اذه ىلءهنمرصتقنفرتاسريثكراشب رعشو

 هلهأ ضعب ءاسف ةرصيل !نميرةلابةحطبلا ف كلذ نمت اف اطوس نيعيس برضف هب رض ضأف ةقدنزلاب

 هللاءحرقنس نيعسست ىلع فين دقوةئامو نيتسو ناس ل قو عبس ةنس فكل ذواس مجهنفدوةرمصبلااىلا همك

 هعانتما ف سيلا قارب ّوصن وضرالا ىلعرانلا لضفن تاك هنأ ةنعىور ونلاعت
 مد - الدوحتمل | خ نم

 هلوقضرالا ىلعرانل اليضفت قرعشلا نمهنلا بسنت وهمالسوة نا اع هّنلاتاولص

 رانلاتناك ذم ةدويعمرانلاو دي ةقرشمرالاو ةملمضرالا

 ل 1 ءاسهتدرأىنا هسفباك هلبيصأو هيجرب ناك اسمئثاهيف بصن لةهبتك تشن هنأ ىو ردقو

 لسوديلعهنلا لدتا لوسر نم عهتبارق ترك ذف مهنعما ىدر سايعل اي هي ادد نب" ىلع نب نابلس 07

 لوئىدهملات راش 0 "ىدهملا لتق سنس ناك هع ران( ىرياعلالاقو هلا لعأهتلو منعت كسسأف

 بوهععل هلوقير راشب هاعتهفةبالو ىدهملار رودوادنبن وقعباخ ًادوادن اص

 ربان كيو نمتحشف كاغآ د اماصربأنملا قوفاوا دومه

 ريمأ ىيفعي لاق لاقاذامءلب ولاق لا هاراسشبن ا هللاقو ىدهملا ىلع ١ لخدف هؤاسعمهب وةعب غابف

 !ٍ هديشل ًافداللاقف كلذ نم نينمؤملا

 ثان ودملاو قواداابسعلا 5 هنامسعي فز ةفيلخ

 نار ريت ارح ف ىبم روم سدو ع هريسغ هب هنا 0 1

 ةمطلاو هاّعلأ نم تلاوجح وو هنعوفعنف هس وقهلعلثد نأب وقعت قاف عدها اهيلظف

 ل راسا ”اسلاواولادعب ومها مضوءارلانوكسواهتجت نمانثلاءايلا تن خوجرب وي

 ع
 اضن 1 درعش رم و

 )2 لوا لا ناكل نبا هع (

2 22 
 اه م :رضأف: مع مهؤاه- ادحنرشغو ةتسىناعالا باك ىفىابصالا يرغلاوأ هلرك ذ“

 تبعك ن'ليقعىلاةبسل هذه مالاهدعي وابتحت نمةانثملاءاتيلا نوكسوفاسقلا تف وةلمهملا نيعلامضبأ
 ا 7777 يبا

 اهلك روك ذللامولعلا

 ق اضأ 5 نااهزاحأو
 ًارقهنأد هدهثو ثردحلا

 ىراغلا هةدصع لملا

 وىه سردو هد اردودن اوو

 اصاخام اعاسرد ةرهاقلاب

 هل اوردهشو ل اوعغلاب

 ىلواانا م ةفلاغل ال ضنلا

 املاةءاسروك 0

 ىلا هرفس ف ةرهاسقل الخد

 قاروكلاىلوللا هيقلزاجلا

 قلالو مورلا دالنولا

 ناطلسلا ناكب ىلوملا

 ناطلسلا هللاق تامخدا سه

 لاق ةيدهم اننلا تيت له

 ثدحتورسفم لجر ىجموعف
 بابلابوهلاقوه نبأ لاق“

 ناطاسلا هيلا لسرأف
 و هيلعوه لخدف

0 

 هدحة سرلم العا ]ضف

 ىزاغلا دا صناطاسلا
 هاطعأ مث اع و و ةدشدع

 تاطلسلا هدحح ة_سردم

 ةنيدملاب ىزاغلاناخدن زاب

 ناطلسلادلو ناكوةروزملا
 دمت ناطإسلا نامدام

 ةدلبب نامزلا كلذ ىفاربمأ
 هدلاو هنلالسرأ دقو اينعم

 : لد نيلعملا نمةدع

 ىتح أ بشر شب مو مهرمأ
 بلطفن ١ رقلا 5 متل هنا

 0 ِر ل .نملاناظلسأا

 : هلاورت دداؤحم ةناهم هل

 هلع قاروكلا لولا“
 ةدس هاطعأو هداولالعم :

 اذا كلذ هيرض ادضق

 هنلاهذف هصأ فلاش



 هدد بنضٌةل اوهيلع لك دك

 مجانا لدلا وىئلس .رآل اعف

 ىرصأ تفل اخاذاب رضلاو

 تاخدمت نااا سلا مضف

 هيرضنمالكلا اذه نم
 كاذففاروكاىلوملا

 ىحادبدشاب رض ساحل

 نادت ناطاسلا هم قاح

 ةريسةّدمفتارقلا مو

 ناطلسلا كلذب حرسفف
 ىوملا ىلا لسرأو نامندا سه

 ممةيلعالاو من اروكلا
 املناخ دم ناطلسلاّت ا

 دعب ةئاعل .لارب رس ىلع ساج
 ضرع موحرملا هنأ ةافو
 ةرازولاروك دما ىوملل
 قنم نالاقو لبق لق
 ديبعلاو مادخللا نم كأي
 ارا د نالت :ومدختا ا

 ناك اذاو سالارخخ ةرازولا

 فرحت" مهريغ نمر زولا

 تاطاسلاه:سحساو ل تئطاس

 ءاضق هل ضرعو ناخد

 راالو لش راسم
 ١ ||| ىطعأ ءاضقلا سعأ
 امهلهالءاذعل اأو سا ردتلا

 ىلع ضر ريدة نم
 تاطلسلا هركتاةناطاسلا
 نأهنم قسمان 1

 ءارزولا
 هلو لاو راخأت

 فاقوأ نأ تعمسناطا سلا

 دقاسورب هنن دعىدح

 اهكرادتنم ديالف تلتخا

 ازهناطاسلا هللاقالف
 روك دااىوملالاةمالكلا ٠

 ايحلصأ كلذ ىتساتأ

 .ىضتقي اذه ناطلسلالاّقف

 عمر واسد

 ا سطسسسسسسسسمسص

 ةثلثمءاثاهدعب وةحو فما ه]مهملا نيعل اديدشتو ءارلا عفو ملا ضب ثعرملاو ةريبك هلسقىهو
 ىذلاوهو

 نام اللوبي ارشب تعمم مهضع لاق ولذا ًايهتمافامثدلا باط نملاقو هباقرص ىمعن نأ اندلاف ا

 تا

 كيدلاتاثءروهرغص فاثع رض ناكهنالءال د. بملطر ثلا هوةثعراهدحاوةطرّةلاثاعرلاو ثاعر هنذأ ىف

 كلذ هبشلت ىف ليقو هنمقتشأةطرقلا مسن اكو طقاستلاولاسرتسالا تعرلاو كن لطسأ ىلدتملا

 ةموعضمءارملالادعي وةمهلاءاملنأ نو ةلوهملاءاطلا مضي تاتسراعطو «يعح اادكهو اذهريغ

 ثادلب ىلع هلق شمة رببك ةمحانىهو نون فلالادعب واهقوف مدان ْثمعان مةلمهمةنك اس نساهدعب و

 ءالعلا نمتعاجاهنمرتشنوصج ىلع رون ءارو
 ناكو هللا دبع ن ناهام ني. لاله نتءاطع نب نجرلا د. عنب ث درا نبرسثي رصتوت رع

 ىزورملا هنعدللاىذر تااط ىلأ نب ىلعدي ىلع لسأو رويعت هللا دبع مسا

 *«(مهتعهّللاىذرةقب رطلا لاح ردح قاحلاب فورعملا

 مي رقنموص نم هلصأ نيعّروتملا ءامقتالا ناسعأو نيطاصلاراكنمتاك

 مسااسفو ةقروقب رطلا ف ٍباصأ هنأ هتبوت تسون اكلاوءاسؤرلادالوأ نمناكو دادغي نكسو

 0 وةقرولا اهببيطف ةملاع هعم تناك م هاردب ىرت 9 ؟اواهذح أف مادقالااهتثط ودقوب و:كمىلاعت

 هشالقةرخ الاواس .ندلا فك مسا نيبطال مهمات هبطرشتاب هللوةيالثاق ّن 5 مونلافىأر 5 طئاح قش

 تنئيتلاعف ىفاخلا ارشب لاَعف نم ليقف ةقلط اه اع دف نارع ناعما بابكأ هنأ ىو نان همول نم

 تلطب فاك اىلاءاج هنالىفاخلابب قلامناوىفانمل امس اكل: بهذ قنا ديالعت تررتشاولراذلا لدخأد نم

 هدي نمرعنلا قاف سانا ىلع متفكر ثك ام فاكمالاهلانقنماعقنادق تاكوميلعن ىدحالاعست هع

 اهاعح اقدم .فاعل ارك ذآ لاَمفْريلنا لك أ ًا”ئمى اب رمثشبل ل مقؤاهدعب العث س ءانالفاحودإ-رنمى رخالاو

 ملاعلاةب وقعهمالك نمو ىتعماسافةرخ الاف ىصضقتلايزدلا ىفىنترهش تنك نا مهللا هئاعدنمو امادا

 ١ ||ىورو ثيداحأ ةسمخك ثر د ىتئاملك نماواعال اق هتاكزامو اولاق تر دخلا اذهتاك زاوُدأ ثيدحلا

 اارهشف فونو 0 ومد 0 0 ريد تارياداعوا وول 0 اىرسس هنع

 فلبقو مر ارش
 1 كد 0 د وتغشمن

 ا هسلت ا اريثك

 هللادنعأب 1 , هلتلا قف ىلأ ىلع ذأ سها تلد لبن نيدجسأ ننهّنلادبع لاقواءثدلا ف ىسن :؟ثدأك ةغضم

 31 نأ تأ "ىلع هفرمعلاءوض ىلعلز أف ارسلان ئنطاع روجارسلاءوض ىلع ليللا فلز أ :أرضاىا

 2 ديعأب اان هل تل اقف ثلإ ذ نست نأ كم .لعف قرقامهتيب كدنعن اكن اينأاهللاقفرمتلالز نم ارسل الْوَغ

 3 كاعتهنياىلاءاكششا اوه نكلو ىوكسش نوكيالنأ وج رأ ىفااهل لان ىوكسش ود لش ضار 1| نينآ هلبا

 | لاق اهعبتات ًارملاءذهتل أ سام لثم نع لست طقاناسن ا تعمسام ىنباي بأى لاف هللادنعلاق تفرضن ام

 اردن تأ ةأرملا نا هلت اقف ىنأ تبت تيتافرني تحنأ اهنا تفرعف فاس أرششب راد دتأىل اهتعبتف هللادنع

 . ان اهتانبعلاةوفاحل الشب تحال ارااهذهت وكس ن لاعع مصل اوههرلاو اذهىألاقف ىفاحلا

 ِ ةعبد و هلزغأ افانطقام مائرتش نان ادىلامسأر هللادعانأ | اتلاف ىف ىلاىفاملا

 0 تيلرغو لعشلل ءوط تياتأاق ل كش طووول كلا انما ضد لزق ىلاةملل ا نتاقن ادقفتأف ا

 1 |ىألاقن ىلاعتهللا ك صاح اذه نم هلت ةبلااطم قىلانعتو هناك هللكا ت تاعفدي وضاق نال ط

 ]| ىتاهل تاقول الت اف هللاد علاق هنماريخ هللا كك ض وعن ىتحلامسأأ ارالبني

 هبام 656جم
 2 ها



0 

 عنصهيف قو املك ًانالنادبتك تناك ا مناف ىتحنأ نم عرولا تلعت ىفاخس ارشب لاقو تبت ان هه نم ىلأ ْ 0

 دوعشلات الوعد ناكو ةثحرملا نمةيسسر ااةفئاطلا ب سنتهلاو احس ناكو ةعينش لاوقأ كلذ 0 0

 مهريغو ىض الا فسول أو ةنيدعن نا.فسوتلس ندا نعثر دخلا ىورو امد افانحلا٠ نمد :ووعلا | : 1
 ليقو ةرسع ناع دس ةخلاىذفىوتو د ةفوكلااباعامصاندوهيتاك .بانالاقيد دامت ممر 2

 ةلسلك هلعف ةدينأكو ةروك ذ.+عئاقو رصنبحاص نولوط نبدجأ عم هلو زوه ثموهام هني رط ليد و 3

 ىرهوجلاناذاسث نيدحتلاءاقلا سب نأء أ من ءاانوءبلاط اذهلفا ميمايقلا نع غل هناواهح 2 0 3

 نم نمل ف ثدح ناكو ةريثك ارارهسانالهفقوونينسةدمانوهسم ب وهل ةغيلخلاك هاعجو لعفف 0
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 لاقذ فام ارش تحناةخىهتاقفةرااهذهنخل وأتلا له<الاهلاؤس ىببابلاقفاهلافسأرب ردت |

 ةانضق هدلُقف ادنرمأنامز

 فاق والاةساوت عماس ور

 .تهذوروب زااىلوملال مف

 ةرمدعل واسو درب هشا 0

 ادداودنلا ناطاسل السرأ
 -موسوم هدد همادخت نم

 اصاهنمكوناطاسلا

 فره عرشلا فلاخت

 مداخلاب ربو ناكلا

 كلذا تاطاسلا زامثاف

 ماكنملا احلا هيقفلا ىس رملاةع رك بأني ثايغنب شب نجرلا دبعولا)#«
 د“ (هتعهللا ىضرباطخلانديزىلاو نموه

2-2-2-5 2 
 قهنعوعونارقلا قاخلوةلادرح و مالكلاب لغتشا هنأالا 'ىنملا فسون نأ ىذا نع هعفل اذدنأ

 فرع التاكو هنعهتلاىضر ىفاشلا مامالارطانب ناكو رذكلاةءالعهنكلو ر فكس ل ر هتلاو سول ْ

 ةرفانمامهنن عقوو هلزعق
 كاروك ذملاىلوملا لكتراف نيساهدعي و اهتدت نمةانش تال ل وا ىسار او دع دادغس نيثثامو ةرسشع

 كلا اذئمون اهتاطلسورصم تعوم وفرطلاو فتنلا باك" فدعسولأرو زولا» رك ذاذكهرصعهب رق ىهو س سملاةيسنلا هذه 00

 ةهناغيسمك أ اف ىاشأف ساحل مس ”اكورصمزاند نمنا ساو وذلادالبنيبتادو لا نما سا را أنا ثولوعي رصم لأ

 ةذّمع لاو ماركحمالا ىسل راااموعست بوذا .دان نمةدراب عرعاتشلا ف مهتتأ انونا ماس هب وثلا نم

 هدنعءشاعو ماتلالوبقلا دادغب ىف نكس تاك هنأ نغلا اذمم ىنتع نه طغعتنأأ : رفا علعأ هئاوةهملا كات نم اتا نوعز زو
 ةوسحو ةهطعت : عنان امز قاقرلازبخن اوهدادغب فس رملاوتاق نب زازبلار ارهخو احدلار منيب وهولاقهنلا تسنف نسل زلابرس

 تامتدمان ةلالح وتر ذاو ةسيسلا هيوجسا ىذا اوهو رمل لدي لسعلاب رصملهأ هعنصرإكرملاو نعسلاب سرع

 ىلع مد ناجم ناطلسلا ةركل ىلأ نن هللا دبع نم رمشب سب هللا لببغ نب ةعذرب ىأ نب ةسدتق نم راك 5 ةركب رفا ىداعلا)#

 ناطاسلاىلالسراف هلعفام + (لسوةملعهنلا ص هنا لوسر بحاص قتلا دلك نتكرملا نب عشت

 او لا لولا نمر || نيا كا لو تءاوس دقلة حموات رأز عز تاق" تسكت انقل اللوفر تكد ل 0ع ب اهاضقامل م ناد اًضقلالو لم ا
 اك اةتاطاسلا 0 هنريس نسح نمر هطو نّدثامو نيعن راو تس ةنسةرخ " الاىداج نمنوا ناكل ةعبللا مول لكوتملا لبو

 ناغدم ناطلسلا باك

 لاق مث روك نما كوملل
 كمرك قاف هنلابهذتال

 ْ لاق وه كم رك أم فوذ

 نأالا كلذكو م معنى اوملا

 اكةئىظعت 0 د و د

 وهد لونا قفولا ماش اماه فرمتي الواهمتاهك رثبف هلررةملا نءاحراخراش 3 ل :

 ةلمحعهلاط م 6م "أ هل ةتعاف ةروه كمي ْضَعل او كلذ نمراكى ناقل عنتم ادهعلا ا 3

 هنأ نظ تاكو 01 ايس فاس رمعة تاع تاكو همتكمنأ ١ 0 تاك ىذلا م

 اذمهولارلاو دلاولا ن نيب ىهلنذأب نأ هول أسو زاك, نمي دخلا عاما عاطقنا نولوط نءاىلا او 2 ثيدحل ابا نالهبف قاط ْ

 0 نت انت ىرحىذلا لجو زعمت باكل نيلاسلا نيئاكبلا دس راكب ىنءاسشلا ناكر ءانركس ذام لع تدك ناكو لخط تر 01

 .ىمكلذ فرع وهو تطاخت ناكو ىكب وهن امو هيلا مهدت نم عس, هج صصقا ماع صر عو+ سفن الخ -1-|نمغرفاذاناكو 0

 هيلالسأق أف هرعتو || توكاف اذكتمكواذك قناه ءلامدةتواذك ىنالخ رت رادع راكبابلو
 هيلا | بهذأ لاذاف م ان هللا هع نورتشي يذلا نانلاعتهل أود مهماعيوأتي ونيملادا ارزاةامو حل انعولارثك تاكو ادغكبأو احا 1

 كلبا نمعنلا نأ مسلي تقولك فدوهشنلا يل انما ناكو ب الارخ ىلااليافانُم م 0

 ةدادع امكحينيب عقيذ || تسل سيلا مولانوصسءاضقلاىلعقاب وهوفوتوةئامونينامونيتثثاةنسسةرصبلابهتدالو تناكو# | ٠
 ىابتياف ناطلسلا نسقساف ريق نم برعلاب هريقو ن دس ثالث ض اقالب دعب ممتن ورصعنيتئامو نيعبسةْئسة ا ىذن منول

 د دحر اذه 1 1 1 0 بم ىد صم دنع كلانهروه.ثمابطابط نبا تح



4 
 ثعبورغسلااُخ اوح نم
 ىلا ةيظع اناده هعم

 لف ناد تاطلسلا

 1 ةيئيطتطسقىلا ءاح

 ءاضق ناهد ناطاسلا

 ف كلذعقوواين اه سورب

 الاوهو نيتثامو نيعب رأ وتسةنس ءاضقل اهني الو تن اك لبق :دهدنعءاعدلا ةنادكساب ىو رعمروك نما أمم

 ىقاعتهلباهجر نيعب رآو سجن ةنسل.ةو

 *(ىو زا ىثرقلا موز رع هلنادبعنت ةريغملا نب ماشه نب ث ردا نن نجنرلا ربع نب ركون«

 قفا اوما ف رما ىف همساهترئكن م اورك ذ.ن نيرو :وملاةداعو هعسااهتينكو ةئيدملاب ةعبسسلا ءاهقفلادحأ

 تاكو انان ىئكسلا درب نم ه نيحرؤملا نمو ءاسلاى هيرك ذاذ_اذ :ركيانههعنلا فاضاو هنلافاضملالوال

 نمماسشهنلهج وش ثرخاووبأو شب رق بهار ىعمس ناكر نيعباتلا تاداس نمروك نملا اركونأ

 ةرعجولل نيعستو عب رأ ةنس فوفو هنعمل ىطرباطيلنا نر عةفالحت ىف: :داومو مهمعهّنلاىذر ةداعصل اول -

 ءاهققلاءالؤهو مممدعاجاهف نام هنالك د. تيعساما اوءاهقفلا ةنسىعستة:سلاهزهو قكاعتهراهج 2

 هير بدل دل و ةتاسفات ,ندلاىفايتفلاورلعلا ارشتنا متعود حاو رصعفةئيدملاب اوفاك ةعيسأا

 لاف نيتي. ءانلعل اضع مهعم دق و قللاعتهللاءاسش ناةعد هوم هنلع هيد و

 هح راخق ولا نع ىزيضه تدقق ري ةءابىدتعالن م طال

 ةثاعافو نيتسو نتن انس
 هداقم ةدمثال ذ ىلع مادو

 1 هلنيعوىوتغلا سدنم

 1 فوم هردوتئاممون

 معر رد فلآ ْن :' رشعر س

 عل نيسجن ةنس لك ف قو

 هنلاثعببامى هوس مهرد

 ديل وخلو انا دهن نع

 تك قشاعو ىراوملاو

 هر دعا ملا

 هحراخركيوتأ ناماس دعس د مساق ةورع هللادنبع مهدذل

 أرصتخلا اذهىره 0 3نعتينف ممر هشف نال م 0 - ذا مهتفرعمىلااننامز ءاهقفةحامت راك الولو

 مهملاتراص احتقان شر الا دعب ىرذتل نال كل اذا اوصحخو ةعبسلا ءاهقفلا مهل ل.قامناو هد

 مهعهللاىض درع ني هللاد_.ءنبملاس لثمنيعباتلاءالعلا نمةعاج مهرصعف تا دقوا تاو رهشو كانه ههصودغرشدعو

 ميظعلا تآرقلا ريسفت قلسلا ظفاحلا ةلاقاذ كهةعب ل اءالو اوهلالا نكس ل ىوتغلان ككاو هلاثمأو
 ١ ريسفت فى امالاةناعدامدو

 *« (ىوعتلا ىرصبلاىزاملا بيبح ننىدعلقوةشبلبقو ناسّثعْن رمت ” رك تاس عربا هشدروأ قاشملا

 0 ا ل ا ا ب 23 5 0 ها ع

 مهري_فوىراستالادب ز أو ىبعدالاوةرسببعىلأ نع ب تدالا عت تدالاو وعلا ف هرضعماهاناك ىلع ريك تاذخ وم

 يك رلا نيانم ِْ
 ب 5و2 ءاعلاهمق ع نحتاهباك“ فيذاصتلا نم هلو ةريثك تاباورهنع هلو عفتن هلا هب ودربملا سايعلاو ًاهنعذختأو 0 ع 0

 ةديبع بأ باك فالح ىلءجاسيدلا باكو فاو ةلاباكو ضورعلا باو فن رضتلا ناو ع مالا اوفلالا 20 22 :

 طقاب وع تن ارامل وعي رصم ىطاقةستق اك ىداقلاتعمسىرصملا قنحلا ىواعطلارفعس ون لاق |! * 0
 9 ارامل وعد رصم ىص دن راد ىداعلاتعم» ىرصملا ى هيما لك رار 1

 تأدرملاءاوراسثد عرولا هاف رو تل : |ىبعن ىزاملاة مر هنينابحالاءاهقفلاهبسشي

 نم نامثعوتأ عتتماقدارأهسل رد:فراندةئامهللذ وهب رك د ل ةيلورصق عدلا لع ضعي هكر ىراخلا ضاير

 1 فاس
 ىلع هش ناكلا اذهنالاقفكتقاضاةدشو دنلتقاف عم ةعفنملاءذهدرت لادف تاعج تاقفلاق كلذ حرشل| عضاو 1 0 5

 د سس
 ىلعةريغاسفاهنمنكم تأ ىرأ تسلو لجو رع هلابك نمت اذكر اذكو هناهألت 7 6 _

 ةيجو هنلاباك

 لا لوب قئاولا رشحت ةل راس تن تأ ققتافلاو هل || كت مسل ةوبتم ىناوح
 م رع وف مايسل 4ك ل 0

 ملط ةيحتمالسلاىدهأ ع الج روياصمتا موطأ

 اهرب هنأ ىلعهعفر نم هتموت امس !هلعج وهبصن نم مسمفالح ربارعا ف ةرضناب ناك نم فاتحاف

 تامثعو لاق ماخاب قث اولا مق بصخلابو ارااهنقل ىنزاملا نامثعابأ اه نأ ىلع ةرصمتب رامحلاو

 1 |ةعبب رشزاممأ سيق نزام مأ معتزامأث زا اوما ىأ لاقت زام تب نم تاقلحرلا نملاق هيدي ند تاثمالق

 ١ || تأ تهركفلاف امهمءابلاوءاب ملا توبلي مهنال كمسااب لاقو وق مالك ىنملكف ةعبد رتزامنمتاق

 اريمأ ايركت اقفركملاب «-هحاوأ اليك ىوقةغل ىلع هيحأ
 1 لاق من هيتيعأو هتدصقامل نطفف نينمؤوم

 عفرت الجر كراصمتا م ولا ارعاشلال وقف لو 3
 نينمؤملاريمأاب بصل هولا ليتاّقفهبصنت م الجر

ْ 1 

 ثيدااًارقآو ةءيطاشلا

 نارقلا مواعوربسفتلاو

 ريثكه دنع نم حرك ىتج

 تناكو ةروك ذملا مولعلا
 سردلاىلاّةفو رصم هناقوأ

 ةدانعل اوفينصتلاو ىوعفلاو

 ريلاةحلف مباصا ىنعع ردصم عباصمن اتاّعفكلذإو لاّمف هتذمالت نم ضعب كح
 ناكلوقةلزنع وه تاقف ىضراعم ف ىد

 - ةلرط يسايلظوللا يودع



 نأ ارغلاةءارش أ دتباءاشعلا 4ع

 تعال لاف هلو نم دمج
 5 امتع 0 ملط لوقت نأ ىلا قلعم مالكا نأ هيلعليلدلاو هيب وصنموهو يراصملوعفم لح رلاف مطاديز كب رض

 وهاذاف - تاظقيت ساق 2 تاّقف لريهمدنعلا تلاقاملا#نينمْولاريمأ يقيني عن تاقدلو نمل لهلاقو ق'اولا هن سكس اف مق

 نر لا افشل ةررسأرت 3 مر ملاذا ريخ اناق دع اندنع مرئالاشأ بأ ىشعالالوةتدشنأ
 تلاس لاك 5 اعواط دنع

 كلذ نع تاو ضعب

 ل سي حل

 الخ رو اهتهتنادجر تاكو
 ةحلا اريبك الاوط انهم

 داك 0 قدا
 تطاخيناكوقحلابالاوق
 هما ناطلسلاور زولا

 مش ناطلسلا قل .اذاناكو

 قاس ودل د الوهنلع

 هبلابهذيالوهديلبقنالو
 تعموءاعداذاالا ر.ع دوت

 محرلاانم طقتو كد ع البلاكترعذ اذاانارأ

 حاحلان ةفياطنادنعنمو د كبرت * هل سل هّننان قث ََر , رحلوقتاقلاق, اهلك قافلاق

 ىلا ةرمر لاداء ديلا لاف أار كمىدرو راني دفن ايم ع " لاصتتاءان نا حايعلا لعلاو 3:

 ناك لحرو ”ىلعأر قلااضنأ هنعدربملا ىو ر و ال اانْضّوعف تاسست در سارعل أت ار فنك || 1 ٠

 قوت « افرح هنمتمسهفاف ان( امأ و اريسمتل ا ارق تن امأ لاق ورخ 1 غابافةليوط ةدم هيوبيس 1

 نتئامو نيثالثو تس لبقو نيعب راو نامل 3و نيتث امو نيعب رو عست ةنس روك نملا ف زاملا نامثعو:أ
 قاعتهنادجبرةرصملا

 «(ىامنصا!ىريجلا دانمنءىرب زني نيكي جوتغلاوب ا)*

 روصنملا نب زعملاهفلذت!ىذلاوهو رهشأ نيكسلب نكسل فسولاضدأ ىمما ودرك ذءّدعملا سدأاب د> وهو

 ىذ نم نيتي عسبسل ءاعب رالا موهدااهفالخخ تاكو ةةبرصللارابدلا لا ههح ون رن عة مشب رفاىلع ىدييعلا

 ةانحولامعلاتحرخوداليلاهيلا لسو هلذعاطلاو عمم ملا, سابلا سه اوةئالتو نيتسو ىدحا نس ا
 ثالث سنتذاف هيللترصو ًامتيسن تالاق ئاهلعف ف<باعدك ًاوةرتثكرومأب رمل اسوا ودصاب لاول

 ممافكع ىبوكتو انمادحأ لوالورب ريلا نعفيسلاو هيداولالهأ ن عةيابجلا عفر تاكلي ءابسما
 مولهيلا تهذهنأ هع نع

 مانأ ف رطم مون ناكوةفرع

 تاخدي زباب انناظاسلا ة:طاس

 م ارد نمادحاوهيلاءاف

 ماع مس تاطلس ]1لاقو

 ةوفرشلث ا يذم سملن و

 ىهذأال ىوملا لاةفادغ

 , تآفاخأ لحق مون مويلاو
 بهذف قيحخ لحوتب
 ءاحناالاثبلي لذ مداخل

 ناطاسلا باع إس لاقو
 نع اوزتح نأ -1نذأ و

 لوزن عضوم ىفةيادلا

 امئادهلودن دناعد#ت

 كسلم وما ارحلمعطمنا

 طاع .دحالاب كتلعف مارح

 : اا ءانالا نترمل قو دنا

 قفرصتو ةعادو نم داع كلذ لعهقرافو اريح ةرضاخلا لهأ عمل عف اوكنممالا اذهب قحأ مآ نورب

 ىذنم نيعب عسل د حالا مول ون نأ ىل اهتيعرو هتلود حلا همىفرطظنلا مان ذ ةريسبلان نش- لزب لو ةرالولا أ

 هدب فتح رح ليقول ا وقلاهتلعتناكوةمقي رفار وا تالوراز هللاقب + عضو: نيعبسو ثالثة ةحخا |
 ةدالون دحاو مولىف هبلعتدفورئاش دلانأ لبق ىح ةيطحتت امعإ رأ هلناك و لاعت هليادجراهنمت ا هر راد

 نمةانثملاءامل ا ثوكسوة روسكملافاكلادب دشتو ماللاوةدحوملاءابلامضي نيكعاب ووجادإو ريش عةعبس ِ 1
 هبسنةيقب و ءاياهدعب وءارلارسكواهتحت نمةانثلاءاملا نوكسو ىازلارسكبىرب زوجي نوناهدعب واهتحتا
 هنلا وهجر سيدابنيزعلا نيمغريمالا .ديفحرك ذدنعءاتلا ف حفر وك 1 اوهتبسل طيضو ١

 ماللادعب رك احا ع و اوفا وواولا تشب وهف تالكراوامأو ب ىلاعت ||

 نونغلأ |

 م12 لل :

 لفت اوه تما آناكلاهجقَرتدقنومأملاناكور هش لّوالاو بقل ناروب و ةحرماهمسانالاَعب و 2

 ىبتناو صا مخب ا ذ تاكو راصعالا نمرصعى هلئمدهعت لام حارقإلاو مئالولا نم لبعواهمأب اهولأ
 ءاتعتا اوعابضءاسمعد ان عاقراهمف كاسم قداننهوجولاو باكل اوداو ةلاون يي عتاهلا ىلعرثتنأىلا هرم

 ا ةعقرلا ام ارض اهحتف لحترلا دب ف تعقواذاةقدنملا تناكسف كلل ذزيغو تاوةيتانسو رار

 ةيراجوأ اسر ةواوح 1اككموأ ةعيضناكءا اوساهعفام ستي وديلااهعفديفك| ةادصرا اليك. اولا تح 0

 توماملا ىلع قفن أو ربنعلا ضيب وسلا جانو مهاردلاو ريناندلا سانلارثاس ىلع ذدعب رث ردم وأ 0 1

  نيلاملا ىلع يح ىصختالاةاناوناكو هسعابتأ او هداندأ نمهسعم ناك نمرثاسو هياعأ يور ا ا 0 ١

 ناخد« ناطلسلا عملك أ :أ رك ذو هياودلالو هسفنل ا سسش ىرت رتشل نمر كيعلا ف نك 9 هركسعه مجد نملكو نيحال#لاو "هل نراكسملاو
 كا جاتح ا مهعم نم 0111 ا قىربطلا :



 1 . 52 ماعلطلا نم كلاملامُف

 فل أف الآ ةرشعبهف ةرصنم دنع نومأملا صوره .ردفلا فلآ ن يسمن وبلعتنلاغابم ناكودبلا لوُخ لالحمنم ىيءابامو مارح

 .تومألجرخاذهدعي لاق م هعشحو هيا ومداوق ىلع لاما رخو نسل سلف لصلا مقدعامقاو ,درد | لك افماسعطلا ناطا سلا

 نيتئامو رسشعة:سس لاوش نمنيقب عسل لصلا مف نملحروناضمر رهشنم نواح نامل نسما ومن ||| تاطاسلا لاستف كوسا

نمرطفلا مول ددجلا دبع ني درج كاهو 1 00 1 .
ومأملل شرفوهريغلاقوةنسلااءذه 

 الة بهذلاب جوسنمريصح ن

 لاق بهذلاب عي وسنملاريصتلا ىلعة هلت نل اللا ظقاستىأ رالف ةريثك ىل ”الهدمدق ىلع ت رثن هءلعفقو : 7 0

 ءاَرملادنعاهوأ عن ىذإ انامل او رانا ةفص لاق نحلاخل اهذهدهاش هزءاككرسا نار يرزإ و || يدسنع امو مارا نم
 جار دنعاهولعي ىذلا باب او رهن ةفصيف لاق نيحلاخلاءذهدهاش هن"اكسارفابأ هنلا تاق تلوح اذهلف لالخلا نم

ىلعر دءامصح 3 اهعو اوذنمىربكو ىرغصن اك
 تهد !نمضرأ 

 روكو سراف حاجخنومأملاهقاطاو طاغلاةناباعضوماذه سلوتببلااذسه ىف ساونانأ اوطاغدقو 000 0

 لهابلا مزاح نيدهتلوق بف فراظتسي اهمواوبنط اف كلذ ابطل اوءارعشلتلاقوةنسةدمزاوهالا || تحل ند نب ءافولا نبا عيشلا
 نمتنيبنكلوت * رنطدقنورهسااب + نتلنافتاروبلو 4 نسعالهّنلا كرار 0 0 0

 ىلعنومأللالخداضي ؛ىريطلا لاقودجاريش م دارأ ارب ىردنامهتناولاقثومأملاىلارعشلا نق لف كو لانالكا راما
 بحت لماع ملاعورسخ

 ةينيصق تناك ةردفل أ اهتدج امهءلعترثناهعم سل الف لصلا فيلا هلوصو نمة اغلا ةلمالا تار ا

 8 9 َن دهوفاو هيرايز
واهرقاهعضوفةيسفلأ تلاقف وهارد اددع نع' هل ًاسو عمت نأ ثوماملاضأق بهذ

 هذهاهللاف

ق ىدها نب مهاربا نعاضرلاهتل اسف لصادعن كدس لك اهتدحاهلتلاّعفكحتاودىلسو كتان || © 00 0-7
 تل

 بهذ نمروتىانم نوعب را زو رب نعتعمم هيلا كتف اودقوأوتاعفدقلامقف رك ةمد دقت دقو 0 00

 ءوعف اداهبل ءلوشدلا نوما بلطا ل ىريطلاربسغلافوو فرس اذه لاقو مهنا كلذ نوم ارعنأف || ب ب دان 1

 فسو نبدأ هيلع لحنددغلا نم سانا دعقافاهكرتفاضئاساهدجو هيلا تفراَسلف عفدنن : ا رذعل 0

 ةكرعلاب رفلظلاو ةكرملاةذشوةكربلاو نمبلابرسالا نمت ذخ اعلا كانه نينمؤلاريمأ ا( لاقو تاكا || ل

 لئلا فنيطلا ىداص « هتبرخضامضرات» نوسالا فتنأف |
 مدن مدئم هستقت اق دب هتس رق ذي نأ مار . || لولو هسفنيوبعىر

 هاطعاا ىلعلضف هان
 تب وردقو تاراتكلا باك ىف ىاج را ساسعلاون أ كلذ حت اناكلا نس نموغواهضدك ضرع تصنملا كلذ ىلاعت هللا ٠

 دقعو ني:ثامو رسشعةنس ناضّمرروش فداك اذهىرخ وباوصلاب لعأ هاو هحولا اهرب ىلع 300

 تيعب هليل ةرسشعتالسشل سينام هول هنأ هو تناكو هتمكحص ىف ىهون رومأملا ف و و نيتث امو نيتنث انس فاهنلع
 َ 1-2 3 : : ون رطب تان دجت تاطلسلا

 لقالا عت رنم نيب ثالثل ءانالثلا مول تيقوت ن ىلا مدعي تيب و نيتئاموةرششع نات ة نس بحر نم 0 ا
 نينثثاةنسرفص نماثلخ نيتلمالنينثالاة|لاهداومتالتنس نونامتاهرعو نتئامو نعسوىزح انس 1 00

 0 كا د ا ل.س. . || دربال سرا نتاعرومت
 فتنفداها لاقي ودادغبب هتاف تناكوةئامو نيعسلو تحن هللاقو ا

 ىلاةبقابامناوناطلسلا عماج ةروصقم ل, اعمةبق

 ءاسةنك انبلامزلل دعب رول توا داصلا يبق و مساع تب ىقافل تفي لدلا بفودي ىلاعتهيااهجرن آلا

 صلاة دي رحنا ىف بتاكلا دامعلالاقو ىناعمهلا هرك ذاذك طساون مدي رقولحد لعدن ىهو ةلمهم
 بارذناى لا عضاوملا كاتسمأل آو رهنلاالعدقو ةريثكح اون هءلعطساو لغات هدوم دعب ل

 نم لكس رفذحت سرذىلا

 خر هاش ىب ناك ناوهتمعل

 اهبتاوندلاكوتمالد وطانامز طساوب ماهأهنالىاعجسلا نمرمدخأك| ذب دامعلاو تاق دع نداادعسلولا قلق

 _ *(نيدلادجمب قلم اناورم نب ىذاش نب بون نيىروب ددعسولا للملا باز ب ف لزانوهو ىازاتفتلا

 مم ىفرعاق :
 ع

 2 ع 5 ع 0

 ةليضفهبف تناكو هنأ دالوأر غصأ تاكو كاعتهلاهجر نسدلا تالصناطاسل اون ا وهوهسأرك ذ مّدعَتدق 0 9
 ع 2----_ , ع همادقدط 0 ذو

 لبقأ دقو كلا هرح ىف هناولد نمتاقنديج هإثمىلاةبسنلاب هنكسل نيمسلاو ثغلاهسفرعش ناوندهلو ف ا 7

 د ال هوقبهشأاسزفاك اربرغملا ةهسنمأ| نشف كاذ, كوم ارستاف
 5 أ 5 ل 3 عا ء[ ل16 0-5200 2 يي عحرفاديدشايرض ديربلا.

 هرواو 3 , روك ذلالوملاو| فام



 ماي لا ل

 اخ و م ياما

 ر كمملادالو و ىلا عت هّندا مهجر شنت ق يتعو هواشابا هج قرهس ا ةانح ف همأ درو 00

 قشمدكلامنيكتغط ندااريهط لزب لو روك ذملاناوضزدالوأ مهيلح 00
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 3 . ركنا باك ىبتاكتلادامعلا هلدر 2

 لح ىلع درو ن مآ دم طخغيس نيخ قامو ع ىذرب نيحىانحأب
 طاسم قعض ىلع ن ني اطاس كنافحأ نيد ا

 طلغن كنم ىفالتلاب ةجامون رهدلا عاق طرفا و ىوشلا ح * ريت اوتريصتدق

 ايضعهظل ىحافسارهاشابو يب هركهبشلا حمرلا لماح انأ
 ان رضالواذعط تلوا-اموتلتق 5 اهبرفتاسامدهناو خرلا عش

 اكن دا هلدروأو

 وهواهلع مهلوزنمولةحار ا لاهو اهرمد حاس اهيلع

 ىقابمصالادامعلا لآ هتبكرف ةنعطةحار 11تناكو وةروك نما ةنسسلا نمهرلانم رشعس داسسلا

 بحال اءاحذارورس مت آوساع طبخأ ىف نكتوهمناح ىلا ني دلاداستو طاسجسلاى ل عسلاحو هامتدبف دلدلا

 ىلا اهقح ةفامضلا ىطعأ و ارس هنفدو هزيهجب صو هتلاس ن عريختب لف هبحنأ توعهيلارس ًاونمدلا حالصملا

 ءابلا حضن ىروب و 0 كولا عبانا لتقبة صير سا-انذحأاملوقب ناكن يدلا حالصنالاَعي و اهرخ 1

 ىبهتنا بئذتبررعلاب هانعم كر طفل اوهوا مَ نمةانئمءااهذعب وءارلاسس 5و واولانوكسو : ةدحوأ ا

 ا 0
 0 ا 1 ا ا ا م 2 لا كش 7
 ناكورصمبحاصة هن نم قشم ديني دم لاس اردن ش :ورد ار يمر صاسالةبق :رمشلادالبلا بحاص ناك
 هدحنأف هيرتسافشتتىلاروك ذملازبست أ ريس 5 رثلاىزر اونا نب قوأ سر سأأ ذئمول قدمدبحاص

 ا ري

 كلذو هتكلع ىلع ىلوت ساووهلتقو شنتهباعضيةفزست أ هلا يرق ثمدىلا لصواسإف ”هسفتب ملا راسو 0

 قشدمدكإمدق ناكورخ الا عسب رروش ث نمت اح هليل ةرتع ىدحللاامعب را و نيعيسو ىدحا هس
 نيعبسو نيتنث اةنسس فتاك كلذ نأ راوثلاض عب فتنآ ًاروةئامعب راو نيتس ونامئةنس ةدعقلا ذى 1

 لعروس اورقنس قأةجو ىفمّدعتاك ةئامعب راو نيعبسو نامعةنس ىفثإ ذدعي باح كلم مح لعأهللاو

 ةيراحما ىلا تداتارحا د مو تارفاثم هرك ذمدسعملا ىو راكربهم هحلآ ناني ١ وهند ىرح مح هيب ةيماشلاد البل |
 ةئامعب رو نينامثو نامعتخ سر غصر ع عباس دح الا م ءوفىرلاة سل دمنمىرةلاناناصتو هلا

 ةئامغير او نيدجنو ناعتنس ناضمررهش ف هداومو «راملا ك|ذ ةكرعملافلتقو زو 5 0

 0 رز انتس ة ناي وسنو ا ”انالا تر 2 تاودر لارا ةنايهرجلأ نيذاو فلو

0 07 

 ص 0 تا ن.داهفلا رع ةئاسب رد

 هكنان 1ناكو نيكتْغطروصنمولأ نيدااربهط كمي ماقتامالف نعدوتنعفتعمهمأناليقو ؛ لواطتم'

 رهاظب نومملاناوض 0

 نانمل تسلا مول ىف هون نأ ىلا

 قوثو يةئاهسعو نيسعنو تس ةندس ة خا ىذا هندالو تناكو عت ذحعاسشأ | هلو اضل 1كلذريغ هلرك ذو

 ةتباصأ ةح ارح نم باحة دم ىلع اهسجنو نيعبسو عسا هن ر غص نم نا رشعل اوثلاشثلا سيدنا مول

 5 هل ]ود لبقو لصلاادعب يذلا قفا يش باح بحاص نا دامعلدعأ دفنا نيدلاحالصنا ىاشلاقربلا

 ناك ولولا مادي رشامضغ

 هتاتقلخ رهاش ئناوه

 الحر لتقأ فيك ىنكلو
 دسقوالاةدليفف تلحدام
 لود لبق ةفينصتاهلخد

 روب زلوم لاق قبس
 ةكعن الارق رقت قيناصتنا
 اهل اما غلب مو ةف هن رشلا

 دهم ن اطلسلا لاف ك فس

 سانلالوملااهبأ مع 1 تان

 : تناَو «فداصت 1

 ةلكسراو كطنصت تر

 كعضنةه رنا ةككلا

 نسكساوىاو روكا اى |وملا

 راع مالكحلاازه
 ةريثكهىقانموناسكسالا

 اذهاهرك ذلمحال
 هلباهجرقف و 5 رصتخملا

 نيعستو ثالث ةنس ىلاعت

 ةيايطنطسق ف تامةثاعاعو

 هنآ هناقو ةصقواس من فدو

 لصف لئاوأ ىأمول أ

 : ىرتشت تأ ص أ لصفلا اذه

 ىلا كانه نكسف ةقب رح هل

 فو في رلنالصفلوأ
 ءارزولا تاك ةذملا هذه
 لك ف هترايزلا نوبهذب
 ىلص هنامث ةرضع وبسأ

 0 ملف قرا
 لإ رش هايصاب نأ أو

 نم ىالفلا عضوملا ف

 لصالف ا

 هين ىلا ءاج "قار ثلا

 نعالا هبنج ىلع عم _هطضاو

 لاقو هل



 نم دلبلا ف نماوربسخأ
 تارقلا ىلءاؤرقنذلا

 لكلارضأل مهو ريدتأف

 قح مكمل عىل كوم الاقف
 اًورقأك هئاضق مول موبلاو

 ىلا ملظعلا نآرقلا ىلع

 ءار رولا بخ فرضعلا تقو
 هتداعله بلا اوان كذب

 املاثا دوأدر زولاوتق

 هد از ا ةيحشلا نمام خت

 ىتست اذا كوسا لاّقف

 مف تمهفلاق .دواذان
 كشفت ىلعكلب !لاةفانقعم

 انندلا ف تشع اقدوادان

 هلياعاشنا متخأ وحال

 ءازز ولا لاق متةمالسب ىل اع

 دبر دب زيان لعام اوإس

 3 ديزباب تايطلنسلا

 قالص رض نأ هنصوأ و

 قولد ىضغن نأوهسفتد
 قفدلسفلاملا ند نم

 قوععضو اذا جيسوأ لاق

 اود انا رقلارنع

 ريفشىلا ىنورحستو لرب
 تادف قوعضت غر بقلا

 رهظلا الص لصولا
 نعل اس ذأ ماتم 1

 هتقويرف ال ةرصعلاتاذأ

 نذدؤملا ت 1 عسل ني

 ريك ًاهّنلاَتْذُو لاك ايلف

 هلياالا هلال كولا لاق
 كلثق هحور 8 0

 لاعت هللا زراعاسلا

 مم هحر ذر ولو حور
 ناخدي زنان ناطالا نأ
 هنولد ىضقو .هنالصر ضخ
 نينا تناك دوهشالب

 يقدس وشو الوهن

 و59315 1 اسست همس سمسم
 تاىلاىو ول دينعسولا] وانما بان“ هدلوددغب صالا لولوة امسجنو نب » رشعو نيتنت ان سر غص نم ثول

 لبر ض7 تا“ ““_“تٍ؟ْأ؟غ؟؟“/©/؟/©/ س22 سس ل
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 نمهئياصاةحار نم ةئامستو ننرشعو تسةنس بحر نم نيس فعل او ىدا لا نينثالا هوب قوت

 ةمسرح ' الا عيب ررهشرشع عب ارغاعب رالا مون لتقأ ىلا ليعمسا كلولملا سعت مذإو هدعب لوثو ةيشطاملا |

 دوج مسالا بأ نيدلا باه ةاخأ تسلح أو لوا تنب ص نوفا همأ هتلتقةئامسعنو نب ريشعو عسأ ظ

 نيثالثوتالثةنهسلا اًوش نم نءرشعلاو تلاثل اعلا هلل لق تأ ىلا قشم د,هدعب ص الا ىلوتف ىرولنبا

 ندا لاج هوحنأ لصو ه3 ةحاضو ىواكر لنا شارغلا 0 0 سلا 602 هل تاه جو

 عب رأة نس ناب هش نمانةةعبلا هليل فوت نأ ىلااه ماقأ وق قشمد كاف محاصناكو كب اعب نمىرون ندم

 لزن نأ ىلا نيكشتغط نيىروب نب دش نب ق بأ نيدااريحتمداو قشمد ةكحامددعب لوقو ةئامسجتو نيثالثو

 اهتعمضوعو هنماهذحت أو ىلاعتهّتلاءاشنا هتجرتف علا د > الا جراتلا ىف رسنز نيدومتندلاروفاهياع

 دادغب ىلاهجوت مْةدماهم ماقو نسدلارون أب تارغلا ىلع تلا سلاب ىلا لسقتنا عا ماريسس ا مماقأف صح

 ا ادع نأ نيل نستودي دمنا قمن اتا سل كل أد

 نيدلانيعم ىفوقو قشمد لا نمروغلادالبب نيدلا نيعمرصقهسبلا ب ساد ىذلاو هو نيكستغط هد

 جوزت ىذااوهوةئامسجتو نيعب رأو عبرأ ةنسيزخ" الا عبس "ررهش نم رششعلاوثلاثلا ها روكسذما

 مةسر دم قشمدب هلو نيعجأ هللا مهجر نيدلاحإ الص ناطا سل اهل ع نماهحؤزت مهتنيادومت نيدلارو

 لاعتهلناءاشن ادرك ذ2 الادومتنيدلاروفةج رت اهترك ذذ قبأ نيدلاريجتة فوج رام تدجو

 ىروصلا ىزانمرالا ىبسل ارفعج نب رن مالسل اربع نب ىلع زي ثيغعي رغلا ىباتنب ةمقت ىلع ماز #
 نيس ا نب ىلع نب نسما نهّنلا دعس نن لضاف نب ىلع ن سيلا ىنأ نيدلا جان مأ ىهو

 *(لصالا ىر وصلا نودمد نيرجت نب ىبب وم نب مهاربانيدجت نب ىبح نبا

 ىناهصالا ىناسل ادهني دج هاطا بأ ا ظفاملاتيدصو عبط اًعمودي هاصقدمح رعشاهلوهإْضافتناك

 ىترثع هطخبتكواهملعينثأوهقبلاعت ضعب فاهرك ذو سؤ رم اهب ردنكسالارغش انامز ىلاعتهللادجر

 ف ةروك دااةيَعت نا ري أف «ةصعواهراسجت نمةقرخرادلا فةددلو تعشق ى فج 7 ر تخاف ىاتكس لزنم

 هدسلولا كلت "راج نعاضوع < ىدع تدخلا تدحووإ قوت ةقلاا

 57 00 طلااه رددت كتلس نع السحر مودلا لمقأ نأ لفيك

 مهنملا حت نينو رهلوقىلا ىبعملااذهىف ترظن
 معلا اك انمقمم كنملزب , ل نمراثعلا لا تنقذ

 | مركخمماقملاالا طخ #2 ممدقىلا ىذالا قرت وأ

 ةيقتنأ هللا سحر ىردنملامياغعل ادب دجتوبأ نيدلا كدر اففاسملا ىل ىحووهتنسحءايشأ كل ذريءاهلو

 ١ ىلاعت هنا امهجز نيدلا حالص ناطل دل ىجننأ نبا ارعزيدلا قترفطظملا كل اا ممحدتةدصصقتماقن روك نملا

 | || لاوحالا هذه ف رعتتضشلالاقاهملع فقوا لف رجلا, قلعتر امو ساحلا ل ؟تغصوو هي رجة ديصٌلا تناكو
 1 مقصو 0 ترك ات فضووةببرحىرخأ ة ريشة تمظنف كلذاهغاف اهامض نمر نم

 ار فصقاهتدالوتن اكووهعبلا اههسن انمماهتحاس ةءارباهدصق تاكو اذهب ىلعك" اذهب ىلعلوقت هيلا تريس
 تدفولوةروك ذملاةنسلا نم مرحلافتداوانأ قلسلا ظفانملا طغتنأ . ارو قشمد.ةئامسجو سعة نس

 ١ رخاوأ روك ذملاجرغلاوبأ اهدلاو فوتو ئادجرتئامسجنو نيعبسسو عسن ةنس لاو لك ”اوأف

 ا دحالا مون ىبض مالسل ادايعنب ىلءاهد-قوت ولو ىلا عت هنن ااهجتر 2ث ناكو رغص فلق و ةثامسجتو عستةلس

 ١ نسما قروك دلال عن لاو اهدلو فوقور وصب هئامعب رآونيعيسو نا ةنسرخ الاعسر عسأن

 1| ناكور ادلا ىرصملصالا ىروصوهوةلاعزنس نعي ردنكسالارخثةئاسسو ثالث ةنسرفص نمرشع
 الضاف



 ىفو ماشلا لحاس نم هدرز. وصةش دمىلا ةيسالا هذه ءاراهدعل وواولانوكسو ةلمهملاداصلاع ضل :

 7 2 ل ا ا ل وتل نيرا

 م. ناكو لاعتهّنلاءاش نا نيقابلارك ذك ًاسسو هتبد لهأ نمةعاجسرك ذمدفتدقو كاتم تان 0

 اجاوفزب زعلاهبخالت ناك دهعلاةيالونالةكسامملا ليلو امي رطافطل ارهامار ءاشالضانروك ذل | ٠
 نماريثك امسهلدروأوت ويلا ىبلاعثل روصنموب امهرك ذدقوةدسبجراعشأ اضيأزب زهاو هيب أعل ا

 تأىلع دحأ سانت 0

 ىلعهوعضوف'هلحرذخأ» || ةنس لاّوش روك ذملا لضافهسأ داوم ناكو هبتكيأ طبضلاو طخلا نسحت 1 ارغلاو هوم ا قالضاف
 ىلاريصملا أوي جو ريصح نامةنسلؤالاعيبررهش لوف فوتو ىناسلا انناملا طخ نم هتلقناذكه قشمد. ةثامعل ر او نيعسن
 هاسيق هوز ريقلا ريغُش روكا لع ع نسحلاىأهدإو طش نم هتافو تل ةندجتوب أ هتدنكوةنإ ردنكسالا,ة لامس و نيتسو

 دي :قاورلخو | هل ا رق ىهوزانم رانا سلا هزقعا رفلالادعب و تونلاو ملا تفوعارلان دوكسوةزمهلا مشن ىزانم رالاودب
 ةنيدملات التماو هناوضرو بلح لاس[ ن ماس اق اعمسلا نبارك ذو مصألّالاو 1من لاغنم لسبقو قكمدلاع

 جيدضلا نم مونيلا كلذ || ىروصلاو * ىرغلااهناجن ملمم نم لق بالاس أ نمْزارعنيب و اهنييتازانمراىأر نمك لاو
 ركل اوراغصلنمءاكبلاو
 ىديأ ىلعاوضف هتناسس امسجنو ةسث ءنامثةنس فاهم ءاولوتسا ىلا عتهللا وسهل دخن رت الا نابصلا او ءاسنلا تحن

 ةروهشم هتزانح ثناكو نايس
 29 ةنل# هن تلا 222552225222224 2 ل -

 0 .مالسالا »* (ةمس ص نكس ةمطرق لها ن مى ا. ثلا, ف ورعملاىوغللار عنب بلاغ نب ماع بلاعون )+
 لماعلا ماعلا مهتمو) »< متغاا فدعجر وهشم باك هلو ع رولاوهقسفلاو ةنايدلابار روك ذماهدار !ىفتقثوتغلل|ىفاماماناك

 *(نيدلادعىلو 4 نيدهاجم شيخ ايما تأ ىمرغلا ناتتملع عمدند لعل دقق ةواراثك او اراضتخا هملول : 1
 اناع ىلاعت هليادجر تاك ىلعرانيد فلا اهب نك اس بلا عوف أ وةيس ص ىلعهتياغ مانا روك ملا بلا ىنأ ىلا هو ىرماعلا هلبا دبع 0 5-8

 ةدوهتةريس بحاص الضاف ||| امندلا4تلذب ولهّلاو لاقو ريئاندلاد :رفدهاح شيلا السلاوي اهغل اسم باكل اذهةجرت ىفدي د زثنأ 0
 هيصخ هدد سه هع رطو سيئرلااذهتمهل بع أف ةماءسانلل نكلوةصاخ ثلا «فلؤ 1 لىأف بذكل|تزدتسااالو هلعفأ كلذىلع 1

 3 0 ناطلسلا ماسلا ردن دقما ذه بلاعربأ ناكنابحونأ لا ر اهتهازنو ماعلا ذه سننلبعأ ا راو 00

 0 ما هنط ؟ناتارامجريعو دج ركنا ندري لا اعتدت حرت يلب راونينالدو 8

 لماعلا ماعلا مهتمو)# رعت نارمعس و نيتلا كابوس |
 ىلوملالماكلال_ضافلاو كد د 0

 جب (نيدلا لالج ياكل رضح . *(ىدهملاننئتاقلا نب روصنملا ب زعملانب مع عون ازد
 نمراص< روس ةدلببأشن
 ايضاقوبأ اكو مورلا الب
 موأعلا نايم ر قواسم
 00007 هدلاو لسع

 لضافلا ىلوملا ةمدخ

 نارملافرحىفمرك ذى أبسو د . رعملاٌةرهاقلا ىب 9 :ىذلا اودو برغملاو د د رصملاراندلا بحاض هون تاك

 نما طاقلا
 1 ًارقو تاكب ريهشلا : ٌّ 0 هود رولا مينرتت نفح :

 دعا ةيلثعلا ناحل هعدص نى راقع لة 3 ارقنوت ف لا د .ارذعى ا .ةىرذع تانام 3 ٠

 30 3 1 0 اردح /ىاصتلاناكت اوايصو د اريغت لاش تأ الوأ هلزاو د .ارهضخ ابيلعهرطا "لتساف. : 2

 را مخ لاسو اريتع_ئارتااروفاكواغل ب اهسفنب دورد | حافت تدع“ ال
 هك عقرد هدنعح رخو 1 : .

 ءىعسودالوأ اهنم هل لص (اضرأ و 2 ا
 7-5 ا 0 - 0 كءاملا نامت نيل دع *« معا كار لأ هْننمو دع هريغسهالا كإءال ىذلاوامأ 000

 اسردمراص مث هيتجرت تع ورد 5

 ايست اكو ةرون زملاةدلبلاب م 3 هلق ات ودعلا ىمناملكى و 3 ماو دشأ ىدنع ابمئالعال .

 هل بلطلا ديا معلا ع 1 (ةهنيلا بحاص هلدر وأو)

 ىصخ الاه تول نك لكتو ا ىبيتنت نأ ىلاىردتالف مت د انداصت امط ءادبب عقل د ل وابو لطنفشعمأادو

 نكرم لاشي ناكمهنا ىتح ِ اسفاش ءانملا دراب نم اهتاغل دع دعت |ةريعهلاجسا مب رضأ د ايفايقلاب وت ىريحتهلوم

 ( لوا اكلنا - 1م )



 0 ةببرغلا مهلعل ىلع علطا

 ايواط ناو حاف زهلمةتفلأف ب هلتفطعنااهفش نم تندالف نم ءاخهنأ ىوزامله]سثم

 ايقالتالن ىلا دانمىدانو وب مهلو تش مول ىنم عنج وأب لئاوأ ىف برغلادالب

 نامرحلانمءتلالماذكق .« هئاطعا نمرهدلالعاكو اضبأهملا ب ولا نمو ||| تاعدمم تاطاسلا ةنطاس

 لاغنهّللاهعررصعةئامثلثون بعبسو عب رأةنسةدعقلاىذف ةنافو تناكو ب ةندحاهج هراعشأو || ىلع عالطالاريثك" لحز

ىفوت هنأ خي رات قتعلاداز وةعطقنملا لودلا حاملات زكي || عم جاو ةببرغلا مؤلعلا
 ةرمشع ثالثل سهشلا لاوز عمءانالثلا مول 

 ىضاسقلا هلسغو هناتسب هيلع ةالصلارضحسزعملانم رازن زب زعل امانأنأو روك ذلارهشلان م تلمعترر || تاطاسلادنع مورلاءادع

اتسلا نمهج رخآواب ول نيتس ف هتفكو نامعنلا يدم نع مهل اسر د
 رصقلاىلا هإ_جوتفارقلابهياع كصوب رغملاعمن

 هناووخأتملا فراعملاءامسىذلا هناك ىفىادمهلا كلل ادبعن يد لاقو زهااهمباريقاهسف ىتلاةريطاب .نورو ||| *يرغلا مقاعلا نملئاسم

ثو عسبسةنسدل اوهناامهريذلاقو ملعأ هّللاو نيعبس و سجن :س فول 0 _ نك 0
 ةئامثلثو نيئال

 2 و

 دير نب كانز نب شوقنمنيدانمنبىرب زنينيكلب نب ر ومنملا نبسردابنب زعملانن يمت ى بح ونار نالا-ا رواش ارجل

اوهورغصالاى دع نب ثرحلا نب نا ىاس نب علو ني ىب هرسان قفز ونبلافشاونب رغصالا اديدش ارارطضا نان
 تباىثمل

رنبكلامنب ىدعن.فوعن هتادبعوهودعسن رغسالا وغلا يديني كلامزب بصخ بر ومملا أ نم ميلظعراع هل لسمحو
 هي

 تي واعمنبسيقنب ورع ن.لهس نبديز نب بعكن ب رغصالاا بس نرخ ءالاريج وهو ةعرزنب درس ننا لهأ نمل جر بلطف كلذ

 عسيمهلانينعأ نريهز نبي رعنب ف وعن طق نبت ادمن ثوغلا نلئاونب سعدي نب مشج مهلعلا ىلع عالط هللا

 مالسلاءبلعدوهوهو رباع ناطق نيب رغي نب بشي نيربك الاس نب عجن رعلاوهو ريجنْب وزعت || ىلوملاهدنعرك نفةميرغلا
 ف دانعلا هلاقاذكع مالندلا هيلع وت نيماس نيذشفنرا نيلاش نب ١ سردي و هوروك ذهل

 »« (ىحاهنصلا ىربجلاّةدب ,رانا

 00001 : . 8 . 5 . 3 ةدلم

 لئاشفلاباب رالاملظعمءالعللا بتراث ”.الادوتعةرسلا نس تاكوزعملاهسادعباهالاوامو ةيتر داعإب || تاكو ةروك ذسملاةدلبلاب
 9 0-5 نيثالثلا شع قهنساراش

 لؤروسملانبىنثملاهةحوهراظن أ وىروصل جارسلا نياكرا دلادعب ىلع قاف“ الا نمءارعشلا هتدصق ىتح

 وق لذ نف خادم يضفاو ريقلاقيشرنءنسحلا ىلع الو ده ةبقرفادلا ينمرسد نم | دكسع ىذ ىلع هيزناكو
 مدقذنمروثأملا رينا نم ىدنلا ف ءانعمسامىلعأ وحدأ 0 3

 مريمالا فكن عرصلا نع انحلا نعلويسلاابمو رت ثرداخأ رولزملا لحجر 6

 هلوقكلذنفةنسحراعشأزوكذملا ةريمالاو . 502

 ا ةاوخغ ءرامزعت ا اهلل كامرا نا 5 0 000

 ظ 00 ءاوفووراسأ ف شكت وب ةرطايداؤغلا اسمن اك 0 00 -

 ىمد نم ضاق ىذلارادقعءامأ مضرأ معىذلاماعلارطملا لس 7 اضدأ هلو 0

 ىببط هلءجافريسمى نب آن مم اح اودصلا ىلءاعوبطم تنكاذا 7 رك ذا وا تاكو

لخت تلصواذا »* هو-و لعب رشدقردنو 7 اضأ هلو
 سايل نع 

 سالثمروعشفّردك * روغل فدرولثم دودح

مسل اباك قتتاكلادامعلا.رك ذو
 هلدرو أو ل

 هتائسأ نعباجًاذاهعيمتع
 مث ةيودجالا نستحأب
 : 00 .١ روكحلا ىلوملا لأس

 صانمنيحتالوهاتلب واب د اهّرحو م ارانىف تركف ++ تاس نعل لا

 ش ْ ضالخنالا ةداهش داعملامود دع ىتلسو رين أ ىرتوعدف كلذابتلع علطب لانفرسشغ
 . || ىدهملازاتحاهتبالو مان ىو لب زخم اءاطعلا ىطعت وةيتسلازئاو + ازين اكو ةريثك هلئاضفو هراعشأو ا ١
 لجرلا عطقن اى لحرإ

6 0 0 0 2 ( 

 نمهدوعدنعةبشب رفا كاعتهتناءاسش ناهرك ذي الات صوب نب روش ناطلسنلا برطف مةلأو
 . || لعراكتالا مرهظ اوقرشملادالب

 . || جمالا دالوتناكو ا« رهتشاامدنمناكو شك !سىلاهحوت لانه نموةعب رشل نس نع اج راخءار نم ماقىتح كلذإ ناندجم

ادالب نمةريسص ىهشت ىتلادب روصتملاب روك ذملا مع ىنثأو ةنرط ةدشل نعقو
نيثلثا ةنس بج رس شع تلاثنينثالا مؤنس رف

 

 كلا ءانثروك ذملانوملا لع
 ك0



 هلوام_مناكم ف ةرهشامهلو نويساف لبج قد رط ىلع قشمدرهاط ىفنيثللاةيليشلاهاقناخناوةسسودل || ٍإ :

 نشل فرح ىف هنأ اةجرت ف ةءوكريش نيد نيدإاريصانرك ذأ سوةروك ذملاهتسردل ةرواحاهتيرتا ىف

 انهههترك ذامىلعةدان رنفلا اذ مةبانع هلم ءالضفلا ضعب طقع تدح وج رئلا هذه ع نمغارغلا

 )ا

93 
 هدحتسردمءاط ع والمج 2 707 :

 ةش , دعنا دم ناطاسلا | فوثنأ ىلا اهب لرب و نيب رأو سج ةنسرفص فتي دهلا ةبالودوبأ | هملاضّوفو ةثامعب رأو ن رشعو
 اماسردمراصف اسورب ا ثالملابدبتساق ىلاعت هللاءاش ناهةجرت ىف ًايساك ةئامعب رو نيسمنو عب رأ ةنس نابعش عبارفءدلاو

 نم ءالضفل اهدنع عججناو ْ ةديسلارصقىلا لعن ع هرضقف نفدو ا ب

 للصم كوسملالثم ةبلطلا هديشخرك ذام ىلع نيةتس تانبلا نمو ةثام نم 251 1نينيلا نم هادو ىلاعت ليا هجر ريتسستملاب
 ىلوملاو ىنالقسعلا نيدلا مد د ا كا ل ذاامعريمالا نبا دادشنيزب زعلادبعد#و أ

 امهلاثمآو ل رعلا ىلع | تقف .روصلا هزه ىلع هلنياف هاَعندارأ نك ىطخم هتديقدقوهطيضل وطن قابلاو هدا دج ا ضعب اطض
 امهدحأ ناديعمهل ناكو أ هياءاش ناءاهلا فرح ىف اهرك ذك, ريتساملاو هنف مالكا مدقتدق ىحاهنَصلاوءالضفلا ضعب ظ

 ريهشلا نيدلا صم كلوا ىريصوبلاةج رت فىلاعت
 0 را تت 2

 لك اهلامض مم م ىلاخلاب هئمرك اناكو ىلاعنهّنلا هجر نيدلا حال_دتاطلسلاوب تاوهو لولملا جابتهسنأوهسبأ ذمدقت دقو

 ىقعامهردرشع ةسجن مول معز ىدهمن ىنلادببع مع يجمل اناسن ا ن ملاب نأ هغلب .و« سن لعهح رب وهيلععانثلا ارثكا تاطاسلاناكو
 لوص## نم ةمدضل اهحو بطخوامموصح ىلع لوس اراهذالب ماسك كام نلكو اهلوضرالا كاع كلمتني نأ هنآ

 عبر رهش ىف جاردلا | هرامجاش يح روك ذملاةلودلا سمئءامن زهقت هركسعىوقوهدعاوق تنيئدق ناطإ لان اكو هسسغنل
 ةروك ذملاةنسل افلؤالا | لثق ةو هيدب ىلعدللا حنو واهلا يكةلاعس و نيكسو عسل هن ةنس مح رعانتأ ىف هب رصملا ارابدلا نماهمل اهحسوتو
 ةسردعاسردم راصم ولا ردكم مايحب رأابع رك ناكواريثك اًملحي ىنغأو ىلع معو اهماظعم كامو اببف تاكىذلىح راما

 مض متاس ورعد : ناخم .ردلب |١ نم ناللسلا عج راما نيعيس وىدح ا ًةنسةْغاىذ ف قش ثمدىلالض وق باحر -راصح ىلءناطا لاو

 مهاردةرشع موللك اهملا ا ذودهرصمىلا لقتتا مةدماه ماقاف قشمد.هفلذس ادي رصملار ايدلاىلادح وثوراصحلا

 هاطعأ مةفمل لوصح نم تع رف سم عاصا ةريسلانمرخ اعضومىفلاقو رذص لهتسسسم سيما مول ىفوت هنأ نيدلاحالص

 هحو ىلع لوك هنب ا ءاضق هتنف دو قشم د ىلا بولت ذب ماشلا تس هتةيش هنحنأ هتاقنو سور اة ردنكسالار خب ةئامهس#<و نيعيسو

 يع اهلامم ةومضلا ريقو ن يحال رعنيدلا ماسحاهداو ربقواهرتقوهريق كانونو_ثدرهاظبامأشنأ ىلا اهّتسردمف
 ةهح نم مهارد ةرشع مول مهجرنحالدعب تجوز تناكو صج بحاص هوكريش نيدإارس ندمت هللا دبع أ نددلا ارمداناهحوز

 ناطلسلاة راع ةبصوأ نينامو عبسةنس ناضمررهشر شع عسأت ةعجلا در وكحح زملا يدل ماسحتتافو تناكو نيسعجأ هللا

 ةمعضلاهحو لعروك ذملا بحاص مداخل تاس سل اهلنا سبع نب روقاك ةلودلاليشدسسوهروك ذملانيدلا ماسح ذهوةئام*و

 ةسردعاسردمراص 5

 نيتسردملاىدحا ةديدح نفدوةئاسئسو نب رشعو ثالث ةنسس بج ريف هنافو تناكوةرخ تلاوات فعلا فورعموة ب ن١

 م هنردأب ن نير وامتملا

 فرصو لوني اضقداطعأ

 هتاقدأر وك ذملا لوملا
 ةدابعلاو معلا لاغتشالاب

 ,دعب وةئاعسو ةرسشع تس نس ةدعل اىذرسشع سداس ىف ةروك نملا ماسلا تس تضوتو ىلاعت هلياعاش نأ |

 ةلودلا سعشل ملادالبتدهمتاسالاقفةدابزلا كدب تدتأآ و ناكملااذهفروك زذموهامتك رف

 عسبطلا مقتسسم تاكو || كلذ نم ةيدجتدالب نعل اوريسلا: ةريثكى هو ماشلادالبةيب رت هنوكلا م ماسقملاهرك اهرومأ هلت ماشتساو )
 ظفحلاريثك مهفلا عب رس لأ امو هلا وكشب وماشل اىلادوعلا ف هنذالا هلأس واهتم ليقتسس نيدلا الص هسيحنأ ىلا بنك هلك
 نيئراقلاةس رثب متيتاكو || ةماقالا ف هبيغرت هتلاسرت 000 سر نيدلا الس ص هيلا لسس 0 قفارملا مدع نمهيساقي |
 ةماقلاريصقناكو هلع لإ لاتذاهرضح افران دفل انلرضحأ هتنازخنىلو تالاف ةلاسرلا عمساملف ةريبك ةكلهولاومالاةريثك اهنأوإ

 عل ابارحب بقلب ناكق أ ذاتس أ لاسقف ملث ةعطقهيفاستانل نورتسسي قوسل ىلا سيكا اذهلسرأ هدن عربا لوسرلاو هرادذاتسال || ٠
 نامرجت نالياسلا ف امو نملا قف ىرول شمشم قبطي نورتشي مسهعدلاتف تاه ن اوك نأ نم نول ادالب هذهانالومأب ر ادلا |

 نمسحعتلا رهظ رادلاذاتسأ اوت قمد## اوف عارتا + ىهداعدةعي وخل انههعونلا اذهدجولنيأ ْ هل عحةشطنطسق 5 ندم

 ضافلّأوهو 00



 0 هنن 00 4 ةنساف ضاقوهوقوثواهم

 لاقورح [ىامالكتلا فوتس اانلفانههاذهدجون ني نمانالومان هللوقب عون نع 4لاقاطكو همزوب|] .ةئامامتو نيتسوشثالت
 هنيعب لك ٌوياللاملا نافقاووشو ىذالم فان عفتنأ اذا لاومالاهذم عنصأ اذامىرعش تءللوسرلل

 نذاةىرحامب هريشأو نيدلاحالص ىلا لوسرلاداعفهضارخأ غ وايىلاناسنالا هي لص وتب هنأهبف ةدئاشلا لب

 تايبأ كلذ نف كاوشالاحرمثاهعدون وةقئاذلا لئاسسرلاهسبلا بتكبل ضال ىضاقلا ناكوءىحملاىفهل

 ْ ْ ىهو باه" نِمَح فاهرك ذ:زوهشم

 اذنافءاّقللاو كقارف امأ هي ثفني ةيابصاارارسالردص هي هناقتدتأاممنر_عضنال

 ثنحي ونامزلاانل قرب ىتخ ع انلم قرفتىلعنامزلا فاح د تعيأهنم كاذو تومأدنم

 ثيابك هسساغت أ الوهسف هسفئامىذلا مسا ثيلي

 بول ىاراوح ىف نفدو
 ئرايلا ةجبر هياعىراصنالا

 ملقتلا ف :ارهام ناكو

 ةيكرتلاوةيسرافلاوةدد رعلاب
 ةدمصقدئاةعلاىف مظن

 اهحرست دقو اهلئاسمف

 ثفنلاةاقرلا ىهو يعوسلم 1 قناكف عمتك عحاضما لوح لطا ىلايذنا ىلوملا

 رايدلا ىلا نيدلا حالسصداعاملا هب نيدلا حالص هبحنأ نع باث رك ذمدقملا اتلاف ماه دلالسوالو نير ١ ملت هلو 5

 قهري_سدق نيدلاحالصو ونأ ناكو ةئاسوسجنو نيعبسو عسب راتنسىفةب رضا ارابدلاىلالقتنامث ةء رصملا هرك ذب سأ الو دازتسملا حوف

 ىراست الاهدج واسيبلا لصواسلف نولاىلاهرفس لبقاهحتشبل هب ونلا دالي ىلا ةئاسمس+تو نيَتسو نانةنس 0
 فطاب .سنالا كلم نما
 تاكلا ا

 تاس

 هلنوبح نملاب هناّونو تاءاطقا هبدنأ نم هلت ناكو قيقرلا نماريثك ايش ماغدقو عج رواهك رثفةقشملا
 نيدلابذهم خشلا انبحاص ىكحو ندلا حالص هنعاهاضةفرانب دفل ان ئام نوندلا نمهبلعوتامولاومألا

 ةلودلا سم” مونلا فتي أرلاق لضافلا بي دالارصم لب زن ىللسا ىجانا نباب فورغملا ىلع نيد تلاطونأ
 تونغ ىنونح تكرح قدشتاو ىل اءامروهنفك ف افريل فوه وتاب ًايهتح دف تم وهو بول نءهاش ناروت

 قدناب راع هنمتبسمأف اتم ع هبت سا ورعم نات ستنال 0 0
 ًاشلاكلم ىلذ و ثاذ ةنح

 ىنفكى وس كت كلماه لكن م نب ى<سيلوا..ثدلا نمتح رشا رد 0 كغادصاولاخاوضراعلا
06 

 تاممملا فرح ىفهرك ذي الادقنمزي كرابملانووملاابأ ةلودلا فيسدين زفباتئسا نملاىفناك انف

 طفلو هو نون فلالادعي مثءاراهدعب دواولا نوكسواهقوف نم ان“ لاءاتلا مضي تاروثو لاس ا تكايح فار ١ : : كا فار
 تيهحا فيك ةنحلاو
 دالي هنالناروت ىرشملل ليقامناو قرشملا كامهانعمو ةبمهتل اةغللاب كلم اوهةم<عملا نيشلاب هاشو دب ىمدعأ ا
 د 0 31 3 هسا ه1 2 00 2 تاوم /

 ملعاهللاو تاروثاولاف هوفر مث ناكر ث كلرتلا نومسن ممهتلاو ”لرتلا تاهح لك نم
 ٠ | 115 ل7 01 جر تت7تطبتطت77ْلاطبك يي( 262 تارابععسولا ىلع ةاضنا
 ”ا(عا 2 2 2 1 ك1 5 7

 ش هعهوج عو تح: نكح 1 كك 1 هامش ههاج-1ذ1 كاك 21 هاك 31 ةهطم 1 كت 11 ك1 كلل : اهمف ةريعال

 نااباركت هاربا نبايارك نبتباثنبنورهزلاَعب هنورهنيةرقنبتناث نسحلاولا)# | م
 ” نارك رك انساب سون خال اس را ا ا ال

 لعفع ر واهف :رهك لثاوالا مولعي لغتشاودادغب ىلا ىلقتنا ٌتاردعابف رص ه سخأ اديه ناك تك
 بطلا

 سديلقاباك نحن اواشبل ات نب ءرشعرا دّقم لعلا نمت اوف فد ريثك فيل ان هلوةغسلفلاهيلع تلاغلا تاكو || را ل

 قورصع تانعأنمتاكو امهعتسم ناك امهد وو هعتنو هيذهف ىدابعلا حسا نب نينح هن رعئذلا : ىومد

 هيلع ركناف مه سئر ىلاهوعفارف بهذ |ىفهيلعاهوركن ا ءاشأ هبهذم له نين وهني رح ةلئاضفلا اراهثوالمل

 ىلا لوحمدلا نمهو عنه لاما كلتىلا ةدم دعي داع مثك لذ نع عسح روباتف لكمولا لود نمهعنمو هنلادم كوأ ل ئاسلا ىلع هس>رلاق

 دادغي ىلا اعحار مورلادالب نم ىسوم ندم مدق لأ ىلا ةدماهم ماق وانتر فك لزو نارح نم حر فن عجم ا تائسحلا :

 نيمعنملا زا جى ل تدأف ةفراخلاب هةلصووهرادف هلزنأو دادغب ىلا هيمصتس إو اهصخال_ضاف هآرف هب عمجأف تاصرعلا عمو 7

 هاتلامضوعارلا تفوءاسلا نوكسو فاكس ا متفن اوفر كو ن الا ىلا ممهبّعو دالوالا داو ودادغب نكسف اهلصو لولاة د عزرك ا

 ةانثملا : 3 و
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 قافك دعولاف [٠١
 : وخان يس جد اال ل1635 ق0 اا طك نكن قالا ةهاضتب تتقن قف

 تاواغلا ىف هذا ىرب بصلاو ارادع نمبرعلاب ةم أ ارقلاورب زحل ةريبك ةنرق ىهوةئثمءاثاهدعن و واولانوكخسو اهقوف نم ذا

 نامث ةنسرذص نم نمر شعلاو ص داسلا سدا مول ىفونو نيتئامو نب رشعو ىدحا ةنس هتدالو تناكو د

 ءامطالا قاذ-ن نك لضفلا فهيبأةبترغاب مهاربا ىسدإو ةووزعلاي راص ناكو نيتئامو نيناعو

 نموهو<ب ةلمعفةيفاعلاباص ًافرعاشلاءافرلاىرسلاة رم لاعو بطل ادعانسصىف هنامز لهأ قدمو

 تيبط ىف لبقام نس

 ىذااةفسالفلامسراشلاكأ ىفاك نم هلل هوهلالادعب 5 قاشةرقنباىوس ليال

 فاصوالارسس ابةانحا تي 5 اًمطان مي صن ىتسيع هناكف 5 قاعبط مسر حض واوىدوأ

 قاغشو ىو -نيننتك ام دي امىأر مىروراق هت ائثم

 قاصلار دغلا ضارضر نيعلل ادناك ىاتاءادلا هلودس

 رشعم ىف بطلا ممم حذوأ * معلا ثراو ىدب حارف « هلعف مهارازرب (اخ تآهو)
 معللاومدلا نيس لوح # هراكف [ف طل نم هناك « مسرلا د مراد وبمق لازام

 مسحلاو حورلا نيد نيدمطصأ « اههسح ىلع- ورتيضغنا
 داني ناكواض هللا مياس ناكو ةرقتبتاث تانعن,ثبان نسوا ووك ذلاتباثةدقح نيد |
 دج ودس ل4 !اودهسلفلاو نطلاىور ان ىف تراث دح- ك| دسم كلس دق تاكو تاغما 0

 اف نما رو ذملاتاسالا نا ليقدقو هيف نسحب راثلا ف فياصت هلو ءامدقا|ةضايرلا 0

 ير ا وا ل م معتاراهن اهح ران قرات هللاهحرىريطلا ١ ا

 ا مالسل اوةالصل |لضفأ انينت ىلعو هيلع مهارباّةح وزةراسوب 1 ذملاناراهو نارح ل. قفتإ رعاجنامت 9 0

 01 تدر مالسلاهملع طولول اوهواضن 1 تاراسه ى جس خأ مالسلاوةالدلاهيلعم دارالتاكو 0

 ا
 |ناكد سونيأاجو طار ةب تك هلع رشات ناعامنبط تاكو هرك ذمد#لا هيون ننةلودلا ازعممانأى

 ايم
 8 رحنارك ذر زا ةروهثمةنب دمىهو نارح ول اديشن ىنار ككاو 2 ملعأ هّللاو هيفاها عاماءافزلا

 نمت ا وسان او بادن تال 3

 حلاصل انونلا ىذب فورعملا ىرصملامم هارت ضلال فو مهارات تآب وو ضيقلا او
 ي(ةّعرطلالاجردح ا روهشملا

 شبر قل كوم ميجا لهأ نمليقوابب ونهو ناكو [حصفا| ولا كت نا هنادح ران قءنع سنو نبارك ذو 0 6-0 ىضرتلامامالا 0 رخو مارال نارا دحو كاك | 2 |ةهيشع

 :ندفف ىرادعلا ضعب فقد رلطلا تف ىرقلا ضعي ىلارصم نم تجر لا قف هستبوق بس نع لسد

 امهادحا ناتج ركسابنمجرفن ضرالاتقشناف ضرالا ىلعاهركو نم تطقس ءامع ةريسنبانأ اذات ىنيع

 تاّقفازه نمير شنو اذه نملك أ انتلعش ءامىرخالا فو مسم مهاد حا ىفوةضف ىزتالاو بهذ
 ليس داملفرصم نمدرضخسس اة لكوتملاىلا هباوعس دق تاكو >< ىنليقن أ ىلابابلاتمزلو ثيتدق ىىسح 5
 رك ذاذا لوش وكس هيدي نيب عرولا لهأ رك ذاذالكوتما تاكو م هركم دز ولك و تملا كبف هظعودساعا 1
 نارعشةش امل اىفهذشو ةيعلا |ضببأب سدل رخو :اهئالح ر ناكو نونل اى ذي اله سف عرولالهأ 2

 2 ىس سلا ميه ارباب قدس الاقو حراوللات حا ارتسا بواةلايةاحانملاتد تاذاهمالكن موداعلا
 حلوي وهو ةوح وك. ساساو يطا لاناسنو هد ديقلاهلح رو لغلاهدبقونولااذتعم“ 1

 سل ذأ ضبط نسح ندع هلاعفلكو أَ راطع نموىلاسعت هللا بهاومن

 توب لذ "ىلع مول لكح « نوصل ناكملاىلق نمل
 نيكل كنعريملاو كبف #1 الشق نو 5 تا , عرعشا

 تارفرك ذ نم

 كوسح نم ىبرت ىلع ءرموأ

 ىحورسنؤماب
 ىاطع رسل |نم كايح

 قافرو

 قىورر ضيا هب راش نم
 تا ١

 قاح نيعنع

 اضن «ًاةننول ةدسصق مظتن دوو

 نيطلوأ لب ل ةلاغاهام-و

 ازهاهعلطمو

 دعبلاف ى وولادازد-ةل
 سس

 نيقسدملادعب نينا نينو
 ةروك ذملاةدصٌقلا لسرأو

 5 .و ناخر#ناطسلاىلا .
 اهضرع ةر.صقلاهتلصو

 لوملا ىلع ناطاسلا
 كارت ذاوننا ارركلا
 نأ. اهبلع ضرتعااهعلطم
 0 ىدعتنال مزالداز

 ضتكحي نأ ناطلسلا

 رهط ىلع ضاركعالا

 كلوملاهلا هاسرأو ةدصٌعلا

 .باوعلا املاط روك ذا
 تر و زلادولابتكت
 هل اوقاسحت ضا رتعألا

 "ضص بسم واقىف ىلاعت
 . (ىور)اضصهنلارهدازف
 حاملا نيد لوما نأ
 لوملا ةدمالث نم نسسح

 ”صقامل لاق روك ذملا

 .ةصقلاءذهانيلعذاتسالا
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 - تحس خال هممت اي صتتتع ٍ . كاعتهلوق تيتك ولت لق

 نم“ رقنلا ضعي نالاقف ىلاعتلاهجرىرصلنونلا ىذرابحنأ نم ئ ىلع عيماسلاضعب فتغقوو مهتدازهناب امهنلعتيلئاذاو
 اعامم تام رضا دادسغي مدقو رصم نمهقراف هتذمال: اضئاتسحايلاناعا

 رادو ريقفلا كلذ ماقاودحاوتو موةلاباطاسإف

 تام زه ب“ هباسصصالالاقف تونلا ىذه ىلا زيش لا موفاتيسودجوفدوكر أ عقووخ رمد م ساو اناستتسا كوق نست أف
 ىوتثا يذلا لاقدلبلاههمودقةعاسواهملعاومدقفاسملااوج ينشوهلاغشأنماوةرقاسلفدادغب ىلا ىدغ || رون زااةد سعف سامو
 ةعاجو ركع راع لرابم هلل اقف هتصقهلعصقفربقفلا كل ذتضق نع هلا سف هيل اهوريضح أف ىنغملا كا ذ فهلوقلنيتلموأ لل ةلاع

 |انبحاصر اثانذحن لشي ليتق يشل الافات عق «وذ ىنخملا اذ ىلع زج ّشلاخ رديف هئادتبادنعفءانغلا ىف : ةدصخلار م

 ىمز فىرحدقو تلق د هروف نمداعلبدادغبب تبلد لو ةيرصملا رايدلاىلاع وجرلاوزيهمتلا ىف ذمنأ خا ى لقت اطال هيأ امالا

 فةداحالاو فدل, ف وصوم نغم لد را ةنيدعاتدنعتاك هنأ كاذؤ انهه هنكحأ تاق يان اذه نم 5 نيتلعا وا لكلا

 ةعقاول ارك ذأ ىننافتئاقسو نيرسشع ةنسلبقاعا«رضف.ىناوالا نب لب ريح عاصتتلا هللاش ءانغلاةعنص ىسرد مانأىف لاغشالا

دششل | ىغفابتقو فا منوثدتن مه ريغ و لهأو ريغصانأ 3 نيتعاس لغش تك :راقامو
 ىتلاةعبيدبلا ةنانطلاةدمصقاار ون ذملاعا

 اهلوأو لاعتهئاءاشتا يدنا ىف ميال فرح ىفهركذ ىلا ىذن واعتلا نسا طيس لضافلا/مانعلا ههتمو)
: 

 ناف-أ كف ىداوغلل تقرالو د تائه ىع* انمراس 5 *«(هللاركش كوم ا

 اهنمهلوقىلا لصون ألا ارهتسشم الضافاملاءتاك

 تابلاالو ىيبصن لمرلاالمويلاف « رطو ىبللالمر نم نابلا ىلا كلو صاوهنيبالوبةملضفلاب
 اونايدقتابحالاو عب رلا يكتب اذا ا رطو نم قاتسثملا كرد ئسعافو تاطاسلا هلسرأ دقو ماوعلاو

 ناكس ّنن نكح, ماذاتاوعمأ لزآنااو ىناغملا قاعم اوفاك بحاصرل ا الوسر تامند اس

 نالزغ كيف ىنتلزاع كو رام ةأ لود يداق ترق مك ها تحاص ناكو تامارق

 تالذحح ورلا تيقن غااهف < هدب نم حارلا وام تأ ةلبلو كوملاهيلا لسزأ نامارق
 ن الم باقلاو غرافهباتف جرح لانطش ىف متملا نم لاع هنم عقو اسعاراذتعاة رج

 نانسوهنم فرط دجولا ظقول و « مش رسغث نمدران ىونللا 4 ذي يدمر تددا وسلا
 ن امظ لوسعملا هَعنَر ىلابلق  ىلف بابكلاءام نم كرري روب زااكولاناطالا

 نافحأ دامتالا لتقاهلحأ نم م ةكراشم هينيعو فويسلا نيب ناكو دوما ىف هقلدل

 || كلذواثالثوأ نيتسهداعأف هتاقامدعأ عاضنمار هللاقو نب رضاحلاض عب ماقتسلا اذهىلا عنالفا] ىلع كايد تاطاملا

 0 : 2 1 ا 8 اريثكءانمعا هنا .ثد
 || هودحوف هسح عطقزان ادعي هودّقتفافهيلع ىغأ دقدونلف :وو نإ ءاه ةحئرص خرم مث دحاوتم مثلا ني

 || ررغنم ةدصقلاهذهو رخ ١ صخض هيف نامهناف ىرخأ رم عام »ىف ىرحازكم عاصشناا لاذ فانت لم 34 0

 مامالا|نممحذم دل ىط ىهو كانمتنا || © 1 8 -
 ىبابعلانينمؤملاريمأ ءىضتسم ا نيد أس اعلا اهْنلا نيدإ ارمسانلا

 || فونوو< ةريثك نونلاىذؤئشلان ساو لعأ هللاوةئام جنو نيناسو ىدحا ةنس نمراعقلا هي عمون 0 0

 0 نفدو رصعهنعهنلاىضرنيتثامو نيعب رو نات ل قو نيغب رآوتسلئقونيعي رأو نس هنية داخل |م| 2 2-- ىل 2
 ” ا[ ردح سوم ع 00 5 0 0 0 هاطعاو مولعل لكى دع

 || ثرردوم عمنا ى ضر نيم اصلا نمةعاج روبقاضت ادهسُملا فو ىنبمدهشموربق ىلعو ئرغملاةفارقلاب ضعب ناخداض ناطاسلا ٠
 نول ةدحنوملاءابلا تفوواولا نوكسوةئلثللاءاثلا تش نار مث وثم

 نونفلالادعب وةردوملاءام موواول توكسوةئلثملاءاثل مشن نأب ونود ص ري خ ةطردمءالمعأ م د

 0 مو هو حو هو جس و جل و ه0 006 5 000

 1 4يلاسو ١ ١ 02| ةسك سب
 10 8 24 / 6 كس 1 30-00-

 : 5 0 .ء| رع 4 مسالا ع . أ .ءوشسش 0-3 ًّ

 نبفوعنبة لس تبرد, نا هبشل طخ اوت ف د حمماو قاما نب ةطع نمر در زحوبأ) ب 25 0 0 5

 هاارعاشلا ىجهتلارم نب رمت نس ةانمدي زن كلام نموا ندد نم عاود رب نن دز هب اك هاهم الا
 * 0 .٠ .٠ 21 3 3 سب و :

 (رو# أ 6-50 20 .ىدر ب ( نا + نيد نحت ىلوملا

دندن تناكو مالدسالاءارعش لوف نم ناك
 دءقدزر غلا نمرعشأ وهو ضْئاقن وةاجاهم قدذرفلا نين و

 قكارفاسال تام انالوع
 هلبقتسساقئنزاب صو يلا



' : 1 

 قدزرغلاورب رحةثالث لثممالسالاءارعش فس ل هنأ ىلع العلا تعجأو نأشلا اذهم لعل لهأرثك أ
 هلوقرشفلاةهريغرب رسقاقةعب رالا فو ببسنو ءاعهو عدمورفنةعب رارعشلا تويبنا لاقي و لطخالاو

 اياضغ مهلك سانلات يس دع مك :ونكناعتيضغاذا

 حارتوظب نيملاعلا ىدنأو د اياطملا بكر نمريخ مجسلأ هلوق ع ذملاو
 ايذلك الو تغلب ايغك الخ ع ريخنمكنافرطلاًض خف .هوقداحفلاو
 انالتق نيم ملم اننلتق + روحاهفرطفىتلانودعلا ا ةلوقسيسنلاو

 ناكر ذا قاض تعض نهو 35 هر لارحال تدنللا اذ نعرص»

 ةقانىلعنيفدنص قدررةلاوزب رح لاقىلانعت هّلاءاشتا» رد ل *م1نب رمعمة دس عزي أ ىو ْ

 اهمرضؤ تغفل“ ةةقانلا كتلعك هنخ انس اتيقارب رحلزتوةفاسإلا ةنمون زكر ئومألا كالادبعن ماشهيلا

 ىنامأ مهلك سانلاريختو اه ىتحتتنأو نيتفتلتمالا
 ئاودلا اريدلاوريهجهتلا نم أ ىحرتست ةفاصرلاى در م :

 : لوقف نيئيبلا ني ذههدشناقر رح ىيئسن الالاف 0

 ماهكلاس الاون ريكلاىلا « نيقزباتحتاهنا تفات 0

 ماعلك مساوملا ف كي زس « افرك ةفاصرلادرت تم
 نشسيلارب رحهدشناةنيلوالانيتربلاهدشنأ آف سارفاب .أاب ككحضا امل ةف كصضا قدز درغلاورب رسعافلاق

 ىفدربملا رك ذو 5 دحاوانناطيش نت لعامأرب رحلاستف ازهتاقدقهلياو قدزرغلالاّمف نرخ“ الا 00

 ررحل اوقداشن اق دزرغلا تأ لماكللا 1
 اا يح فدز رق |ةقفتعك_ وع اهيتكسلفساباصرن ىرت هر 1

 ةديبعولأ (ىتعو) تيبلازعلاعقوتهتقطنعىلع هدي قدزر فلاب رض تيبلا نملوالا فصلا دشن الف |
 قوق لعجا وقول ةوسأ ارغش دا تلاز امناكهيلما-ىهواهمون ىفرب رح مأت أر لاقاشنأ ١

 ارعاشامالغنمدلتاهل ليقفان قرلا تلف دب وعم تبتافةريستك لار كلذ لعف ىحتقنطفاذه قنع 0 ع

 رن ربل اوابتمحزخ هنأ تأ رىذلا لبا مسايارب زسمتجس ةنداواسلف سانلا ىلعءالب وةمكش:دشورشاذ | ٠
 نري رخل لاقالح رتاروك ذمار رخت جرت امال اك ىئاهيسالا جرغلاولأ (ركذو) ليا

 لع واهلقتعاف هلازنعذحتأ دقوةظع#. را ىلا هيءاسوهدنس حاف باو ك1 ةرعأ ىتس وق هللاق سانلارعشأ | ّ

 اذهىرت لان تيل لعزلعلائبلاسدقوتشيهلا ثم دزيش رغتتبأاريرحأ ب حاصغ اهعرض ع 1

 عمهم نآة فام لاه الت اقزنعلاع رمد نم برش تاك مىردتفا أ اذهلاقاللاقهفرعتوأ لاقرمتلاق ا ٍ

 مهلفف هيب-هعراةوارعاش نينا بالا اذهل ثع رخاق نمسانلار «شأ لاق منيل هنمت اطبق تالا وص

 ر ب زج نب لالإب نب لمةع نم ةرامع نع سيح يزن نع هناك ىف سالاو سرالابحاسم (ىكسو)اعبجا]

 ْ ْ لوقي ثياعناص وبأن اك امالليقهأ | 1
 لعفأ لامتلعف لمحرلا مولع مهدهعرخ انأٍعأ آتنك ول 7

 نمةكك رذاشمنالرشب ندوعسم لاقاضنأ 1ىاعالا لاق وزو هنامححأ ن نعظم ىر الوهيننع عاقب .نا لاقف

 دحاذاوك ءلعدعب هتمراذاو هيف هبعل كعمط ا تعل اذاق دنت“ ؟ساذا نمو تعلتئشاذا نملاق سانلارعشأ 000

 بعلاذالوقب ثيخيرررح لثملاق نم لثملاةهسفن نم كاس [هلدصقامأ ١ إ

 اننعملازبآل كنيعب ال-ثو « اورداع كيلباودغتذلا تا ا

 ...انيقلوئوهلانمثيقلاذام « ىنلقد نتابع نم نيف
 انيفةفالخن اوةٌوينلا لعج هي« ايلغت مراكملا مرح ىذلانا

 لاهو فدزرذلا

 ديني لاق

 لع تيرا كلاود
 لاقتيظعتفامض هللعو

 بهذارب اريغصذ اح تنكو

 القماجلا ىلا ىدلاو هب

 'لسغ ماجا نمىلوملا يرخ

 مع ءاملاب هيلج رىدلاو
 ناك كوملالاقو امهانق
 حان انالوم كل هللا كرا

 فذأب اذه هيوصولاق ندلا
 كاعتهتنادهجر فوت ثلا
 تاطاسلا ةنطلس لئاوأ ىف

 ندد و قينرأ ةداس ناحد

 هدقمسهللار ونام

 لضافلا لماعلاملاعلا يبنمو) ب
 د هاشرضح ىوملالماكلا

 ءاشتمةبالو نم هلأ
 نم اضع هدالب قرف 0

 ىلا لخرا مث م داما
 رادقما ملفا اوُرضم

 كل اذاعم ة هنس ةرمسأ سج

 ىلع كوملا لوزن دنع مورلا
 قهعم عمجاو ىنوطلا
 راض مث سلاحا ضع
 نعو طاليةسودعاسردم

 امهردرشعتسج مول لك هل
 تاعداس نتاطاتشلا ةاعدو

 اهأن قللاةةحسردملا

 لك هلنيعو هسورةنيدع
 لشي ملفامهرد نسجت مون

 ىا لاهو كلذفللعو

 امهردرشع ةسج تعزو
 سوشر اباعدازاذاف قراص

 ةدلفناتس هلناكو قو

 سردلا دعي هسلاتهذي

 دشلو نام لكتتو و ١

 هيلع -_ و هنو 0

 اناباو اياه ذمعلاطب وهناك
 ةدايعلاو لعلايالغتشم تاكو

 11111 1 11 1320 ملا ٍإ



 اضرعماع فما ةشاوثم
 ةدلبلابقوثا.ئدلا رومأ نع
 ثالثةن_هفةروزملا

 تاداو هلوةئامئامتو نسعتو
 شب وردنا ريك الا
 رم ا عسا و د

 دخت ئيدلانن روح لاو

 ىضةتساالضافالح رثاكو

 فوتو مورلا دال ض عبو

 لماعلا ماعلا متنمو)وع

 كواالماكلا لضاغلاو
 غول ئاباى ذاق دمت

 نسانلا دنع :روه نما

 »*“« (ىسيلج غولتايأب
 تحاصملاعئهّنلاهجر ناك

 رق هلناكو ءاك ذو لضف

 ةحرق ةدوجوةفيبطا
 ملعلاب الغتشم ناكو
 نع اعطقنم ةدايعلاو

 ىلا اهح وثم قئالتللا

 كولا ىلع أر قهسفنل يمك

 ةسردعاسردمناكو ناكي
 وذو هسلعآرق و سارَغأ

 هجاوخنىلوملا اهب سردم
 فيصو سانا كوماوهداز

 قاءاسلا نيالعجتا 0

 لمشم مظع فينصتو هو
 هيفقو ه|إ < دئاوف ىلع
 ىلع ةريثك تاذهئاؤم

 .قرك ديو ةيادهلا ورسم
 نشامهنمياك لك خا
 ةقلعتملا لئاسملا نمدنع
 هّللو هتعلاط باكل كاد

 هللاركش هيتعفتناو دكا ٠

 هيعاسم ل اتغل

 لضافلاماعلا مهتمو )«
 هناوأ ذاتسأو هنامز ةمالع

 مكقاس ءاشوالاقول هناامأ هلاطزس ىنلع نأ ىلعتغارملا نادازاملاق هلوقنا اومن كلملادبع غلب الف لاق

 اهفهلوقو *ر ,وهشملارعاشلا ىبلغتلا لطحالار حا مءاصهتايالاهذه .وتلقلافاكهيلا مهتةسلانطقىلا

 نيدعمن رازنننرضمىلا عج معو بسلا ىمدعار رن الكل ذلاقامتاانيفةفالسل اوةّورنلا لعح

مل ادوعجرب موتي وةقالخل اوةٌوينلاف]سوهيلعهللا ىلصهّننالوسردحتاندع
 باغترزخاب هلوقو د ر

 دوسودوس اورغصو رفصاورجورجأ ل ثمر زخأ عج و هوءاراهدعب وءازلا نؤكسوةمهعملاءادلا مضي رزخ

و قضهشعفىذاارزخالاوبابلا اذهنمتاك املكو
 محملاىلا همسلا هناكف معلا ف صواذهورغص

 ةفيلخ قشمدفى عن, اذههلوقو أ ةعنشلاصئاقنلا نمي رعلادنعاذهو ب رعلا نع هحرشأو

 اذهل ئمرك ذنمىلاهتدّنئارغغتسنواهماءنوغرغن لاجرلاتأ كاب سنوروك نمل لطحالا هيءاسق ١

 انيباكبأ نسم بلغترزخاب د مل لهف كولا اونو ارضم
 انيطق ىلا يقاس تءشول ع ةفملدت قشمد ف ىعناا اذه

 لوقف * عابتالاو مدخلا فاقلا تشب نيل اووهءرصع ف ناك هنال ومالا تاوسه نب كإملا دبع هيدي ر

 ر رح مالبقلاذهوءاه .وةمعمن.غفلالادعب وءاراهدعب ومملا مهب وهةغارملا ادازامكلم ادع

 هدشن أف ناو سه نب كلا ادبع ىلع لح دهنأرب رح رابخأ نمو * كلذىلا بوح ةعقاولاح رش ن كحل

 اهل او[ ةديصق

 بيش كالعتالذاعلا ل اون < حاورلابك بص مهتيشع د ىحاصريغ كداؤن ماوصل

 حاقلىوذ ندروملا تيآر تلاق م ةرزح مت زعت يب حاس نعنع بيشلا اذها

 ىشرللاتددرناركشأس « حالا, ةفيلطادنعنمو م« كنرش هل سيل هّنناب قث

 ا حارتوطب نيملاعلا ىدنأو د اباطملابكر مريخ ملأ وه ىحانجىف مداوسقلا تننأو

 3ك متمانح د منملاقو اسلاح ىو سافائكمتم كلم ادع نع تببلا اذهىلاتيبتناالفريرحلاق

 ' [| تلقبلك ىنبرعن نمةقانةئاماهج ورب ةرزح مأ ىرت أرب رحا, لاق دىلاتفتلا م تكسلفوأ اذهلثعانح هاف

 نحن نينمؤماريماابتلق ودل د دوس اهلك اهمىلم أف لاقى لاعت هننااها اور االفاهؤرت منا نينمؤملاريمأاب

 فاد هيدي نيبناكوة يناسب كاف ءاعرلاب فت أواف قاب لب الاوهتاحار نع لضفاندحان سالو ياش

هذينف فاعصلا ىدح ا ىلا ترسث أو بلح لاو ني:مؤملاريمأ بتاع بيضقه دس و هذا نم
 بيضقلاب ىلاا

رب سراشأ ةمضقلاهذهىلاوكتعفنالاهذح لاقو.
 هلوقب

 فسالونم مهئاطعفام د ةينامئاهو دحت:زنهاوطعأ :

لا ىلع لعمس اريغصتل اةروص ىلعءاهل امضإةرنهت لق
 | لاحدار ومالنواوقي بدالا ءادعرتك ًاوةئام

 ل نمروهشلارعاشلا ىلا ىلسلا ةنيصح تأ نب مغلاونأ لافكل ذزيحمهضعب وابملع مالا اوفلالا

 1 ارذعةددنهلا فصن يزاذعلا لفك دوف كا عدب/باقلااسمأ

1 .ىاهللاؤامأ لاقو ىكارت حرب غلا وقدررغلات امام ودع معأ هللا اوةئاملافصن ىهىتلاةلس نيسجنىنعا
 

 || قيدصو ادضتامامل و هرحاصب لوغشمانمدحا ولكوادحاوانمعن ناك دةلومدعب ءاقبلالملق نأ معال ا

 ١ ناهعضوم فى ًايساك ىدررفل !تاماسفوةثتاموربثءةنس ىفقوثو 35 ناك كإذكوهيحاص ةعيتوالا

 0 | ةببتقنالاقو ةئاموةرسشعىدحاةنسيف هر رحمافو تناكىز دوا نب رفلاونألاقو * لاعت هناءاش

 نا كلانهرظتيلف هتومريسن ن مفرط تدزرفلاة جرن فو رهشأ ةعبس هبت لجسم نا فراعملاباُك ىف

 ءازلانوكسوةلمهملاءاملا تشب ةرزحو ب ةنسنينامثوافينريعوةئاعلاب هتافو تناكووي ىلاعتهّنلا ءاش

 4 ءاباهدعي وءاشلاو ةلمهملاءاطلاوةمحعملاءاىلنا تشب ىناولناو 0 :ةنكحاسءاهاهدعن وءارلا جتفو

 : : معا هلناوهيلعبقل هنأ مالكلا مدقتدقو

 ةدصق



 ىسواعلا ىلع ئدلاءالع لوما ا ا
 هل اد 0 7*2 ع لا عيهنأ رول ىلأ نب ىلعنب نيسان ب نيدياعلا ننزل عنب رقاسلا دج نب قداس عل ارفع هللاد عونا ) +

 0 اهليمولعلا ىف ناي نب رباج ىسومولأ هذا" تاكول اغلا ورح زلاوءانع اةعنص و مالك هلو رك ذن نأ ن مروشأ هل هذو ةكراشم هت ناكوةلعتلاو 3 2 مولعل لل مر ا ا ل ةلقعلا ١ [صحوم 00 ا
 0 : ع ا راحو :يوفذاملاب ةعحل؟ ”اسر جك“ ةةقروفلأ ىلع شابك فلأدق ىبءوسرطلافوصلا

 را | نما سىوشلا عولط لبقعانالثلا موندلو لد ليقو فا !لمس ةنس ىف هو -4!!نيناةنس هتدالو تناكووي ءورلا د ىلا ةنارد 0 4

 ةسردم هاطعأو نامدا سع فعسيقبلاب نفدوة ني دملابةئامونيعب رأو ناممتنسلاوش دقق ونو 35 ناعوت الدنس تاضمز ر هش
 ةسرد عنا دم ناطأ س لادبأ نع هردهللذ نيعجأ مهعهللا ىدر ىلع تب نسما هدج معو نيدياعلانب زىلعمدج ورقابلا دمت ونأ هيفربق

 مول 0 هر نيعجأ ممنعهّللاىذرقيدصلار <ى أ نبدحتن مسساعلاتنبةورف مأهمأو 33 هفرشأو ا امريق :

 تاطاسلان ا مامهرد نيس مجاشك ىكحو ىاعتهّنلاءاش نا هعضومدحاو لكم مسهنعهللا ىذررشع ىنثالاةّعالارك ذ ذقأيسو
 ةنيدم منام ناخد : ا مع ار سك مر ىفلوعتاملا ةفامهنعمّننا ىذرةفنحابأ لاس روك ذااارفعحت أ دراطملاو دياصملاباك ىف

 "يح اطلس ١ ةعأب رهن وكيألى اغلا نأ لعتالو ىف مادتتت نأ هللاقفهبفامل ءأام هللالوسرثءاابل قف ىاةيعاب َر ٍ

 نرامايسلا# نع | ادنأىثوهو ||
 ىومللاهنمةدحاو ىطعأو *ي(دش :رلاثورهرت ز رو كمربلا فساتشد نب ساما نب مري نيد ]اخ نب حن راح لضغلاو از

 مونلك هل نيعو روك ذملا | واهم درغناةلاك دشرلا نوره دنع ةلزنملا ةلالح و لحما ملغعو ةمهلادعي ومالا ذاغبور د !اًوا ءنم ناك

 ةيرقماطع افوههردكلاب ! رهس ث[ناكفهؤاطعو هلذن د هاطحولاق واط ىالحال | مس ناكواهف كراش

 ! نورهةرضح إبل عقو هنالاشي وةغالبلاو نسسالاب نم روهشملاوةحاصغل اىوذن ماكو رك د تأ نه

 فيسول ىضاَعلاىلاه_ذوونأ ناكو هقغلا بح وم نعام د ةىعير خلو عسقوت فلآ ىلعةداب زديشرلا | 2

 لقرفعس هللاقفهسلا لح ررذتعاو وب ءارزولارابحأ باك ىف ىسداتلا ننامرك ذهوةفو هلع تح قاما 0
 ىش دقو هلا ضعب ىلا عقووأل بناقل ءوس نعكلة دوا اءانانغأو انملاراذتعالا نعانمزذعلاب هللا كانغأ 2

 نهئىرقلاب رقأىه

 تيقلوةشطناسق ةئيدم

 سردم هب رقبةي رغلا كلت
 كلذ. ةربتشم ن الا ىهو

 :ةدحا ع

 00 00 هغابةنآةنطغلا نمه.ل!تدتناعو 3 تلزتعااماوتادتعااماو ٍلورك اشلقو لوك [ةرتك لف نها 1

 هذح 0 بكرف هدنفىدوملانأودمشرلا نع ةن سلا |: ىفتوع هنا مقرا دوام نال عوكل ديشرلاتأ | 3 4

 د 2 : 0 لاك اهوناذكواذك ىلا تو نينمؤااريمأ نأ معز تنآ ىدوبمال لة فرغ اادندش هرقل شرااىلارفعح 0 ٌْ

 0 0 1 1 بذك اي لدم بذك هنأ عت تح لتقاديشرلللاقفالي و طاذمأ اذكواذك لاق'لرعكتناولاق |
 ع 0 ىلسلا عت اقف ىدومل !باصب رعأو دا ذ لعدركشو غلا !نمديشرلابناك امبهذوول تقف أ ْ 5

 تر 0 0 ُ علا روعأ ريغادبامحت هب 3 ارل 1 ىآر ره عزا يعفو لا بك ارلالس كلذ 1 0

 1 0 1 ري ةملاوسأر نع هريسخال د ةينه نعارعست معن ناكحوإو 5-7 1

 - 000-0 ع ل 5 هنأاكح مامالا :توم 0 9

 و 0 ريشا ثلا ىذاب لمكو اه هموت كريسخل ع نع ليدخل
 : 0 تل 0 جامل الاي هر وه ثموهاك اااه اعمر ركل رف اك قمع رده مكملامدىطمو أ ْ

 نكس 00 1 هتدشن ا و بالك ىنب نمد أ صا هتضرتعاةةيدتغةنس تناكو قيقعلابهّمي رطفزاتحا |

 مايالا ضعي ىفوتيلعلاف اروزن عبر لارطم نمنوكشن كما 0
 كإتنادجم ناطلسلانأ اروطم عوعت ر نوكبأل نأ « مسهلراج ر فعجذا مسهرضام 0
 ةيلطلا ضف حار فود تاندأ هلج نم افلا لمعي ؛لاصطل الوقنمذو ام ىاثلات تييلاو تلف ومالسلاهالزجاف 0 1

 ىبوطلا لوملارضحبن ا عبر بوسيالنأ اند دح ىلع د لينلعءار عت ماعلا اةةرواخ ولو ] 3

 1 َح هتبسسطا |
 سردي ب صخر ضال 50( - ناهكلشن ا - (غ (

 انةضشينف



 هناكمف سلع ناو هددق
 سل وى وملاسلف.داتعملا
 هبناح ف تاخدمم ناطاسلا
 اشاب دومترب زولاو نعالا
 اوردف ةماطلا رطحأو ةعم
 ٍْ دضعلا حرش ىثاودعيلع
 طستاقشي د سيلا ديسل]

 ”قئاطلسلا 3 وضل 4 وما

 تالكستملا نمل حوهسا

 رسشنو ىصخ الام قثاقدلاو

 ملام فراعملاو مولعلا نم
 برطف ناذ لامست

 دنع ناعدمت نااعاسأا

 ىور ىح إءاضؤةدهاشم

 هب انرط ا نمدعقو ماقهلا

 روت دلال اوما] أف

 ا را 1ةرششعب
 لكل ىطعأوة اوةيلس ةبسدقت

 ةثاوسعةءاطل !نمدحاو

 ىلوملاو بهذ م مهرد
 دمع وما ةسردم ىلا هعم

 ناوهرساجيب لو ميركسلا
 رو زااذ وأ اد تع سودب

 ث كلذ ىلع ناطاسلا هناعف
 ىلع م ايالا ضعيف م هذا

 مداز 2 اولوملا» ء«سردم

 هيلع عملي بق نس ”ردلإ يتم وشو

 5 ردملال خد لوتاطاسلا

 تهذولاءتشالاب هاضوأو

 نار ناطللا 8

 ىد وطلا ىلوملا يطعأ

 تاظليلاهدلاو ةسردم

 نيعو هنرداةنب دع نامح دأ ضع

 الو مهرد ةياهمول لك هل

 ص خعلادالبىلا أوه ب بهذ

 تتح ناس ناطإسلا

 ىرخأةسردمةسودملاكلت
 نع :ونيفصنةثاملا لعح و

 نيتسردملانمةدحاو لكل

 نيس موللكن نيرونرملا
 دمت الباشلا تاغ امه ا

 ١ 0 زوللا اودَحع ولا اذهنو عس ناسلا له ًاوانب دس ىلعهلوق هوو حلل ل ار

 | نب رفعجالحتلاو ىدهملا نب هاربا نع ىلص ولا ميدنلا قص“ !نعئابعالاو لئامالا باك ىف ئناصلا نا

 هلع بص نابرصأو م مانب لعفو وأي ز !ورب رخلا سلف مهبف تنكوهؤامدنرضحوهرادفاموت يح

 1 حياصنب كلا دب عفر عون ارتحن با نودك الا دبع بجاخلا عمدف هتامر وقنا اره نب كما زمعالانحتأ لك

 ار دق يا اويرووبا كرة هرادف وكنب رفعجماعمىعثاهلا |

 حباصتساناكو اوس حلاص نيكالمادبعل ود الا انعاراف تار عن ا هنأ

 : هنوسلقوهداوس هاوانف#مالغاعدرفعجةلاح كاملا دبع ى رالف دةماقميلاهاعدددشرل 'ناكوذيبتلا ب رشاالا

 سقت اب وكلعف نر اول عفاو كمآ ىفاثو 0 ألافوزسوةيفاكك ىذلا سالاتابقاو و
 1 هسلأف مدا. ءاذ

 | مولا ليقهتي رمئاسقاورفعج لاق مهب رشفة نم لطرق ذي 0 افماعطب عدتساو : رباح

 1 ةمدانج تدي امد وىولخلاب مضت وعاشت أما هثمب را هيدي نيد لعحت نأ أذ ىنعفضاف

 ١ قاف دان اوح رك ذارفعح لاق فارصنالا دار الفرن ء> نعىرس اذه نم ًايسش لعفاملك ناكو

 ليج ىلادبعتو هباقنماهجر قف ىلءةدح ومنينمؤملارعم ؟تاق ف نأ لاقكنمتاك اهتلباقم عسيطتساام

 (| لاقا: دمهردفلا فال ةعب رأ ”ىلعولاقفكنمهدنءاملازو نينمؤااريمآك عىذ ردقلاه"ىهنأر

 ا لاق كل هدنعام نس> ىلءلدآو كب فرش نيتم .وااريمأ نما 0 نكلرارس + مارال ىطقت 1

 ا لاقهتتناةلاعلا نيمو زا اريمأ هح ٌوْردقلاوةفالداتادإو نم مره هن هردق عفرأ نأ حأ ىنا مهارباو

 نويعتم نحو كلما بعحخوريص منينمؤملاريمأ هالو دق لاقمسأر ىلعءاوأ مفرب هعض وم لص ارث

 1 انفقوورفعح ل دو دشرلا باب يلاذغلا» نمانيكروم يف ناذكتس ارذ نم هلثم ىلعومادقاوروغج لزق نم

 1 عرسأب نكي مو كلما دبعنب مههارباو نسم ا نيدجتو ىماَعلا فسوب ينأب عدن نمع رسأب ًايناك اف

 ا لاما اهعمودملا ت تاجودشرلاتنبةءلاعلا ىلع هلرّةعدقو هندب ني .ءاوللاوهيلع عاشت او مهاربا جدر نم |

 تةلعت ميواق نطعأ |لاَهفهعمايرصو هلزتم لاهعابت ًادابما .ل|مدقتق رش راع ع داس للا ويعمل

 || نمناك امهتفرعونينمؤمارب اريمأ ىدب نيب دقو ناقكلذكم وهاناقورخ 7 متييحأف كاملا ديعرمأ لو

 نمناك امهتقر عف عم تعنصاش لاق مث نسجأ نيسحأ لوغن و هودتا منا ىلا د ا

 درة عج «سححو لب رافهتفادرومدا

 م كمل ادلع رمأ

 0 ال ديعالعف بعل مهيأ ىردأاسهئاوفىدهل|نرمهاو لات يرامناكوءامسأودب ومتسافهل لوق

 | ديشرلا ل ءرفعج مادقاوأ سومان و راقوو ففعتو داذالح رناكو هسل نم سلامهسابلوذيتلاهب ريش

 ا ءاسفنحت هتدصقف ىفةثلاديبعولأ هدنجتاك هنآ كو دع هيلعرف عسب امد. شرلاءاضماوأ مدقأاب | :

 :رةعج هلضأف كلذ تومي مهنا ريخ لاه رص : نت هي عدد رمعول [لاقفاهتل زاب رب ةعح صف

 نارحو * ىرخاراندفلأب هلرج أ فامناث هتدسسق ماسلا أو معز قة لاقو راني دفلا»

 ىئدهاعامرك ذااهعئابلتلاقفرانيدفلا نيعب ربي راسئرتسما | ارذعسن اءارزولا ارابدخأ فى. داّقلا

 ْ ذخأ ولام ارفعج بهو ذاهتج وزن دقوةرحا منأ اودهش ا لاتواهالوم كسفانىل لك أتال كنا هلع
 دبع سايعلا الكمرب نبدا لمرب ل نمرزو نملوأ و هتببلهأ غابأ تاكو ةريثكه مركر اح وأيشهنم|

 دلاخلزب ل اوىلاعت هئاءاشن اءاحللا فرح وهو قفأسك لالخلا صنحةلس يأ لاق ةدعب حافسلاهّللا |

 م تأقوتوةئانو نيثالث وتس ةنس ةخ اىذ ئمتاجةلمل ارشع ث الكل دحإلا مول جاف سلا ىفوت ىت هن 2 ارد ىلع

 بوو نأ ناكواروهشو ةنسب قبف هنراز و ىلعاداخر ٍافروك ذملا موا! ىفةنالختارومنملاهللادمع هرفعج وت 5

 هيفكنالن أو سراف ىلع دارك الا باغتروصتملل رك ذت أي دال ىلسعلا:افووصنملا ل هساغدقىفاب روملا

 ْ سد و . يمالابب ولأوو أ دينا ةرب ولا نعد :رميانافاهبلا هيدنق دل ىوسا هرمأ

 ٍ قونوةرعجولل نيعستةنس دلاج :اوقشمد رانا فرك عنب الاقو ىداغلانبا» رك ذتئامو نيتسوتالث



 ََك وئاوروت ران || ضهأ نان 1

 اياك افئاعتا :هدازهضاودل نمغاب وهنمالداوهصأ ىلعاملاعدنشرلا دنعاتكن هر ع ناك 0 ةثامو نيم مو سنة نم ا

 مانالا تفاه نير ةماعلا نكيو لج رخعجت ووههتساب ناك ناعت ردا وذ ادشرلان ا ىتحءاوس هغاند ملا مهد نع ةنئرأ اًولع

 1 هر شد ىلازغلا ردقب الوهناععاسنلاز أن مىئهزؤ ىده اةنناةسانعلاهتخالةن اريدش اذن ًادسشرلا ناكوهنع ريس ذ تشر 1

 0 ءاكملاو || نيالررو ساخرا ارفعجليل ف رورس هيلة سابعل اورج نمدحأ باغ يم ناكفاهتق ام ىلع
 ةعب را قدع ؟اوهدارهح اش

 ىلعا وح ٌوزتف [كتنو دانأ او اعمتك نأ ايأ ع نايلواعمةقدأ اكل لعا كئماهح ور ا 'وةسانعلات 5

 لفل هاغأ ل قتعاو ارفع لتقو مهمكنو الار مهلك ةكمارغلا ىلعو - 0 لا ازه

 ديشرلاريغت سس اع زاتلالهأ ف لتدنادقوناعت هتلاءاش نا[ «بتجن رب ىف كآساك انامت ىلا ىعمابأ او

 - 00 ووك 3 | طرسشلا ىلهرفعح نمةسان ءلاهتدشأ حقزاناد.ثرلا نأ لاب هذنم مهفمزرلع

 ىدواعا ا كوملاب بتك و رهشأ

 ىعنور هشة سس قاع و

 نك اولضف و رخذلا هناك

 ىلع هدازمتح اوه ىلوملا
 قموطلا ىوملا نتكاألا 7 واروار قون ا ةعيفةع د1ناىلاتل عزل مخل !اهتعأ إف فامخو ىنأف هتدواروا ةعساشاعلاّت ب -انآقفتاعةلاطاا|
 ناترج ناطابلا لمصأو را هيلانيلسرتىذلا اك . راوخ ماهر فاك خصل .اًسرانأر ذعج مأةباتعلا

 وتم سوح او ركل 1 - اًهفرذعتس ع أ ماعتقد دنلا نم ًايشذخ اب ىئحي رانا ًأطنالث اكو ءاردعار 5 اب راحة عج مول لك

 موا نر ف 0 وكملدا او ىلع كلنتا نم تاةشا نل وتبكو مكى نبط اكن |ىسالث ذالىلعفتمل نا

 كلذ تاكو ةسفتة علمدار ءانتسح اهدنع تي راسهبلا ىدهتس نأ اهنناذعثت اعتورفعتت مة اهشناسأف انرمأ لءوللعش ىنأ ىسعامو

 كول !باهذق :بسلاوه تلسرأ اهلا قاتشادقهنأ تاعامفةراادعبد :رااةدعلاب اهملاطن وهو تنكو تنك" اهتفد نمو اهتدمه نم
 مثيلا هليل ىبوطلا الااهارب نكي الا ةروصتبثتي ل تاكو رفعح ىلع تلد أوةنسابعلا تلعفف دلال !ءئي أ ةسابعلاىلا 0

 ىقلزت ريتىلا لصوامل هنا لوألا تانبةعي دنت أ ا رعبك هلتلاق هرط واهتمىضقالف ةفااولاةقر َط قرا درش ثرلادنءأ]
 ىهل“ الاؤيشلا كانه ىتعب ءامأ 'لاقف همأىلاتهذو سارق موكل اراطفةسايعلاكتالو 1 [تلاقنتنأ كاماتلاكأو لاقذ

 ساس جسالاناكو | لراالاةنحاو رش رم ازلذ يشوفوا فو لع متساعلا كةئاوا خوك ١
 خيا لمعف ىسوطلالو 1 رصقلاب اون !قلت و همرحو د. كرلارم هقىلا اراغنب دلاخ نم بع ناكو ةكمىلا وست“ "عب سالازوهط تفاعا 0

 نيتاسن ضعيف :ةقاضدل هوعدب ثاكو تيان هلل اعف دنشرلا ىلا دنت : رز هتكشف ل هش ذرلا وح[ ءق. هم فضصتيو#

 راحءام كانه ناكوزب ربت ىسداةزاو" فاهلوق لقت ةتالف لاقاللاةنئمُؤملا اريمأ انلمرح فانا مهتم[ لاشف دلو 1 مل ةداند امثل 0

 هدنعىسوطلا لوم ادعقف ||| مهتمزية ىدنعى كاهل دش :رلالاقف تح ىوكش ىف ئرخأ ةمد شر [ةدن :زَتلاقَفايدشتوتااذ ابلغ 0
 وكملت ةسارسكنو تااقليلد اذسه ىلع لهولاقةسابعلازبخ هتريذتوهامو لاق بكتراا مهنيا ظنت لف: 3 تااَمف رح ىفأ

 لاهو مش اهيلا ءاش لدعولاق ةكمىلا هب ته و هروهط تفاغا ل فانه ناك تلاق رسامة ضل ل :
 لاهرزكتت 0 مفتت اذامفانالو 3 نا صولا و اهنع تكسف هيتلعوالاةن راح - رصةلانرسل تلاق لاوس

 رطاخز وظخ انه لصح | ثعلانهنق اء نملكوف ةكمدشرلا لصوو نعل ىلا ىبدلاب جو راب ةبادلاو مداخاىلاةسابعلا 9
 7سم ىلم ىبع ىهذو 0 أ قلانودبعتا: ةايدقرم رش كل تأ لا ذةكماربللع ىلا ارض ًافاه كوره وى ىصل !صأ نع

 كرر طاخلا نسا ل اهلوأىبلا سامفالا ىنباهج كر

 تيفي ماواو .رلادالب روبكاو حابشالا ىلعءاكتلا اف“ وب .رثالاننيعلا دعب رعد :رحدلا
 " ةيوهطم: انس رافاتي ميشلا ةدصقل اهذهةزج نمت ودمع نءالوقلهح 0 ر وأ

 نملخفأ رطاالثا غارق نا وذا مراعلا قل زو يشلاو < ةمر لضفلاوارذعح تقرشأو :
 قوما اصة ئه املك تانسالاونورذ. نءااهرك ذئلاةعقاو )نم فرط ىلءلد:تانبأ ساونى* الو .

 مهلع انشغموخو لانه هحاوفدقذ: نأ ب رس شك اناماذا هساسلاةداقلا ئئ اوهّنا نيمالزقالآ

 قع لاعتهلا هجر فافأ هسانعبهخورو 5 فتسلاب هِتَمَتاَ 5:

 ءاروام ىلابهذهلا مث هلاح .ىك هيأعدف هلع ة سوة عج راخبا نيستا نللادبعنب حي رذغجابأ هبلارس دنشرلا نأ هريغ رك ذأ ١

 ةمدتحتىلا لضوو رمل 0 ا وعدا هرعت الو ىرخأ ىف ردع 3 :للاقو هيل 7
0 

 هجاوشمللاب فراعلا عشلا



 : لانه لسصعو هنأ لد

 لصوامىلا لصوو لصحام
 ةينصسلا تامايقاا نم
 هجر هلوةشوذلا فراعا او

 حرت ىلعشاوحاعتدنلا

 5 ا - -ح - يصمم : مص - ع تعد

 ةغم تعبفدز اذدو | نأ فاح أ ىالاةفدالسمأ نمش .--تهذالاقو رانعتم هل قرذاث لح تندم

 هباعدخدبس لاو غاب وماما هزصوأ نم
 ١ لا هلاكعلاق ىعح لعفامرشعح ا: لاقو ثيدحلا هلواطو

 قامت ودعامو لعسغلا منلاتفمدنععو ل ثحهئئاط 1 مخور لوو ح اومجووف قاب

 ةكماربلا 1 -. نعمل اس نب د. عش لكس لاق وك اتقأ لت اهّننا ىناتقلاقو ةرمدل هعبت' ًاردع> ضمئامإذ ىسفن

 3 ملا كمنأل نعفأ لف
 لكورهمانأ تااط نكي ممدشرلا ل ع شعب بج ونام مسنممناك امهنلاولاةذديشرلا ب تضغلةيح وما 0 ا

 ىدرباططنانب ,عمأبآ سا ريس ميه نم سس و بريتا دسلا دي اوأرامو نع ىذرناطلنا نب عمان سائلارب مث مد نيذإا سانلالاظتسا د هل هاو لواع | ىلع || بمس ةيساح ىلع ساوحو

 سنأ كلذعمديشرل اىأر وامهواق تس نعمّنلا ىضر ناعم انأو -وتفولاو مآ ةعسوانم والد عانولثم

 رخو مهملع تنعتف اه ع نملقأب فانت كوأ او هنود مهلام ايمهتمرو مهل سانل ا دج ةرثكو مهبةمعنلا

 ريك أوةربخكحأ ناك هنافووعنودلذغلاو رق سال لب د تلف واشمبلطو

 ىبح تابع | اورهط او احلا اورتسفو ريغو عب رلانب لطفلك دش :رلاب + ادعانمذالوروم الل ةسراسم |

 لوقدشنآع وسب هدنعاورك ذاذا كاذدعب دشرلا ناكو تاك امتاك |
 نرد دال كاكا ادعت اموال نع ميسالابأالوهملع ءاواقأ

 اههفاهعفار فرعي ملةصقديشرلاىلا تعفر هنأ بسلا ليقو

 جيواتلا ىلع شاوحوانضأ

 سشاودوىازاتمتلا انالوا

 0 رش ةمشأح ىلع

 علال َح رشة اع ىلف

 ةلومشم ةنيع 54

 اكلامادغدق ع ناااذه #2 دّمعلاو لأ اهملا نمو 3 هضرأ ف هللا نيمال لق ءذاستلاوءاطعلا رن

 دا درة نسب !هرمأو 3 هسه ىلا دود سال أ د ردامكحجأ دنأم كلكم 2 ءلقلا طل

 اهوامصح نوقانلاورذلا 35 دنهل الوالثم اهل سرف سل ىنبام ل ارادلا ىنيدقو 0 ل 37 0

 لع دع نات[لم د6 تراو ةناىئس و ده كادلاو ريسعلا اع ربو 2 الا كغ ناككلم  ثراو هنأ ى د: نكنو ع د:لاوريساعلا مرت
 م ر ل 4 ع ىسوطلاىوأاةبلط نع

 ديعلارطباماذاالا يع . هبأب راذمعل ا ىهاس نلو

 هعاقب ادعت مس :را تلاقىدهلا تلعن نورد. نبا ركحو ب ءوسلاةلو «تًاابماعد ثلا فقوانأف |

 ناتلعواتام -اباهل لاف هتاتقئثىالفارذع-تاةقذنم مار ورس م هون كِل تن ًارامىدسابة كم ارملان |

 مو ىرابنالا لاعأ نم هرمخلا ]لاقي عضو ع رذعلدمثرلا لتقاكو ىو هتف ةراكلذ ف بيسلا لعن صدق ١

 ةنسدج امللش :رلاناهخح رات ىفىريطلارك ذوةثامونينامتو عبس سر سرعت ع تتدسلا

 فماقا 8 ةلامو نيناسثو عسبسةنس مرا ىفةريخ |قفاوةكمنماعح ارلفقو ”كمارعلا هعموت انو ناو 1

 لس تيسلاةل- بيلناك اسافرابنالاةيحانبىذلاز هعل |لزن يد نفسلا ف صف“ ”مئامايآ دابعلا توعرصق

 لخدورفععاو ذاط ًافدنخلا نيا امد استرنا خ ري هيو ايل كر ||

 ضعن دالوأ نسهتاكو

 شوق 0 3

 لع فة سرل راع
 امون هترخ ىموطلا لولا
 كش رف نس املاقو:

 لجحرلاكلذ لاف كدئاسدو

 لامفاقال!تداع امنا

 ىلء هس او لجعج ودادخ لجأ لع نصور ع موللؤ فار ,ةعج لتقو ةكمارمل اللعسضغو” م منعم

 لاقودع ىلاعت هللا هجر ةارصلا لبث رسما ىلءهباصهريغلاقو ٠ 35 هدام رش ”الاناولا قورسملا'

 |[ ًأرذىب رغلا بناايةطرم هلادف رهان -كتنك كدا ىرتملا ْ

 د رح اق ه اذا الا عألا :ةلاراك زوو سماعلا 0 1 0 3 || ةلودلا ىلع لذي اذهىلوملا
 .برضيدنشرلا اق ةوح دضرلا رك ورا سنت هايتوا سطس راكي عاخا ا ا ا 6 روكا 8 0 00 0 00 5 اذهىوارلا(لاقرتعدتلا

 اقرصنمنينامثو ع .سةنسفرا,الاةيحانب روعلاد.ششرلا لرتىدقاولا لاقو دج كانه 0 هنلاحو ر مالكا قاازاا م نيذ د , ىوعل اديشرلا اولا 9 هوو 0 ايم صخم

 ا
 ماد عجب٠ نع 3
 فرخ ىلع اقدار وهحور

 هحوتف هيامجخا

 لئاعلالانعلا مهتمو)و
 : كدي د وهورذمعلاب ع عوممم تدلع تازانغلاو | 53 0 1 0 0

 َ 2-2 ل

 يمان ةكححم روسو سينأ د اغدلاىلا نول انيبنك من 8 «ي(قامر عل

 3 رثاوعلا دود اوىلا. .الافورمد - 5 اندانأ ًاناهادا كح نكح 35

 1 ارسشب تأ 5 , امزكس يلو مال ثاغضأ لان ىما اونا ىلعابت هصقواعز 3 تيتناف | راسمبج ملأ و ةسعرشلا

 ّ ةقرغلا آب ىدودي ريلا م 1 ةعشعتو طرشلاو ةطبارلاة حد تعج ىج ادع ىيعلتت لف ىددم تدراق ا اهنملكى روموثيدخلاو:

 0 0 1 : اهاهتنم زل ضفلانمغلبو»

 مولعل اءرصعءاسطع لعأرق .



 هيعح ل رانا مدنا شالا ماسدع ماه ثم
 قوثدلاو سزملاب لفتشاو
 ظ ريسغت لع ى دا وح فنصو

 نيذهرمأن مك غارق دعب ثر ةقدانزلا سحلاضبأ هلم ن أو كح فشبلا هرم دةنام شم هن لعفت

 ىهوىواضببلاةمالعلا مالا موت انا نراك اذهىدنسا,هيفاذاو هّتضْدْمف اياك ىناامعأو ىبناجىلا سا 13 سحاب" قص هنأ

 |هطاسالدلا نب يبي رادىلاضماق لدن نمهعس تت أ ل يةذ هن ار قاذاف شوالا مالس هلدومواندب فىذلا
 ءالعلادنعةلوبشمشاوح

تام | ةقدابزلا سيح فورعملاروصنم اني دمى سل اىلا هإوعتو ادب دوز ةولو هماع ضيقت ىب-كعم مالسو هلي
 ق:لعللاعتةنلاةجر

 ةداملا لاو ىقدتنطو ا نورا اراشتنالبقو ىعتارادىلاكب قاد عيسي لدفلا كارصلاب كفيله ادبع مادا ىلا مدقتو

3 
 ةعساتلا ظ

 0 ا ا اها دن وردب نا وهم عاقبالاةر وصدرسو هتابار ةوهنوحادالوأو ىع<دالوأ ىلع ضيعلافكءاحصأ || 1 ٠

 نانو 2 ١" تئزتسلا اعدم مدّةتملاهمالكسيقعلاق انههارصت تددارب اتييحاقروك كما اذه ىلعذد# ازد أوف هنف ا

 دلال لما | دعت لدا ارب كلذنوكيت أو مابارقو مباكو ةكماربلاب لكوتلاودادغب ىلا ىضملابهضأفكهاش | 1 ٠
 2 0 || هب راوجو راك زابأاءددقو هلزنع رذعجٍناكو رفع هعمورمعلا للاب عضوع رابنالابديسشرلاتاكو ||

 تامر ناطاسلا 0 1 هينغ 1 زويد تسلا بنو 00

 ريسفتلا ىلع ىد أاوحفثص ١ نأردحاو ىنط قهف مد [ةلاالومّنادبعالوا 0 0 0 ادتيلاةووح اغار ا ديشرلااع دو 1 : ٠

عجىلا بهذا لاف تاعفل سفن لستة ىنتس اول لاف كلهتذ فات ُ 0
 م ْ ةعا لاا ار ىو ىح نب رف

 5 00 _ ا رم "الما لاقفاذه ىتةو لبق تمت ددو ميظعرمالا لاقل والام هللاقفاباوح ريدال مس وف 0

 0 جل 2 3 ةيلغا : راك زوبأ اورذعج ىلع ل خد ىضف |

 [آةسداهطتن 3 2و 3 | مونديال ةريخذ لك دو ىداغ ١ وأ قرط تولادلع 35 كَ ب ىبذ لك ف لل قنا الف

 لضاشلا ماعلا ٍْ دالثلاب وفي رطلاب كثي دف د كابل ثدح عش هوقزاو 8 دافنىاريصتت دقن تاو قكاعتهليادجو ا
 مهتمو)# 1 أ ريمأ ىرمأ دق كلذ ن مرتك أسال لاف نذاريسغ نم كلو دن ىنتؤس والاف ىت ل سسرسأن هللا

 «(ىمعل اىعديسلاىوملا || نكمل ولوخدلا ىلا ليساللاق ىصوأو لعشدأ نعذلاق ورم اب كدق لشي رذعح لبقأفاذكوا نك .نينَمْوْلأ
 هدالصف ا تلت اريمآ فلاحا نوفالا|عن رس قدمت لاقةعاس 1 ت افاكم كدر دستنالو قلاع لاف تاع ا

 ديسلاىلعأرق هالو ا !ريس اف لاقردقأ اللاق "قدهضأ تدفن[ الاو لدي ىلع قايح تناك مدنن اف ى تقي لعاو عبج رافلاق نيننوألا

 رمال ميرا ١ 1 ممالفدشرلاب رضملازاسو اذ هامأ لاق تاعفرسأن اف لنعج ا رهو مالكمعسأو هير ضملا كعمأ

 اهللاوو فنومطسفةدلب ىاق ١ |عجرف كرم د صاماي هللاةف :رةع-لوق هلرك ذف كءاروام هللا هسح

 ع 0 ْ اههللاقام مدان اف نالفو نالغب ىتئجرس ابابا اممم البق أ هيدي نيب هعضو إف هسأ أربءاجوهلتقف ٍْ

 لا مع مارك ةباع ؟ رفع رسوب كو وسعاد اقرار دق الفرس ايقنعابرثذا ْ

 هاطءاق ةيردا ه همم لقت 1
 2 د ا م تاطإبلا ا ل الاهم .نك ىلارفعد 7 رع كك نلدووهعغ هد ضار ال دمشرل نم 02 3| 4 م | دام 03 ااىلا 2 ل 2 ا | 8

 تاخدي زب ان تاطاسلا هد .؟

 ىلا نئلعوهضو رةطدع |
 نادم ناطلسلا نمز

 رام عدتع 5 وأ

 هيف اذان كى رد هاوس رز : اياكم تتار د ير "القيق

 : بغاروهوج رالواوأ 3 تفهارلاةعسااداش تدك دع اوضقن !ماعرذتملا ىذا 1

 تاق هلدرولاريتعلاو د مسه راقذكل ىلا عقنت 03 بكار تيكر الو امون

 بلاطلاوبولطملاعطقناو د .ىرعل اذودا ا 1 اوصف

 و || تدر تايب ألاَعفَتْئذ ارفعج هلئقدعي ديشرلا "ىلاهح دومحالالةاتيسأ تاو بحت درا ُ
 ه]ضفرهظو مهعم ت ثحاب

 فيئاصتلا 0 : قدشت ًاقنيِنمْوا اريمأ ءاش اذا ت اقف اهعمست نأ
 حرش ةيسب اح ىلع شاوح 5 الت حتئ ارذح نمتاكلو مب 2 :جمطاهنمهياخل 7# ىدرلا باس فاعاو ةعج نأول

 في رشلا دس ةييمشللا ميتمدنعناثدحلا عقدي ل دج همولهان ؟املهنكل مشَشلاباقعلا هيقاعلل اوحنرت
 0 ةيشاح ىلع شاوحو | ىتحو ع تع "نابت : رقت !اءكادأبت الا قا لا فاهانعمىفتاسب !نسحأ مئات لا أ تلعن

 فيرشلا ديسسلا علاطلا



 حرش ىلسعشاوحو اضنأ
 في رسشلا ديسلا فقاوأ ا

 ىكدت نسح طخ هل ناكو
 هلع ىأر هنا ىدلاو

 نإ ذناكو ناثكلا

 مس ىلعأ ند باكا

 هللاهو جر قون يف هنكو

 ىلع د.سلا ىلوملا لماكتلا :

 «(قانموقلا
 ١ نم كام هللادعتر ناك

 ةدسابنمس هدرا خصوم 2

 1 ةل.ضف تحاصناكو تاقوت و١

 ١ الام نارا مداعلا
 دنهه ىعئاهفيسب ببصأ هادئهماي ةربافتستاالا لضفلاءاوءيثرءاضن ؟لاقو | 1

 هه ىعداط فيسإ فاصا _ادتهما , مراقتستاالا لضفلا ءااو هيثرو اضن !لاقو ( .ةدايعلا ريثك" اكرايهادناع

 ا ىف ةناق ا[ ع
 ىف ةفيلغلادانمىدانو دع عدم د عسا تأ كا نعار 4 ءنب عدلات : رفح حا سل

 را 5 ىلع نيل بعدلافو | فدعوترا شااء هو هكدا

 لماشلا يزللارئاضأ

 قمهللاهجرّنام دكا

 هللاروفةنماثلا ةئامارخاوأ
 هيه

 لماعلاملاعلا تموز <
 ىواالماكتلال داغلاو

 ٠ تبان قرع و نيذلا ماس

 : *«(كاقوتلاساّدملا

 سشردلا نع انطاوم ملعلل

 7 ةثامااحرس فندةذادعل او

 قاحرتلار : هاّعل دنع ملا

 هنراحو عماده هحرشو 3

 ١ داكتتال نتا اوقل ننعكتم

 9 وسما تتكتل افدحوت

 1 وهوىدلاولاخ هي هيلع رق 3

 متهاوا نرد لولا

 تاور س وير -12ل1*

 غ7 ا حد سس ع عمم

ال اراطصالاباعدفدمرلاوادلاب وك رلاذار ا همايأخ ١ اىفار طعح نأ
 د فوهواتقو راتْككأ ب

 دشن لحرلاو عصام ىردي الوءارنالو هو ةئشع ف ل>ررذ

 ناار خت ناهامنب ىتماعنت لعرصقباب لعىؤرةنأ كك و 535 تكروضرالا بال ارامدألا برع :

 لب كر الخ ال ادلع 8 3 ةىلا هليل اةححاص :

 دقتاك ا ةليقلاىلا هه ولّوجةكمارلاب لرئامو هإتةورفعح رجة للم .ءنبنابفس اب الو |2000 5

 روةثاثرف غار لتئاموهةرخ الاةنو وه [ لسساتلا اعنا وعدا ٍْ هل ءا 1 9 6 م4 3 د ل 3 ىنثاقزلالاقف هل اءانروتئاثرفارعشلارثك لقا وويةون“ الا ةنؤمهفك افارزدلا ةنؤم قيوم || هنا هاسغو نيتسةنس كاعت

 1ا<مايإل لاهاو كمون خراب :ط 5 1
 #3 هلمتق مما و مك و كمرب ىباب مهق فن رط تملاصلاقو ( لسن لمت انوا تل

 ةجبرتلاءذسه تااط قون نواحي منيف ءارعسشل لاو 3 نماريبك 9 هرط تدروالةلاط الا فو الولو ل هناسل فثاكو افرسش هب قكو

 دعاك اماهاهأ ايندلا تاباقتنمخ رورام :بعأ نمووهنلا جيوحأ مالكل اىلاوتو لاخلا حرش نكلو ٌ

فر < مولى ىدلاو ىلع تا دلاقةف وكمل ةداص ماض ىع" اهلا نجرلا دبع نب ناسغناا
 اهوا نوح 

 ةفست ىفاط ويضم هتدح واذكهءا اراهدعت و مملانوكسو ةلهسهلا نيعلا مطب رمعلاووعاننم صو را ا يهز تالا

 1 ا ي وزاكت اضر لع تارغلا نجاد ل نر الا نار ارانس تاز دنع رتتساو يدنا فبل 1

 د جيم

 ل

 دب رباملعش مل ابرو 33 ىردب سلو مولاي 0

ن ؟ اسرعتعنلف 35 ةربع مهرمأ ىف انلنا رهدإاريغ مهلعسص د كلو سيكا 1
 رصةلا اذ

 تان

 هس 35 مانماهة الس: الىبعو * اوهانق ىو” نه نولاكنااده

 ماينلارعقاذار عدس لق ع ىتقزا تداولا نكلو- ماهتتسما تدخلا قرأ اذا

 + ٠ اعيجادندلاو فوزرعملا ىلع مامغلاطقنأ ذا سن مهم « اموكاوناك ةداسب تاصأ

 ماسالا ف يسلا هإةأمانسحت وع ىع اان تال مرار د مالسلا لسمو ل7 ١ هلودإ

 مانتالاةيلغلل نيسعو شاو فؤآلول هّنلاو امأ

 مالتسس ارو خاب سائالاك « انلتساو كءذ لوةائفطل

 ىددحت موللك !نرللد 35 ىلطعت ل ضف دعب ياطعا لقف

 ايندلاةقزاغماهفىتعلا ىراصق: 3 اعاتم :امايننا نعت

 هلمر لوكش مودل ىهو دب عياسو رحاب دلا تناك

 : اهل تانقاف كمرعلارذ ةعح مأءذ#ه تااقالثاقءذه فرع قدلاو ل تااةف ةنر باي ىف ةزرت: ها

 ! ىلعواذه لثءدبعىبان ىلع ف ادقلت ىااهذ تن .ًرام ب عامسمأ ايتاق انامزانثداحتواهتءرك أ و ىنيجول

 شرتفانيتاشدل>الاىانمامودعلااذهئيبا ىلع ا دةلوهلاةاعىنبادءالئاوةفيصوئامعب رآ 1س َّز

 ىحانيلا ف لتحت لزت موا مباحرف توه تداكتف مهرد ةئاسع#ةناهعلات ءفدقلافرخ“ الا ىمتلاو امهدحأ

 0 00 متساموعم باف ركبلا دمت نيزب زعلا دعني هللا دبعديبعوتأ لاقو ةط ويضم ةًأورقم

 ملعأ هللاور دلا هدنعرمعلاو
000 

 #* ( هنازتح ايف ورعملا تارغلا نب نسم ا نبىيبوم نب دمت نب رفعت ني لضفلا نب رقع لضغلاونا)
 1 1 ا صلال 0 تا حت 1 اهم طش لطول عال

رازو ىلع هرهساو رصف ثلج روفاك ل مَتسسا ٌروفاك ةراماةةمرصعديس شالا برن زوتاك
 0 قوناناو هت

عاج ىلع ضنقوةيماشلاو هير صمازايدلاب دبش حخالا نب ”ىلعنيدجالةكامملاريبدّوةرازولاب لةتساروفاك
 ا ة

ىلع ضبقؤ مهرداصو روذاك تومدعب ةأودلا باب رأ نم
 ا " الا فالببعلاو زعلار زونملكن بوه 

 هتلاديبعنب لسرفعجو هذي نمهذخأ غةتماهذدتأوةئاسعمنو راند ف الآ | هعل رآلعهرزاصو هرث ذأ

 ةندمدصلالا و
 6م



 ىلعا اتأرسفو اخ ىلع 1099041
 تعفتناوابصلا ناو ىدلاؤأ| هيلع رامضاوهللعردةيالامهنماوبلطو تانا_هلا لاومأ هلا لم ورك اسعلاو كارتالاو ةيديششالاو
 تاقياعت هلواريثك اعفن هل | يغط نب ّناديب ع نب نيس دوب صم ىلا مدقومم هيادشأ ضعب رودوهرودثب مو نيت مراتساة مالا
 تاقيلعت لوفي رشلاددسلا مقالا راسو صم رخأ نيس هيلا لسو ىنيسلارةعج لأ في رششلاةطاسوب رفع ريزولا قاطأ مث نب رتلا رش ىنث او ىلع || ىحانرلارباجنب نسما هبتاك هضوعرزوتساو هيذعوهرداّصو روك ذ ارب زولا ىلع ضيف هإ_مرلا بحاص
 سوق ٍنابسأ لعاضتأ !| نو رهن دمت نعد دحوءاداعللايضامااءناكو هب ةثامثلثو نيستو نامتةنسرخ الاعس در لمت سم
 اهرخاوأ ىف لاقو حرف نب نسلاو ل ” ارنا رذع نيدو دكا ىجسريلا .يعس نيد نعو نيب دادغبلا نمهتقمط و كرمذخلا
 ءاكملابهذمىلعاذه ١ هياربع رم عمس هنأرك ذب ناكوقاهصالاةز جن راع نندحتو كوالا دجبأ نب نتسلاو مااتسي نيد ١
 لا 3 ا 1 رب رووهو رد ولا لا تاكو هيفا ذاع 3 اوقب ناكسف هدع نك, مواسا<ىوغبل ارهتننا

 نعبرضت ناانبكفالاف || ٌارعلا نم ىاطقرادلاب ورمل ىلع نسحلاوبأ اظفاخاراسمببسب وةعساشلا نادلبلا نملضافالاهدصقو
 0 || . ةديصقلاهذه ىف هوقملقت دتناكورذعس ف ىوةلاىدحا نوكسشفم+«اب ةموسوماهاعجس و اربصتموا | ١ ا || تربص كاوهداب + اهلوأ ىتلاةيئارلا هتديصقب روك نأ لضغلااب ارب رولا حدمأ روفاكح دمورصمدصقاس ١ 0 0 || ىنتملا نأ ىباتما ناو دمحرش ىفىزم ربتل يركز ولأ بيطخلت ارك" ذو < كلذريغوبانالاولاحرلاءامسأ || ناطيشلامسازقت البق لإ ا 0 ل ا ءآ هنآ ىلع اعغص كإذلاثمأ | قنا هأوعغمل أن مز ف ىتحمدنع ىناطقرادلا زن لفادتسمفنصن نأ ديرب تاكو رممملا رايدلا ىلا

 دال ل ل يصوت ا 'اماعلا ماعلا 5 8
 0 10 2 لَو ىلاعتهّنلاءاشنا مهرك ذى اسر ةلودلا دضعدلاو هي وب نةلودلا نكمرو رودسعلا نبل ذقلا ِ م ا يامال يب سيسهل 20

 2 سا اروفاكو حسون والزنمالزنم فصب وةفوكلاىلا هريسماهجف 2 ذيئلاةروصقملاة ديصقلا عسيطلاديدحالشافالجر || فاجن لوقنأ حرشلا فاضنأب طلنارك ذودئاصتلاررخنمىهواهربغي و اهبهحدموءيلا ةديصقلا || ٠
 مواعلا قاكراشمتنطفلا | داوسلا ل هكنمىطبناهب « اكبلاك ك تدنكلو < تاكمضاا نمرصجاذامو 1ْ

 داع مولعلاب ل ا احدلا ردن تش هأ لاق 0 هفصت هرغشمدوساؤ د الفلا ل ه1 باسن [سرد

 هتان سلاف الا | ” قرلا نيبو ضد رقلا نيب دكر كسلا هيتحدمرعشو
 ارد ان طلان سرا ١ .ىرولاوعهتاكمنكتلو ب هلاحدتمكاذتاك اف 0
 ةلاسر هلوهن تعفتناو هثعلاط ]| فاسم الات لازا ف «هنم ضغامردقلا اذهف ]اب وروفاكدوسالاوروك ذملالضفلاوأ ىطبنلاب دارملاتا | '

 ةتقاذحاهفرهطأ تاب“ الا نمةروصل ىرب نآافوج هسفنىفام ىلع ه.نت ةداب ز هإ ضغت نمرهظف ىثاارعش 4 راجأدروك ذا ارفعج 3ك

 هاواضبريسسفتلا لعفف | تناكو وب ىنتلا هيد4ضرعىنأاءاب-فلا لحال كالذو ماعلا مسا ىف قدصلا لوق نعصاخلا بضغلاءانلا
 دصاقملا حرش ىلع شا < عسب ررهشىف ل يقو رفصر يشع ثلاثدحالا مول فولو ةثامثلتو نات ةنسةجلاىذ نمنوأ ثالث هتاللو 1
 ٍ ىهو فازاتدتلا نقلا 4 نامعتلا ني دج نيسح ىماقل اهءلع ىلصو ىلا هت هللا هجسررممعةثامث انو نيعستو يدا نشل 5

 اهتارادج ةفيطاةيشاح دعل وك ارلاتتو تونلانوكسو ءلمهملاءاخارثك,ةرازنووهةرو وشما مهني رثو ىرغصلاةفارقلا ف نكذق | ١

 اني طبخ ناكو هطخ || هحرات ف: ”ردنيتب اثهرك ذاذكهرفعج نت لضفلاهردأ مأ ىهوةنك .اسءاه متةحوتغمةدجوم ءابقلالا |
 ةياككلاعب رس ناكوادح || هلوقمرعش نمدروأ و قم دنع راب ىف رك اسعنبا ظفاحلاهرك دوةظلغلا: ريصعلاةارماةغللا ىف ةيازتلاو ١
 بتكهنايدلاونمتعمم | رعد ىلع اهتمايواط تدب مو «اهحو رواهاسسأس ذنل النبأ نم - 1
 هقفلا ىف ىر ودقلارصتخم ' ردعشلانمىلاعلاىوس جرب سلف ب اهفصاوعتّدتش اذا حابرلا نأ ا

 ىقاوحتكو دحاو موف سس وانس نسال نجمسملا نمد درغلابا ارادةكندملاب ىركشاو نيم هيدا له ىلا ناسحالاريثك ناك لاق :

 ةدخاو هلل قف رشلا 1 ميبلا ندسحأ اهيءافوهثاقل ىلا فارسثالا تح رخو نيم . رك |ىلارنصم نم هن ونا لخ تاما و كلذ فارمثالا ل 1 دي هلل ةيسيعشلا حرش ١ عمررقو اهف نفدين آى موأودحاورادسجى وسمالبلاوةالصلا لضفأهنك اسي ءىوبتلا ميرضلا ||
 رياك ورلا فضح ناكر حتت ص ا _



 راص عمبطلا شيال حازم

 ةنسو هر 0 ردم

 حورامج سردموهوقوتو
 هحور هنأ
 لماعلاملاعلا متممو)#

 ىلوأا لمكلا لّضافلاو
 ةرج نى ننساسلا

 *(كو رلا

 اس .ردمىلاعت هليادج 0

 نوف. زر كاشفمو انضاقو

 ريبكلا بل ع نع ىف رازخأ

 المسا مشي ةادغت ع ,تآمرحال_ىدو اولَح ىلقلاو ىرطان نع د احس نذلل لق نع مااا ا

 ناطلتا لف بحاص

 امهريغو ةتدلالودغلاو

 دومجتن يدهش نيد نالوم
 رهتملاىراطلا ظفاحلا

 ناو اسرايدت هاوتع

 ىرولاةودق نءهاوذلا
 مدل ا ىدهلا مالعأ يعن

 .ىأ ندلاو قىدطا ظناحا
 نيد ندم رداط

 يع :رهاطلا لعن ندحلا

 هلل رد ىلاعت هللا ىلعأ

 مامالا يشل أ نمد أوهق

 دييعتعت رشلاردصان الوم

 قاهربلا دمت نيدو نمل

 هنارفغب ىلاعتدتلا هدمغت
 ردصص نء:زاحالا عسقو

 رهاط ىلأ ميشال ة عب 0

 نجت دفعا عدق
 ىف ةئامعيسو نيعب رآو

 نأ عراد عو ى راع

 تاع 1قدحاوش :رهاط

 هت ”امعيسو نيعبسو تس ة ةئس

 اذدوترك ذاك الاءار اعاد ملعفف علال رك درب د[ سااريغو كلر انت دعا هللاًةذدغصلا قدحاو كلا ىراخت ىف
 نيرشعتلك ادي

 3 1 تاباصالا نما ةربخ اوم جارتسسا رشم يأ ةفاطلو سن ءاذخا لا تحا نس يكف هدنعا يراسل 2 0 ق

 مظعملا نابعش نمبر شعلاد .

 سس بلس : 1
 ,الّدأ هيرك ذامفالاذهو ةروك ذملار ادلانهونقدوةنب دملاىلاهذدر هدول عن اع

 نب ر عج لضفلا يأ : هيرب ” هذهبوتكماساءوتفارقلابةروك لملا هب رثلاثنإ ًارواريغداو كأن , لعأهلاو

 ةنيدملاىلا لقن م ىريكل اهراد سا ىف نفد هنآ ق وصلا نبا مساسقل نأ طغت ارا متارغلا

 «(ىدادغبلاىراقلابفو عملا ارسلا اروع نب رجا نب نيا نيزج نب رقع-دجتو از

 ىلع أن عش دحهريغو قاشعلاعراصمباك اهتمقيسحعلا في داصتلا هلو هنامزةمالعوهرصع اظذاح ناك

 قاد هتعدجاو مهريغوناليغنءاو ب وزةلاو ىمربلاو لاللناو نيهاش نب معسل نونا داش نبا

 ١ كلذناعأ ل هنأ عمتي اورب رفا تاكو ىلاعت هلادجر ىناسلاو داطوأ ظفالا ه«:عىورو رثك

 هنف نس رعش هلو 35 مهنعذ أون امزلا

 اواةتسات لزانأ | نعد 0 ارغلاىداح مهمادحو لهكست ءاردسو د قمدأت طيلختانأب

 اواعو مهلصوعأم نم رو مهرضأم
 ىلاعتهنباهجراضد أ هر عش ند

 ىروز رهشلائطةثدفىر و زف د رهشلك ىروزت نابت دعو
 ىلعملا

 0 رذز روش كاصوره ش ن ءكلو دع قحموت لا رع م رهشأو

 روزرهش ىيسملا دابلا ىلا *« رسم انتم ةقشو

 ديراب اك ققاممالا ناكلادلمعلا ةاردأ وأو
 هنرفؤ ىلع ىشلاوعق 5 دقو بابش حرش عمو

 رك ند د هنوختع 5 هلولاب ب تضخ

 ا ةرششع نام ةنس لئاوأوأ ةثامعب رأوةرشع عسبستةنسوت وأ ما هندالو تناكو دع يجود

 ١ خويشلا تايفو باك فئراصنالاز زعلادبعنب دج نب كلرابملارم ءملاوبأ ف يرشلارك ذو ةئادعب رو
 0 نذدو ةثاحسج ةنسرف :رغص نم نب ,سشعلاو ىداح ادحالا هل اهب ف زوو دا داغب ةسلع تس ةنسس هداومتأ
 دودج

 *( روهشملا حملا حلالا رع نب دجنبر ذعج .رشعمولأ )

 ه|تناكو كل ذرب غو فولالاو راو دلا توتال رع نة قلاع اا لا

 نمالح رسلط كتالملاكلذن او :لواملا ضعن : ةمدخ الصتمناك هنأ عسماسلا ضعب فتنإ ًارةيمعتاءاصا

 1 (ىلاقثار اطلابهيلع لدي رشعمابأ أنآ لعو قة تم دراص ا هتلودرتاك أ و هعاأستأ

 أ اتسط ذح اف هسح هنعدعبي وهلا ىدتيبال ًايشلمع نأ نا رق ةنماكتل اءاشالا اوايابكناامم جرس |
 1 قغلاب ولج رلا كلذ كاملا بلطتوامايأ تواولا ىلع دعقو بهذنواه مدلاق لعح وامد ةدق لبعد و

 1 جر ذقسل ىتلاهإ ملا لمعف هى: داعترحا عهعضوم ىنفرعت هلل اكو سثعمانارضحأ هنعْز عاشق د باطتلا

 5 : لاق وهامولاةنايمع ايش وأ لاق نلةريدو توكس بيسامش ملا هللاستفارث ءاحاناهر تكسو انايطتا امم

 00 هذه ىلع داليلانماعضوم ماعلا فرعا الو مدنمر < ىفلب 1 او بهذ نم لمج ىلءب ولاا !ل+رل اىرأ

 1 عقوامئذ
 1 ارهط او هاف نلو لبر !!نامالاب دلما ف ىداناضاأ قدر راملااذ مةيلعةردقلا نمثل سرااسأف 0

 1 اهدريت أ هيف ناكىذلا عضو 6 نعل سف كلم اىدب نيب رضحو رهط لج رلا نمط انف هيقث وأم كلذ نم



 ا 1
 نن رشعو لل رص تلا 110 ص صو تسوس تس تسجد مسوس سس سس سس دسم
 هللا ورىراذ ةئامامو | ماللان وكسوة ذحنوملاءانلا 3 ىنلتلاو ل قاتفتهتاةسجلر ناتئاقو نعبسو نيك انس ف هنافو تاكو
 مهحاورأ لاعت ىم.علا سيق نبفئحالا هتف ناسارخ دال نمتعظعة ني دم ىهو طب ىلا ةبسنلا هذههمتم ءااهدعب و
 لضافلاملاعلا مهتمو) * فرح قهرك ذك دي ريد ئذلاوهتقنحالا اذهو هنعهللاىذ رنا ةفالحتف

 ساندى ذاق ند ىوملا لاعتهتياءاش تاداضلا

 0 «(ةشب ا ل مس
 هصعءالتع و 1 و ل

 0 8 1 0 ام ةئاغلا مادملان م بف ىسلدنالا فاه نبدجت مساقلا ىلالو علا لسهالارثمءاطعلاريثك اعهس ناك
 ردات سوادسملا نسحب هبق لك :تنارج وييسر تاب

 تثار لعاعلا هم ناكر رو>أ ىلا فرطو ىعسح د .اهلك ةبربلا نم تاقئدملا
 اينفناكرارئاشو ماعلا رفعج ورتتلارمتلاو عشا م« ةئالث تارينلا تاقسشملاو

 انزاعالوصأ ايز(ك:, | ناكوذ الاىلا مييةقررعم هوالبسلا يدل تأ قمت دل ةكاطنالاو اطلادئا مةلاامأو 1
 هلو تب لطاورتسشتلا ةكرعمامهني,ترحواعقاو ةةلاتعلاىلاتضفأ !تارحاشم و نحا سددأب نب زعملا ز-دانمنن ىربز نيد وهن 0

 لعل رش ىلع شاوح || دوك دملارغعج ىلع رهط تاوهننأ ماقمعانلا فرح مرك ذم دما نيكساب هدإو ماق متاهيفىرن لتقف ةمظع 0
 باك هلو قازاتقتلاةمالعال لاما نسب وأ ةندتف ملت سادنالاىلاب رهو تكلل ءوددالد كرتفةقاط هب هسا لعف

 توكسو ةلمهملا نيسلارسكو ريملا تشب : هلي او هههتصال+كردقلا اذ هو لوطي هش دح حرث ىلاعت هللاهجر 0 1

 ىلا ب بازاوهبارالأ أس ةنبدم ىهوةنك اسءاه مح وتم مالاه دعب وابتكحت نم ةانثملاءابلا 2 2

 ةسب رفارك ذمدقتدقوةسش, رفا ةروك ةردومعأب نلالادعب و و ِ 7

 دروأ تئاعلاو تثار اا

 تاحترينلا او تامسلطلا | 0

 تاق نم دق ورواو
00 

 هب( ىناككلا حالف نب رفع ىلعوت )دع قدتح الا خلا
 0 ل

 «(ىراصخ :وَقلا اهعماقأ | عاهلهأ لت اقنادعب نيساو عباس ع . لا فاهكتاف قشمد ىلءباغمت ةئامالثو نيسجو نامت ىلعزدلا ءالعل 1 ةنسةلا ىذىفةلمرلا ىلعباغف مشل ىلارهوجمثعي رصمذ. تت ادإق هيرصملارابدلا دله وتامل هركذ] ليضافلا ماعلا عنمو)و 0 رئاشلا عموزوجو يشير ذاتحاص ىدييعلاروصنملا يدعم متى زعم اذاو ةدحأتاك ا '
 مصعالاب فورعم ا ىطم مرلا دجأ نين سلا دصقف قشمدرهاظب ديرب رهن قوفةكدلا ىلا لزتو نتا

 مون ىفثلا ذواريثك امان هبادحأ نم لتقو هلع ىطمرقلاهب رفظذ لياعوهوروك ذاارةعحمبلا حرفلا

 دن اَعلارصقباب ىلع تأرقمهضعب لاقو ىلاعت هللا هجسرةئ مادو نيتس ةنس ةدعقل اىذ ن منول تسل سرؤلا

 ان وتكم هاتقدعب روك ذملا حالف تر فعج

 0 فرفش مهدارأف 5 راها, نام هزلا ثيعالزتمان 2

 عطنا ورضل مهم تانزلا تاك دي ةصّب مهتدهع نيذلا نأ 0 1

 رعاش ثلا ىمل دنالا فاهتبدج مساقل اوبألوقي هبفو اعودمردقلاليلاسئرروك ذملارفعستاكو | ٠
 ربللاب يطأ حالف نب رفعج نع * قريت ناك رلاةلءاسمتناكأ 2 روهتلا 1
 0-0 اردقاممنسح أ: ىذا 5 تعامهتلاوالفانمةتلا تح 5

 مهرصع ءانَغ ىللعأ رد

 ارفو معلا دالبىلا لحترا

 قازاتفتا اةمالعل ا ىلع كانه

 كك مهد رشلا ديشلا وأ

 4 هلا ضوفو مورلا دالب

 سرابد_1مأ|ضعن سرد

 حرش لت يشاع فاسو
 قاراتْفتل اةنالعلل جاذفملا

 ةلوسقم ةيدشاح ىضو

 58 ةريثك تاعيمكاف د 3

 1 ةيشاخلا كر ن نم موشن 3

 ماشا تما ةراهمدلت ا

 هحورىلاعت هلا ورتس رعلا ٌ

 ىوملا لماعلاملاغعلا مهتمواع
 د (طالب ىضاشيرمتشملا | ةغ

 انلاع كاعتهللا هجرت اك

 ماع ىف *الاسل نيتيسلا نال طاغوهو داو دىبا نيدجسأ ىذاَعلا ىف - النيتربلا ذه توورت سانلاو

 .بزولام ينس امل كلذ لاقولو داود ىلأ نب ل داو د ناب سد كوهوداود نيدجأ نعام منو ورت مهو |

 رس ذأ لا لضفالاراتختف الهنا س مث نير ست هللا ربع ةفالخلا سم نب رفعح لضفلاو 0 0
 ب ( روهش ارعاشلاكلملا :

 ةيلطلءايشأ بف عسب فيلاو ومطيشومنسك هيف بوغ رمدلعشو اريثك ب تكو ا 0

 . .( كفاح _.ةاعلضيإ عدم )



 فص دهازاعروتمالضاُ
 .حابصملا ءوض ىلع ىتئاوخح
 ةأويقمتشا-ىهووخلاف

 1 اهمفداحأ سانلا نين

 ىلاعُتمّلا هجسر ةداجالا
 ملاعلا ىلو#م لا مسمنمو)#
 *ي(شاشخ هيشفلا لضافلا
 الحر للاهتهنلادجر ناك

 نقلا ةلراس ط7

 اهفتص لئاس ءرلا نماضعل

 ناخدا صن اطلس لحال

 ىلاعت هليادج 0

 لسماعلا اعلا مهو)#
 لوما لماكلا لضافلاو
 قينذالا نيدلا بطق نيد
 ةرس 00 هللا شرة

 هي( زب زعلا
 ىرانفلا ل ىلعأرق

 ةيلّمعلاو ةيعرمشلا مولعلا
 مث هنارقا قافواهسذ رهو

 : توصلك[ بم كاس
 ةضوصلاةَّعب رط لسص>و

 ةعيرشلا نيب عمو
 تاروةق.ةطاوةش رظلاو

 ضعب ىبثاو-ىلعتالك هل :
 هنا اهنم تنقمتو نتكلا

 نم مظع بنا ىلسع ناك
 تمل اهريم فص للا
 نيدلا ردص شلل بغلا

 وهو هرسسدق ىونوتلا

 ازرتحراصتقالاه حوىلع 5

 عمن لالحخالاونانطالا نع
 دال حرشو نيئدتنمال

 ا هناعق ىرانفلا ىلوملا

 الا هب متنا ن انطالا

 احرشاضد [فنصو ىستنملا ٠

 نيدااردص شلل صوصتال

5 3 

 ريصقل ادغالا فربعمل او هيلا تيسنف ةعاَلا هذه ىنبف مأ لا اوف ىلع هكرت دق ناكوةريخلاكامردسنملا تبا

 .(| نيكتك,ن ىلع نيدلان ب زرقح عضوم ىدز نندلا داع لوو ةئامسعتونيثالثو عستةنس ةدعسقلاىذ

112 : 

 هستفنله طخ نم تلم هشداحأر عش تاون د هلو هراشعاةدوح ىلعتلد

 لجاعلارورسلاب رسشنن ىسأو ده اهميقعءاشرلا فأي ةدش ىف
 لئازمعن نمريخ ءرملا ب الئازاسؤيناف تراتناذاو ٠

 هداوو لداعلا كلم ارب زوركسش نباب ف هرعىلعنن هللا ربع د متون ىىدلاوهوركسش نبارب زولا ف اضنأ هلو
 نسجالاءانثلاب كل ترهاشتو #« ةفاخممانالاة:ك أك تحدم ىلاعت هللاامهجسر لماكلا كاملا

 نسلالا قالطن اىلا سشعأىح * قدمىفارخؤمنامزلا ىرتأ
 رعشلا قهتعي رطوامهلئاف مس لو ق.تعع وم فام مدجو نيب رصملا ءابدالا ضعب امهندشنأ ازكه

 نيتنث انس مرحلا نمرشعىناثلا فففونو هةئاعس و نيعب راو ثالث ةنس مرا ىف هندالو تناكو# هجم

 3 2 ةزمهلا خطب ىلضفالاووىلاعتهّنلا هسجررصمرهاطر جالا موكلاب فورعملا عضوملاب ةثامسو ننرشعو

 ىذف هدلاو فوفو رصعش ور اريمآ ىل:ةالاىلاةمسنل ا هذه الاه دعب وةمحلا داضلا 32 'و ءاغلانوكسو
 ةئاسهستو نب رشعةنس هداوموةئام#تو نيتسو عست ةنس ةححا

 هب( ريع ةعلقهلاب فتىذلا نيدلا قباسِسدل|ىريْدَعلا باس نب ريعجريمالا )دج

 ليبسلا نايغخو قد راعلا ناعطقي ناداو هلناكو ىبعو نس د قناك هنأ ىوس هلاوأ نمىبث ىلع فقأ
 هرك ذقت الاقومسلانالسراسلا نيءاش كامناطالا هنماهذ نأ ىتمديبةعاقلاو كلذ ىلعل زب لد
 ىفوري راوتلا ضعب ىف هتدجواذكه ىلع هل هجر لامعب راو نيتسسو عب رار لتار فتاذتا لك
 نتسو سن ةنس ىفلتق هوب أو نالسرا بلآ هدأ لتقدعب الا ناممام ءاش كامناطا سلا نافئأ هنم ىسفن
 هبئانوهوهسبأ ةابحتعلقلا ىلع بلغت دق ناك ناالا ىلاعتهلاءاشنا هعضوم فق أي ساك ةئامعب رو
 ملوى صم هنأوأ مناك طلغلا نأ هلع فقر نم مهوتبالثلهيلعتسمندقو اطاغربعةافو مران ثوكي دأ
 بلح ىلا هولا ل قومخسلا هاش كامنأ هتدجوف سالااذ_هتّققح ا ذهرسعب ىا مثل ذإ_عاف لسن

 باحىلاراسو هنمةعل قلاب وداسفلا نم نعمغلب امروك ذملاريعج ل تقو ةعلقلا.ذ مزاتجااهذخ أل
 نامعنلا مالغرسودىلاة دو سنم ىهوةن رشودلاةعلقلاهذهل لاشي وةثامعب راد نيعبسو عسنةنس ىف كاذو

 ءارمةح وت ذمة د>-ومءاباهدعب وتي]موملا نيعلان وكسو ميد مكذن قد ظيلغلا

 بن الارسال قامو ترتب دحر
 افوسعا ارابح ناكو لصموملاب هنعهيانئسا ماشلاو لضوملاوةرث زلاس حاص كنز نداادانع ب ئان تاك
 لقاعءادن نونحتمادانف هماكح ا هبعأ لصصو ملا روس ةراسع كح ااا هنا لبقل اومدلل السم ءامدللاك [طَس

 اهلزانف لصوملاراصح د شرتسملا مامالا زهقهتبالو فولزانلاءاضقلا قد رط دسار روس لهسعت نأ ردغت له
 اهنملشلو اهنععجروةفيلخلالئافاهقدانحر محو اهتصحدقروك" دملارقج ناكو:رماهقباضو
 دوم ناطلسلانء هاش ورق لصوملاب تاكو ةثامسجتو نب رشعو عبس ة نس ناضمرر هش فك ذو هذودقم

 ةعقاولا هذه بحاص حافلا نأ ك بانا ىنبةلودز را فريثالا نبارك ذو ىحافحلاب ف ورعملا ف :رهسلا
 دالوىرب ىذا هنافكلرانا ىعس كل ذو نلر اناا ىكسنز نيدلاداسعةيبرتلد ب نب دوم نينالسرا تلاوه
 1 هطراعن رسقحناكو نيينعملا نّزه نم تك ه كيان افريمالاوهّئلب وبالاوه ةدك زكلاباب الاق كولملا

 ا نأأهعابت أ نمةعابج عم حا طار رق ةريملاةعلق رمد 2 ىكتنز نيدا ا داع حولا لف هد صام ىف هدناعن و
 (| نمعساتلا سيجا مول لق ونماشلا ف كلذو هؤلتقفه.لااوضمتف مالسالراذلا باب ىلا امون رض .رةحاولتةي

 دلاو
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 لصوم اب ىكودقرقسناكو هن راتأو هإهأرداصوهرئاخذ ب رذساورة-لاومأ ىئدتسالصوملا لاى | 0

 ءاَي ًافةلكش نا رم هناكملعحو هلْ «ذوذم سال اىوكشرثكو حبق ةريسراسف ىنإ وزةلابىب مساملاط الحر 0

 نيثالثوٌتالثةنس فوتملا ”ىلصوملاقاقش نبدمت نبدجلأ ننيسملا هاد. عون أ كلذ ف لمعفاض:أ 1 ةريسلاف

 ركسهلبط نمتكتنال دي رس قهللاءامرول رعالو ىنوزة غلآ د قحاب نيذلاريصناب ةناوسجو

 اكول« ناكم نط او ىحعأ مسا اوهوءارامهدعي وفاقلاو مك خفب رك رقحو

 ةلمهملاءاد امض ن ّ -ننانمط نبا ةلمهملاداصلا مضت حابسص نر معم نها رسبعن ليج درعونأ)#

 دوس نبثيل يدب زن عيذهنيدعس نب ةرذعن ريثكن دبعت ة بنت ماحب ةعبب ثنا تونلاددشتو ا

 5 *( روهملار ا ثلاةعاضق نب فاحلا نب لسأ نبا

 ىرك انعنإا ظفاحلاءرك ذمنمئ شرك ذىلاةحاحالةروهثمهرعش ناوددو ىرتلاىداوامهلزنمو | اس

 هنعهللا ىذر كل امنن سن ًااذهلافرعشلا نمكنلعدوعأ ناك ار ةلاتأرقول لية لاقو قشمد مرا

 ةردعىن نءامهالك ةنيثن ول بوةمك1 رعشلا نمنالاق لسوهيلعهّنلا ىلص هّللالوسرتأ قريخأ

 لانامنيبرذعلانمىارعالليق ريثك ةرذعىبفقشعلاولاسجلاو كاملا دبعمأ ىنكت ةنيش تا

 نوراظ::النيعارحاتىلار طننانالاعتنودلكت ”امآ بلان للا ا: كانفةربطىواقا أ "اك مكيواق

 ةبعكلا برو ىرذعازهدتع منت: راجتلامفاوناماومحأ اذا موق نما: لاّمف تنأ نمر ال لبقو اهلا
 هال ا :ارناك ليجد نجت را رءربتكن أ قاعالا تحاس د *

 تانأ لج نم ليج ر عش نمووب ريهز نب ب عك هند اوىلس آنا رهزتل وارةتيط+ اول

 سا ارملا لآ فصلا اماذا ىللل 35 لو هان تأقاممت ريسخو :

 انما ارا ىليل ىر : ىونللاف 5 قدها وا كلا وتعد 5

 هذهىفوةرذعىببل لزنمةصاخءاسعتو هك نم سانلا نموا

 : ليجلوهةدصقلا

 ةيابصالانوشاولاقدازامو م« ايلكماجلا تساقوشلانم ا« ىنن : اولووح شان مئلزامو
 ايلاَمتكابللا لوط الو اوله »* ان افردفلاى الا تدتح اهو 5 اندامتالانيهانلاةرثك الو

 ايداصْك هو قل( لاذا لطنأ 35 ىتنأ قب رلاةيذعاي ىلعتملأ

 ايهاك كنلاتاحاح سغنلا ىفو د ةقغب ةينملا قلآتأ تفخ دل

 لري تس اا ٠ اهللاو ليج لوي زعل

 هرعش نمو ايسا ارملا قل ف يصل ااماذا ملل ا لزم ءامث نى امت رخو : 1

 ذل ته ىرالاموت نوكيو «ىرك ذينأ اصب نيلعأول 4 قّرسن و مك ةناطللد :

 ردو مكلاقل موت تاكا د ةدعل ةسنملاى لأ ىتايلان 35 رهشاك لعمبف قتلوا

 .اهنمو :

0 
 ريقالا نيب كاذص ىادض عشا د تعا تاَوذأو اوفلات عام كاومج

 رثكملاىنغلاىلا زريةفلارظن  رطانل تدعواع كلانا

 سعي سنلوانل م رغلا اذه 5 ادعومز نب سيلو تولدلا ىضقي

 رطع مل ةناحت قرححالا 5 ىنندعت ىذلا دعولاو تنأام

 دبر رمت دولا نن + 0 اقةنشابامتاقاذا ةديلصقةإ+نمهرعش نه

 3 ديعب كنم لاذتلاق ةئش 5 هب رن عأ ىلتعضعب ىدرتلقناو

 ل ل تس صحن هس هس حسد سس سسوس 2-06

 داعانو لاعت هللا هجر ا اصالحرناكو وةيعرلا ف لدعوةريسلا نسح اف ليرابحاص ن.دلارغاهدلاو :

 ا ُ

 ا أمت 3  تاكواهيفرع د هلالاقفاهةعدرفاهطةرتك الة مالذوهو اهقْشع نرعلا نا شعدحل ةنيشن تححاضا

 هتلادجرتاماش أى ونوقلا
 نيناو س+ ةئس فللاعت

 هحورهللا حورةثامامتو

 لدماعلا ماعلا م6

 لوملا لماكتلا لضاغلاو
 هتلادجرىئاوريشلاهلنا قف

 ي(ىلاعت
 ةيعرشلاوةياّقعلا مولعل ارق

 ًارقو فيرا ديسلا ىلع
 ىضاق ىلع ةيضاي رلا مولعلا
 قأمدنق :روسسل ىورلاهذاز

 ةدلس نطوتو مورلادالب
 ؟هرالو مانأ ف نومطسسق
 1 قت د١ لبعم# هنأ ريمالا

 ىذا و لاخ لانههاع

 ناك ىراسكتلادجتلوملا

 فقاوملارشوجولستتلا
 حرس رشاسكل] 1 ارقو

 حرشو سس كا لاما

 نمامه الك ىنمغملا

 هداز ىضاق لوما فيئاصت

 نمهعم»او هداف و كورلا

 لوملاامهارقاف حراشلا
 دلاولا لوملل ى :راسكسل ادم

 هللا تف ىلوملا نم هع
 اذهلدااولاىل وم اامهأر قأذ
 .نمهعمساكف بغضلادبعلا

 قاوريشلا هلا تف ىلومالو هلاخ
 َح رمش تايهلا ىلع ةمشاع

 تاقيلعتاضنأ هلو فقاو 1

 ' ىضاقل ىمغطلاحرش ىلع
 تاتيلعتاضيأ اوىورلاهداز
 بفاولاعرت ل داق ىلع

 هاا ردم

 ةنطاس لئاوأ ىف ةرولزأا

 هعمضم ىلابعت هللارؤلا ب
 لضافلا ماعلا ممم )#

 نيدلاعاح" ىلوملا لماكسلا



 « (عاصتدرفعرهشلاشانلا

 بوكسأ حسا بَلِ دقو
 ةفاصم باس .ردهراص

 ةدس نيعل أ ةدماد وكس

 اققرتم مدعم انلاع ناك

 ةوعدلاباحالماك الضاف

 نكر لوما نمتعمبو

 هنا كر زلوملا نبا نيدلا

 لفعار 20

 ةريبك اسر دا

 اكهنأ آهدلاو ندع ىكحو

 بايثل !سلب ةوعدإالوبقم

 هللارو ةىضوصلاىز ىلعةنشكلا

 نانا فرغىوهد قم

 ١ هزو أ

 لماعلا ملاعلا متمو)«
 لوملالماكلا لضاقلاو
 ب( قزحلاسايلا

 هيلعلاعت هليادجس تاك

 ةرلقنلا وة اعلا مولعلاباملاع
 3 د رعلاو هم ملال اره

 فوصتل اورعلا نيباعماح

 ىلعدلا او نم علط مو

 هللا ورترك ذامرثك | ١

 لسماعلاملاعلا مم مو)د#

 ىوملا لماكلا لضافلا

 ربزولا نبا ىلح نانياع
 ١ « (اشاب لملخت

 ناطلسسلاارمز زوون تاك

 اضاقوه اكو ناداه
 نمزفرونملا ركسعلاب

 الضافاملاءالحر ناكوهدلاو

 هجرتام لاح بقانماذ
 حورمدلارةايىفىلاعت هللا

 ق حاشملانم دروورالا

 قس د بود لاح دل !هرامز

 عياحلا زيشلا باص نمتاك
 ءانثلا ف 4تتقو مارب

 ان آتاسأنمهلو|

11 0 
 00ريال ا

 هليالبترقل ىاولان ة.تساول * ىذلاب ةفش نم ىَض زال ناو اضنأ هرعش نمو

 هلمانامندقّواالمالابو ع ىتنلابو عيطتساالاب والن
 هإئاوأو ىتلنالهرخاوأ د ىضةنتلوح لاب وىلهلاةر اكلاو

 فيدر ىلعوأ لصولاشدر 5 ىرأ نآس مانلا نم تسال او اضأ هلو

 فيعضوهو كنم لصون ىدرأو دع ةدومدسعب لكم اَعربرم؟ أو

 فويعل هدارو نراك اذا 3ع ىذدقا طلابملا ءائسال ىقاو

 سس د رقنةحاحئذ ىلع امو د ةحاح باطن سرل نم ىلع زرعت

 فضصاتساا دك تلقف د ىتب رأل سيجا, تلاقة نش

 بيغ نيحرارسالا طفعالو د ” هنأ ىدؤرالنسم اس راو

 نس ,.أىلاو لاف ةندشب ىنعب ةبيبحلا ىف ا دنع نم تاّقف تابق نأ ع نملاقفةننث ليج ة رس بقل : 5 :رءرياك لاقو

 روع تاع ةنيشب نمذدعا اومىلدذتف كثب ىلع لد هوع ع جيو تأ ديال لاف رت ىديةيبخلاىا تلقىضت

 تعقو فيلا لوأ نملاقف نشل دهع ّتمتاةف كلذ ن هدياللاقف -رأ نأ يكس انأو ةعاسلا|

 للااهدي ترض قركف اىتصبااإف ايات لسغتاهل هب راحاهعمو تح رق مودل ىداو لوح

 سموهلاتباعىئتح ةيكعاس انثدحتوءاملاىلابوثلاتداعأ افدن . راإلا ىنتفرعو هبت غخلاو ءاسااىفبوثلا

 ريثك هكلاشذاهلا ءاسرأفهنمآ ادحأ تدجوالو كل ذدعباهن.ةلالو نورا ىله أت ااعفدعو +ااهتل اسف

 تالذولاق ان ميقوا فنا ىلعردقألناةمالسعلاءذهابمف رك ذأر عش تام 1 : ضرعل 1 ىلا آنآ لهف

 ناتبيح اق تضرعا اسأ , ]تاق لاق نأ نبا , كدراماهوأ | هللاقف مسبب خانأ ا ىدربتك حرف ب ناو لا

 ا و هندوت انااا نال ءاوشر أ

 لعف هيفىذلا ى َُىب ره ناو 5 0

 لسع بودل اوهمودلاىداولفسأ ندع ٍىديعل مول كنمىدهع رج و

 اذان 1 عفة ,مهماهوب أ اهل لاف احلا احتل هر اهردع بايت علا

ذنلاب ,طحتامودلا ن مانيغي أةد  راعلل تلاف مسالا ءار وْنَم سام امون
 لاقف هلام و دنوةاش ريش ل م

 0 ارموتني ب تجر خو تاو دع ولا ليج لاقفوريسخأ توتو رتل نم لااا

 مساقلاوأ انذاخلالاقو «مهفاناك امم ردا الريش امهدسأ لعلمالو سا كلذ

 ليج تايبالا هى أى دشن اىراينالا مساقلا ني دهر كون أ لاقرتبكسل اهعران" قرك اسع ناب ىو رعملا

 1 ىهواضا ًاهريغل ىورتولاق ةرمعم نأ

اهتيبمأ ايفتخم نود *« جدوه ةسرىلاتعفد ىد 35 مهلف 1 "ىلا تازام
 ١ 

 1 مدمر فار طالا تضخ د هسمفرعتل ىسأ 0 #2 ججوملا* ىح ىلاتلو ىح

 5 35 حرت /تاموقلا ننال د ىدلاوةمعنو أ شدعوت لاق

 جرشمل !ءامدوببتيزتلا بش« اهتورقب اذن اها َتولف 35 جفت " اهنع نأ تملعف

 س و هلنذأف هلادت#ناو رض نيزي زعل ادب عىل ةرصمرمعمن/ ليج مدقى داقلاهّادم نع نو رهلاق

 صو مال ابها واه سم5 ىهدعوفاريثك اد ورك ذفةنيثيهبح نعهلأسو هنئاج ناو هادم

 نب سامع ع نعراك ريم زلا رك ذو نيناسعو نشنث ثاةنس ىف كانهتامىجحاليلقالا ماق اافدحفلامو لزتعهل

 ' هاو ساهل دلال هك نم لس>ر ىئيقلذا ماش ايان انيبلاق ”ىدعا سلا لهش
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 سفنلا لثة لو نرن لو طق ”رانابرمش للجو فلوغتاملهس نباايلاقو كار اننف<سفنن دوك وهو هيلع
 كيح امهّنلاو هلتلقانأ لاق لحرلا اذه نق ةنلساهلو توا دقةنطأ ا تاقهنياالا هلاالت أ + * ا.د قرعسل ا
 نم موللوأ ىنلىئاو لسو هيلع مننا ىلص رجة عاف ىتتااناللا# نيش ةنس نب رسثعذنم برشا تن أو آو نس
 ندم لاقو دب تامىت>انحربامف ةبدرلا هما عىدب تعضو تنك ناايندلا مايأ نم مولرخ اوةرح رن

 له نب سايعل اهياع لحرق قاعَتهّناهجرميف تامىذلاهض صرصع ليج ض سس ىزاوهالار# طع نيرجسأ 0

 دهش لجر ىنثدح لاق ىمدالان ءىاعالا فرك ذوو با اوبدلاب لعأ هاو باكل اءذهرك ذ ذو ىدعاسلا 2
 كيل آه دهعأ ايش لعفت تأ ىلع هخادش املك كل .طعأ نأ كال له هللاتف هباعد ةنأرع هعقافولا هيرضحا مل الم

 ةنيثر طهر ىلا لسراو كلاهاوس ْئ*لكواسبناجاهلزعاوهذهىتاحتفنتمانأ اذا لاق معتمهلا اتاقفلاق |
 تاببالاذهمهد و فرش ىلع لعا ماه ةَعش ا وهذه جاد سلا معاهكرا وهذه ىتقان لحتراف مهلا ت :رصاذاف ْ

 لوذقرب م ءاوق رص؟عىوقو + ليم ىتك امو ىتلاخرص مذلالخوأا
 ليصوعراسضنينتاوشن ىرقلاىداوىفدريلارج ا دّقلو
 ليلخ لكن ودل ىكاو 5 لنوع ىدناف ةئزثر ىوق

 قىناثت ىهو ةنحد ف اديدقردباهخ "اك ةنيثبتز رب قحتابب الات قت فلج هيفصأام تلعنفلاق ا
 هللاوتاو ىنتعضفد ةلايذاكت 2 ناو ىنتلتقدقلاةداصتنكا تاهتباؤازها,تلاقو ىثتا ١ ىاهط ص 5

 اهعمنيكع يللا عفنجا اراههحو تكصواهتوص ىلءأب تح اصامتًرامإف هتلحتجرجنأو قداصالا( ماا
 3 0 وعن نه ,وتماق مةعاس اهملعايشغم تنكس -5توعص ىح هليدتب و

 اهنيس ناحالو تناحام ءرهدلا نم د ةعاسل ل. نعىٌّولس ناو 2

 اهنلوةايخلا ءاساب تمادا ع رمعمنم ليجان انباع ءأو ءاوس

 ذئمول نمةبك ايالوأا ٠

 «(ىورهلاىدزالا ىوغلل ادت نبةدانجةماساولأ)* : :

 اطفال سر وهندب ناكوهنقىف هإ'مهنمز ف نكت ملاهامعت موا شوب افراعاهل ةنودغللا اطمح نما رك تك
 0 دااوةسناَؤ ل اطنالا ىوخخلاى :ر دا تا علس نم ىلع نحل ىو ىرمصملا دعس نب ىغلادستع ا

 لك تا ل13 تامواةمونا رك اذممهنيبىرةورعلارادف نوع <اوناكو 1
 2 ءوهو دحاو مولىفن روك ملا اطنالامب :رذملا سلتا اوةداندةماس اير يصم بح اص الا |

 ةو-ثروك ذملا غلا ريع ظفاخل |امهاتق سدس رتتساوىلاعت هللا امهجسرة ثا ونيعسلا 0 ةدعملا

 0 | تفي ىؤرهلاو + همم ران ىف ىصسااب فورعلاراتخلارمالا ذوى كلذ لثمنم هسسفنىلء
 دعبو نوذلا خو ملا مضي ةدانحو # ناسارخن دم ملفعأ نم ىهوةأر هىلاةيستلاهذهءابوواو اهدعب و ٠
 تك ام هاه جاوا لمهملادفلالا ||

 « ( روهثملادهازلاىرن راوقل رار ادينحلا نيد ديتجلا مساقلاوا)« 0

 نّودمروهثمةقيقللا فهم الو هرصعدي رف و هتقو حش ن وفارعل اهؤسنموهدلومودن وانتم هلصأ
 ىروثل اناس بهذم ىلعاههةف ناك لب ليقو امنع هللا ىضر ىناشلامامإلابجامر وي نالت
 هبعصو مهنع هللا ىذر عاشملاةل-نمامهريغو ىسابحلا ثردماو ىلق طّعسلاىرسلا هلا: بدو هنعتنا ىذر
 ١] رطل بعأ مالك ج ورشلا هذوصالا ف كم اذاناكو ىفاشلا هيقفلا رمت سام ءلاوبأ

 0 دس ها سبسا د يسوم دوم دجشمسم  :هيحسم يدعم - تدم كاسم هسه ٠ 3150ج - دهس نا 100700101 2711 151777210207 اس هانت 115 ت0 تظن 357 حجم

 كك انرثك ١ تت . ارابذلحرلا لاق ”ىقاسلا در هاط ىأ ظفاخلاةجرت نيس 1

 قطن نم لاف فراعلا نعدينملا لثسو ريتا مس اعلا ابأ ىلا ةكرت نم اذه اذهىل نبأ نمنو ردنأ مهل 0

 لاب ا

 عنف :دايزدلا باوبأ ةواحلا
 لاقو يلا هلرصتقاع
 تلط نمديال و ةينافايندلا

 ايندلا قسف1 لاقوقابلا

 35 26 وورح ” الاةعر ص

 0 اوةنهلا ب ا

 نذا شل لاقف شل ن
 داراأم ون 2
 طعس ةيوازلا نمحجورآلا

 هنا ف رعو هسارنعجاتلا

 رساج قبف ع اةهح نم

 - ناكو هرعرخ 1 ىلاسأرلا
 2 اودقاع الوورعش لسرب

 قلي تاكو ايندلا باوبأ هل
 ةيوارفءاضدبلاو ءارفصلا

 اهطفخيىل اتنفتلا الود نم

 جواه اوءارقغلا ىلعاهةفنبو

 ىقةظعاراد ىرتشاو

 قوسوتوء+ سورة دم
 حاس ناو نانكلا
 هك تاءا توا

 هد و

 نت 0 :رعشو سأرلا

 ىرعلا لع ندلاءالع

 هس .دمعىلاعتهنبادجرت ام

 هربسقو ام نفةودسسوو

 وف راحل ماعلا ههنمو و

 تايريهشلادجت شلال.

 م د“ (بن ا

 نملاعت هللاهج 2 باك

 مارب جاحلا ب ايش اءافلخ

 فّيطرلوو هلا سرق

 0 4 2 2 ةئيدم

 ءاسعنةبك ثلا اكمل

 مدت دولا



 ك0 ىلصدتانيبتةافوىلاملاعلا
 ةحسورب فامو ءىروةنسلاوباذكلال اوصالايدشم اذ هانبهذمهلوّدي ناكوتك استئأو لس نع || هيفدرو و ملسوءبلعهللا

 ىكاخىل لاق دتحلاالاقز زوق ةراق الى رىلاهنتاصو قدر ط لاةفةصس كدب فد أت كفر“ ١ تنأ ليقف ريسافتلا قركحأام

 ىفىسفنم#.أ تنس قا سانلا لع مالكا نمةهشح باق ناكو سانلا عملك 7 ىطغسلا ىرس ةحدج !اراثع الاوثداحالاو

 سانلا ىلع ماكنت 7ىللاقفةعجتإءل تناكو لسوءياعهتلا ىلصهّنألوسر مانملا ف ةلبلثتا ًارذ كلذ قاّودتسا ةقويعل !فراعجهحزعاعرو

 نمو رو اال ولا لبق ىرسلاب اب تدنأ او تهماناف

 اهبألاقوار كنتم قارصن مال ىلع فقوف سانلا ىلع مكتب د عقدا نأ سانلاىفرشتناو 0
 هيلع دقعل نيح باو هو
 ضودنل حرش أو ه5:
 د تفرط 0 هللاروندر 2 . هنأف نمؤملاةسارفاوةنتا سو هيلع هنا ىلصدنن |لوسر لوق ىنعمام خل ليس لع رس ىيرعلا نبا

 تاس 0 انيشلا لاق ويعمالغلا لس ات كت لس 1تلقد بأ 0 لب دال هرعت مو لاجحالا

 اوقتاهتعمسفاهل تصن افراد نم ىنغتةب راجت ععسف سرط ارقل !بردب ترم لاقى هامو هلل .قاهتع؟“ تامارك هلو ةتالكشم
 فرعت ةنطاب وةرهاظ

 رون زا هناك نم هلاوسحلأ

 رون ةرونزملا ةثي كمان هريقو
 هعمضتىلاعتمملا 0

 فراعلا ملاعلا هسهتمو)ع :

 بتاكلانبروجحأ خيش [اهنناب

 بحلان طب لرعجول االول نيلوقت م ارحول اىدها ت تاقاذا
 اقل انا ئوهلاهقرأ فلعل اذهتاقناو

 نذهب ساقيال بنذ كتاسح *« ةبد تاق تننذأام تاقثاو
 لاعفتعمسام هلت لقفئديساباذهاملاةف يرخدقرادلا بحاصبذا كل ذك انآ اةدبفتعصو تدعم
 تدإ ارذ طابرلاب انباحصأ ضعبلاهتجوز م ىلاعتناهجول رح ىهو اهتم قدق تلف كل ىنمتمهامنأ كزه نأ

 ممول فوتو + ةروهشمةريثكهراث لا وشن نسحأ ًاشنو السناداو هل

 ا ؟نيعستو نام نس ليقو نيتئامو نيعستو عبسةذسةغياخناز ورين تاكو تسلا 8 0

 لاعت هّنلاةجسر هتومدنعن اكو امنع هلا ىضر ىطقسلا ىرس هلاخ دنع :روشلا ثيبلا عون رثدو دادعس روسو 1

 زينا لمعي ناك هالزازخلا لقا فا وول ”1نيعبس ًارقفةرقبلافادتبا غع راغلان ار اا مند ها

 | ىازفلالادعب وىازلاديدشتوتمهملاءامللاعفب زازخاوايرن راوق تاكماب آت الىرن را 0 هةر ا 0

 ءاراهرعب وتنك اشاهتحت نمةاننمعاب م ةر وسكمءاز لالا دعي وواولاو فاقلا متفب ىرب راوةلاوجي ةبناثأ 0 هحرلا

 06 اسف مةحوتفمداو فلالادسعب دءاهلا نو نونلا مضي ىاعمسلالاقو نونلا خب دنو نونا ك ا

يا ءاحوت تا لبق لدخلا ادالد نم ةدد دم ىف هو ةزمهم لاداهدعب و لاعت تامر حرج
 ىنعمودنوأ حوفاهمسا تاكواهانب مالسل اه

 ءايلا نوكسو نونلارسكو واولا نوكسوةههعملا نيشلامضيةب زينوشل اووي دنو اه اولافاهوب رعف نب دنوأ
 مسهنعدتلا ىضر املا نمتعاجس روبقا مجد ادغبب ةروهسثمةربسقم ىهوءاز اهرح ”1فواهّتحت نم كال

 ع
/ 

 ىلاعتهّلابفراعلاعهتمو)# ٠
 «(رعاشلا ىصشلوملا
 ىف لعتو نايم ركدالب نم ناك
 رعاشلا دج دنع هبات

 م هرصعءانلع ىلس عرق خ
 عشااةمدخملا لتصَو

 ماريب احلاها. فواعلا

 +« (ىورلا بتاكسلاب فورعملا هللا دبعتب رهوج ن سحلاون ادئاَعلا )وع
 0 و ا

 ار ءادي رصاازايدلا ىلا هزهحوةيقن رفابحاصىدسهملانمتاَعلاب روصتملا ب زعملاىلا م نم ناك

 تيسلا مونة قي رقأ نم هليحرناكو مدقملاو هورك اسعلا هعمريسو ى ذي ةحخالا روفاك ذاَسالا تومدعي

 نمثنقن هلملو ةرشع ىتنثالءانالثلا مول رصملستوةئامالو نيسعنو ناهمةنس لالا عسب ررهشرشع عبار

 تار ورمأ هالو اعدو نار منيت رتعل لسا عوق ايان رك ارو دول دل تن سنا 0
 ماقأو ةروك ذملاةنسلانم مظعملا ناضمررهشفضن ىفة يدق: ر ذاب وهودالبلاذخابز ءااوال اومىلا ةراشبلا ناو اوت ل

 0 أ مودى روماللايلوتمعتجردعافتراوتزنمولع ىلعرةساورالاذفانو هوزعملاةالومعيلا لسمو ىتحان م تدهاشو هنرز دقوا 0
 ' | اهلاو - (ىرافنلاواهلاومأ ةءابجورصم نب واوذ نعزعما هلزعف نيتسو عب رأةنس مر لارشع عسب كد رد ايطعإلااف
 0 هحرتلا هلا نا راع 131 1ك ند رع حا الام هرب قوت نأ ىلا سانلا ىلا انحنكا ةضق ماظنوةك رئلابا ريك
 ًارصمملا هلزعملاءالو مذاغنا بيس نأكو هر امرت ةوءانرالا ارعاشا مم قير لو رصعةنافو تناكو 2 قاعتمنل ةنكب رايد دا ا

 نا 6 لغأدنعلوبقم مرشد
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 قاعت هب اههرتاكن الاىلا نأ ةلودلا له نيد ىّأرلار ةتساقونال ناكلافرحف هرك ذى الامداخلا ىدتش الا اروفاك نأ

 تأكو عأ ارمفلاىز ىلع دبع ن' نيسملا دجتوبأ هنأ مع عنا هفلك نأ ىلع نسلاريغص ناكو ديشحملالا نت ىلع نندجالة.الولا توك

 نينيعلاليلع ةمادلا مهد ن رفعح لضفلا ف أ ىلالأو لا ير ا د خط نمل

 لوما ىذاتساءاردشعلو دجال عدوة ئامئلثو نيسعنو عبس ةنس والا ىداسجس نم نيد رشعل ءان اللا مو كلذور زولات ار لا

 قد قوهو ندلاءالع دنحلانا مهلا دبعننيسعلل هدعب ويمر اوتاماشل اواهلاسع ا ورمصعربانملا ىلع« _ةعالا ن ىلعنتا

 تاكهنااضد 3 ةعاج تكف هرك ذمدقملاتارغلا سر فعجة جرت ىفهان رك ذكمهض قافنالامدعولاو مالاةإةلاون رطضا
 ا

 0 : 3 لاس 0 6 روك لارج دنقلا ىسأرصم هول سلك. ذاناهنمنوبلاب بة يرن زعم ا ىلا مههوح و نم ا ملد ا

 لوس] هنمىركش 0 1 اذهلاةذزعمادالو مهداعوهبف هنم سا دب دشاض ص ض ص اره وح نأ قفتاوةب رصملارابدلاىلازيسهمتلاب

 ا 9 حالسسلاو لاما نمعيلاعباستكاملك هل ارهح دقو ضرملا نم م هلالد دا قفتاو هردب ىلعرصم متفتسو توعالا)

 اذهل اعف نيمهردهاطعاف ١ ١ ١ 1 6 انا 0 هلراعهيتعنا ىرتشلا | ىلإ نمرثك ؟هعموسرانفلاةئامنمرثك اهسعمو:داقرلا 1لاقي عضوم فرك اسعلاب زريفلاحرلاو
 كإ ٠-لا كرو هع دولي جوري دملاب ها مدقن م همدوت وهيدلخو مول لكدبل حب رك زرع تك ول نم فودنص ىِج دامو 0

 1 4 َ 5 2 4 مهلورح نعاولزنف هعادول اورن هدالواللاق مث انامزا“ رس هن دك سر ذ لعام كمزعملاو هيدي ندرهوح فقوف

 0 0 الورك اسعلاب راسو بكرف بكرا 4لاشفهسر فرفاحؤزعملادير هول سبق مسهل و زنل ةلودلا لهأ لزتو صا همن 5507
 ُِ كلا | 0 ل 1 حفأ هدب عىلازعملا بت ةكوهلب فا ارسوهمتاخ وس هيلع اك املكو سويلم هروب ذ ذأ هرصقىازعملا عجز

 0 : 2 كلذ ة-ن تأ ىلع انيد فلا ةثام لف لذبف هئاسقل دنعمدب لبق و -دئاقال لحرب تأ ةقرتبحاص
 ل دامارتك ناكو تدق 2 3و و 1
 ا 58 0 8 0 5 , دولا عماوشذتاو اهلهأ برامضاف مهلوصوب رصملاربلنا لصوورهولهئاةلدنع هبرصأ م لعفو فعن لف ا

 0 5 مر فعجابأ اولأسو مهملعدلبلا لهأ كالمأر رقتونامالاب اطوصلاىفةل-ا ارا ىلع تأ ارذلا نس ردع

 ر زولا يتكودلبلا لهأ نمتعاصهعمنوكيتأ ُْط ريو ممباجأ ف مهريذس نوكي نأ ىلا هللا دسب نب 0

 نافدتنس سر رمسش دز[ ةرسشع ىتنثالنينثالا مول ر هدوحدناقلاو ا اوهجوتو دير اعاضنأ مهعم

 فب رشلاهبلا لصو هَ , ردنكسالا نمبر ةلابةبرقىهوةحورت فلزندقر تح وةئاهالثو نيسستو

 هك2 ريذرول وهحوز
 ىاعت هللابف راعل أ مهتم 5 ١

 رهتشملا نيدلا ملصم عشا

 نامل 3 اهدولاعت“ اوبرخأو مهرو دىاماورتسو لاا ةبهالار كسعلا نمةعاسج وب روفاكتل اوي د كنالا تن #لآ 2 0 : 0 اديدشأبا اراطضادلبلاترطضاو هوبلط اعاد هعرهوج هلب 5 هولا ملا هاف هلاسرلا ىداوهعم نك هنو اقرب دع نكاد هاما ْ
 باوحدحاو لكى ال صوأو دهعلا مهملعأر د لا زولاهءلا تا كرف نابعش عباس . 0201 2 ال 00 ل رشثلاناكو ميلا لحرفاره رتل ارو سل ناو ©

 رقي زل سلو ثدقو هيك با ودرب ولالا لصو أو ةيالولاولاملاو عاطقالا نمل امههك

 هيلعاولسوفازيتوكلارب رك مسيلعأو ملقَو اضرريغنعءاو ةرغتو عانتمالاوةرحاشملا ف لد وطلصقا :

 ىلارهوددئاعلا لص وورود !اوانفحو ا هماولزنو زيبا وترك اسعلاب او راسو لاتقل او ممو ةرمال ْ
 د ارو سر ل ًاونابعش نمرشعىداخلا فلاتقلاب ئدتب او ةنيجطلأا
 رصم لهأ لعحو بك ارملاقركس علا نم ةعامجرهوحىلا نمأتس اوناش ةمن ةينعةضاخملاذبخأو نيدابسدلا : ١

 ىئاناب رعريسعفزعملا ل دارا مويلااذسسهل حالف نت ردعط لاقرهو> كلذ ىا ؟راطفايافف< نست
 0 وا لتقف لاَتّعلا عقوو مهملااو رح ضو لاح .رلاهعمو بكس ىف وهولي قارس
 جرو و هز ماوهماعاور ذ قامو 0 ليالافتعاجلا تمز ماو مهعابتأو

 هلأس و جناب هقنهيهبلا بتكس ناباالاةداءاي دئاقل ةبت ةنيتاكم فر ذعح ىلأ فن ٌرسشلا ىلع ناندو هاشم مهمرتح
 قاطو ضسأ دذب هعمو هل اوسررضحو ميمامأر هيلا داعفباو كلا نورطتش هدنعسانلا سا او تامالاةداعا
 ناك الفةنتف نكست لن اكس انلا نكسو قاوسالا تت ودابلا ا دهف بهثلا نم عن ووو سانلا ىلع
 نابعش نمولخت هليل ةرسشع عسسل ءاثالسثلام و ٌقاَعل لعل معن نير ةعج ىبا ىلا هل اوسردر وراسملارخ !
 112 1٠15019 1010 00 310 110 1 سلسال كنج

 نمار وةعيرشلا لاح
 هلذهشدقو ةققطاراخ

 ىسدقملافيطللاربعزهشلا
 ةقيقلا راك نم رك هنأ

 قارغتسالا ئادالجر ناكو

 ىتك ةركملا ححاداسهم أم

 ةئامدلءل لك ىصن تاك هنأ
 لكدعب ءوضولا هد ةعكر

 هتنادجر نامه اهنم نيتغكر
 مرتقو هنردأ ةثيدع قامت

 كرش دراز كاهر وشم



 0س 2للتتتتت7تا7طب7بس7 هه «(ىدبملا
 ا رولا مهعمدأو رح كذا نيه تماوفرصتاةدلبلاءوسووءاذعلاو فارم ”الاةعامج : مش تا ع 1-2

 |هياعاولسواوازر رولوف.رشلاالا مهلك سانلا لزنر دانم ىدأن ودئالاباو كا ةزيحلاىلا تايعالا ةيصقن نطوتملاه
 اواتدفدلبلالون داود مالسلا نماوغرذاسو هنيع نعضنس لاو هلام“ نعرب لاو اقخادادخأو 9 َت 2

 ةرهاسقلا عضوم طتخشاو مويلاةرهاقلا عضومهدناسنم ف لزوم قشور فصأ سرفهتدتو لفثم اسد رار 0 3 بوثهياعو هيدينيب هدونبو ةاوبطور معلا دعب رهوج ل خدوددعلاو حالسسلا مهماغو سعه لاوز نم | 0 كل :

 تاروز + فناكو لبللا فرصقلا ساسأ ارذحدقهود>وذءانهلا دئاسقلا ىلا اوضح نون رصم ا م عأالو 0
 مانأ ]عم .سدلبلاىلا لخدي هركسع ماقأ او اهريغأ الف :ديعسةعاس قترفحلاق هبمقل لف 0 تءاح 2

 هالوممسساب كلذ نع ضّوعو ةكسلا ىلع نم وهمس كلذكو ةنرصملارابدلاربانمنع سشاعلا لي مامزلا لدا ءازوه مالا و و لقلا سورتي ادار قل را را ءالومال ناكل بر حوحو ب دو لاء اهل ىلاهنذاب عجرم

 ةداتزلابر هوح ص أ ةرعسقا اىذئم نماثلا ةعبما مون ىفو ءاهق_فلاراك !نمةعاج وىضاعلاور زولا ةبفوصلا قارأملا َق ةرضحت الغد تبس مول لكفهسفنب سلح لعجو ضي ايثلاءابطلنا سلا ودوسالاراعشلا لازأ و زعملا اليكمو ةرهاللا مولعلاق

 نيسحلاو نسا اىلءو لوتيلاةمط اف لعو ىضترملا ”لعلعو ىاطسملا دج لع لصرهلا ةيططاس قع نا 5 ةامكتو
 ريماءانا ا نب رهاطلاة الا ىلع لبصو مهال ااريوطت مه هرهط و سس جرلا مهنع هلا بذذأ نيذأ الو .رلا ىل ومش 52 7 1
 ركسعي تواوط ننا عماس ف دئاقلا ىصنيسعتو عدت ةنسرخ الا عبر رسثعسانةعجلا موفو نينمؤلل | ةّدراطلاوةسعن رم 3 0
 اعدو مسهنعهنلا ى نر مهلئاضفو تيبلالهأر 5 ذو تيطلنا ىينانعلا اريعنعسيهشلا سيء بطشوريثك : هرب سرت يل

 لمعلا ربخ ىلع يع نذأ و ةالصلا ف نيقفانماوةغجلا روس -أرقوميخرلا نجرلاهللا مسي ءار ةلارهسودت امال ىلاعت هب فراعلا مهتسو)

 نمىلدالاىداجفو ةعجلاةالصىسيطللا تن اقودجاس دارئاسف هنذأ ئرممعهننذأ نمل أ ودو

 هدنعب انا اوروك ذملا خش ا

 هتم رت ماهأ و هدب ىلع بانو

 ترماراى دل ملا

 كلذ هرشد وزغملا لات تكو كاذب ره وح دئاقلارسو لمعلاريخ ىلع ىجعق يتعلارصم ماج فاو ذاةتسسلا | ْ «(هيعف ىشع

 عقار :راسع ىف عّرشو انيلاوم مسرع اذه سل لاقو هيلعركت ار هودت اعللري_تملا ىلع برطختااعداناو ٌْ نم لات هللادجر ناك
 اذه نط ًاوتلقويةعجلاهنف عج و نيتسو ىدح اةئس ناضمر درهش نت باسل قنات رت رفوةرهاقلاب ١ هلج نمناكوذاءونمةدالو

 ةرهاقلابرخ“ الا عماجلا نافرصتلا بأن نيد وهاس ةسقرتلا تاب نميرقلار ةزالا ف ورعم اوه عم انطا| | موا_علاب نيلغتشملا ةيلطلا

 هال اوين ور ليد ر صمت كف ربك رقت ردو ناو د7 لاشي وهشرلا بابوا ىريي ئشلا دزع رب هاظلا

 ىكارصقلا نمرهوح حر خمتج رت وهاك ةرهاشلا ىلا رعملا لصوال واموت نب ءرشعو نينس عب رأ اهملازعملا ٠ را نملاىدبجلاةفيلت
 قأيسوةرهاقلابهرادفلزنومبلادعب ملم بابثلا نمةيلع ناك امىوسوتل 1نمايش دعم رخو هال. ا ا ااوهرازالواغن 5
 كك اسلداوشلدئاقنيسحل اهدار تاكا ىلاعت هّنباعاش نازعملا هالومةج-رت فري نم فرطاضنأ ةينودب ىم دقملا فيطالا

 ناكو نامعتلا يزن زعلادبع ىضاقلارهصوهداودوهبرهخك احلا نممسفن ىلع فاندق ناكر | قمرا لب عج ابهذ
 ةرهاقلابرصةلا ىلا اورضح مةديدمةدموهدنن آو مس مواق بيطووهدرنمك اذا لسرأف هستخأ جوز ظ هئطو ىلاوه جراد
 اول:قو كارت الانالغلاع نمةرشعس فصتسافةمشنلا غتس ناكو قيقحل ادشار ىلا اما مدقتف ة ةمدخت | فطار كا اهللاق

 مهجرتئاهعب رو ىدحاةئس ىف مهلثق ناكوك اذ اىدي نينا امهتسأراورضحلأو ىضاقلاءرهصو نيسملا ىدفع نيدلا عيان 2 ثأالحش

 ناودرتةجوت ف نيسح اريح مدقتدقو اعز هيا | [فيطل ادبع عشلا لصوالو
 3 5 00 0 جان جشلا تاكهسسوربملا
 ا + (ندلارفنبعلملاجالصلا ىرصانلا هنن اديع نيس كراهجروصت اون أ) - || ىلتخاو هتمدصتف نداا

 ' || ىريكلا#ب راسفلا# : هالات ىرتجهلا اع ردقلا لسناع ركتاكو ةيحالصلاةلودلاءارضأ ءارركن مناك || لصحو ناواخلا هدسنع ٠
 ا اهنسسحتاهلثمدالبلا نمئث فرن إتولوةبدالسبلا اوفاط نذلاز اخلانم ةعاج تبأ .ارهنلاةب وتلا غاب ىع فوصتا ادق رط

 . | نامقتنسروهش ضعيف فوتو « اًهلعماعب رواريبك ارم هالعأب ىبوا حان ماكحاو اهمافعو ميشا اتامالوداشرالاءبت
 00[ : مك ارسك,سكراهحو«ناعت هللادجر كانهةروهثمهتبرتو ةتحلاضلا ليس ف نذدو قسمة ثاعسو ١ ١ يبد لاف طل دل 1

 7 لأ 1 صل داش 22 ا | هسويربد



 مهداشراىرتهافنيبلاطلا يسال
 هياععمجاو ماقهالاهياغ || سمع ظفلوهو سفن ةعب رأى رغلاب هانعمو ةلمهمنيس عةحنوتغم فاك مءارفلالادعب وءاهلا مفو
 هو ه,فورعموهوقاوأعب رأراتسالاو راتسا هبّرعم

 5 20 4 هي 6 2 هموم 2 - - 2 - 1 كفا م نع 0 ف عج هو جهد عج هج عج 1 3 : : : 0 هو مج نو 0-22: - و هانع*ىا مهم
 نلاطلا إلا ىوسق ه0 اج جل 7

 ةثام هدنتع نعم_:4
 أم هدنع ني 3 ورع نبل هاك دعس ننس نب ارد را الوسخ ترا نب سوأ نع بيب ماكو اد

 اعلفلا ءرم ةعصق ل ع
 0 ند تضقابل رمسحكاو ناطق- نيبرعي نب بشت نب نالهكن دب زئددأ نت ةمهلحهسم»اوئبط نبثوغلا نب ورغنزت ىدعزنا

 هباصتأ ضعب نعىتحو *(روهتملارعاشلا
 0 8 ل : دننعىذلاو هنروصأم نييثاطلانينةنزاو 0 الا دع نب ريشي نب نسما مس اقلاونأرك ذو

 هاندح وذدهباط فان دبتحاو سودناهال اق قّدمدىرق رق نمد رق ماج لأ ن مانت ارمدن تاكمابأ تأ مامت ىف أب سن ىف سانا ارثك أ : ١

 ير لسبج ىلع. [! لطاياذهودوعسمهممان معان الا نماهمةرك ذنهف سيلوئطىلاةبسن تقفل دقو اس وامولعفراطعلا ||

 2 ةضايرلايالغتسشم ماى أ لوقفازهىدم" الارك ذو تاقءان | ةرمشعي ام 1 نازاجانلاك<هيساناك ولو هز ةنع

 فاطم ن 0 عضوملا دوعسم نمت سلف وس لا ليس 35 مهلالطأ مرسلا

 م ل نءادوعس نأ ىب+لديالدوءسم نمت سلف مام نأ لوقو ءاب 1 ةّتسةقافدو سيق نيب بسلا ىف طقس دقو
 مر هو تدي( ىكصىنلالوقاذهنموةفنالاوهنمدعناا هبنودي ربت ىنهتالفالو نالف نمان امامك اذهل هئابآ|

 نه سلال تارسع
 يشل د انآ 9 را ريبغت هيضوهمست دا دغب رأت فركول ب يطخ ا قاس دقومئمانأ آوىم ”ىلعوانمنسلانزلادأو تودبل عدلا

 2 21 قهرصعدحاو ناكو اسوأ راصفريغف قارصالا|سوزث نب بيبحوه مامتابأت اموق لاق ىلو صل لاقوريس

 هتفرعمناّعتاو هلذفر از:ىلعسادىئااةساجلاٍب اك هلو هن انوأسأ نسح وهرعش ةعاضب و هظفاةحاسد

 ةبلهاسلا ءارعش نمةريبكتصةفئاط نيبهبف عج - ءارعشلال وف هام 7عوم#ت هلودرامت 0 اناس )ا

 هريغهيفهّقفت الامتاطو غلا نم4تاكوءارعشلاو 2 ارامتدشالا باك هلو نيدمالسالاو نيمرسضخملاو
 | مهرئاوحذتوءافلحناحرمو عبط اًقلاو دئاصعلاريغنرعلا ةزوحرا غلا يثعةعن رآ 1 طفح ناك هنا لبق 0

 هناا ةنمةعاس ىفناكو هلوصو عم-انإفرعاشلا لذعملا ني رعصلادبعا مم و ةرصبلا د ءقودالبلاباحو

 دابلا هلوتدلبقلاب تكف هنعاوضرعن وهبلا سانل,لي؟نأ همودق نم فا غابثاو أ
 لاصولاحار كفنتت سل هد لاذمةحوب 2 س هيدي انللز ريتنيتنثانيبتنأ

 0 اًوسلالذو ىوهلال ذنب دب اذهكاهول قيبءام“ ىأ #* لا اونلابلاطوأ تبيح نم 1!

 تن رك ذدقو هنقاشلةحاحالك همأبامازه لغشدقلاف و عر ودهداعقم نعبر م ؟تاسبالا ىلع فقواسلف ا :

 اهعفدواهمتك مات ىنأ ىف تاببالاءذهل ذعملا ننالاقامو ةزمهلا ف رحى ىتتملاةج رقتاسالا ل رللا ١ ١

 لارا مخاض تول الاامهدحأ فرعبالو هبلاناسلح ماو ا وود ناك ف ارؤلا م

 ف هرسمو فيادألا دنع

 امهامعاف ةسسو ريش لم

 نم مهتل اراحت نمل رل
 فيطلأل ادبعزئشلاءابحأ

 سراح هجاوتت ىدن
 رغص ةصر وشاف هرس نع دقتام

 نيعيسو نيتلئاةنس
 هش رذع نفد و ةثامكامم و

 ”ةيلبمةبق تحت ف.لطال اذبع

 ةروهزملاةنن دملابهتت وازدنع

 هنافوي ران 0

 . هعرأت | 1
 تتكواباق اهآرذو امتلأ

 عيفررسب هللا كس دق 7 0 0 و
 فراعلايشلا -ممو)# 0 ددعلافئثالو هضحاشات دع دنفلاو روزلا لوق ملقنت "أ

 *(هحاو د هليأت داس قع ورلا تاك رح امم“ 7 قنح ىلع ظم اع“ نم كباقتحرشأ
 ىريكحلا ةندمف الو مودعم لنا صقنو ةايز بول دج ابهلع نس املا لّوالات يملا ةانإف دمصلا دبه 00 كر ةفرالو نمثاك دسآلا ىلع قود نم مدقن ريعلاك د راحت لع ىوعق نم كب و تلق 0

 ىبي ل |ىلع نيد ديلا 0 اود سن عدراطملاودياصملا باك" ىفوج كشكل « فراج نيد ندو# مق او كلذرك ذدقىلوم كلالاقو أ هتلابفراعلا يشل !سصو | هتفش لع ضعثلاثلاتيبل ار قا ةانهه هلل دمالو نيشارغلا ل ينم جارمثالا لاق ىئاسالا تيبلاىلارظن
 ىراشلا يملا روج هسفنب كرب ىذلا 0000 الاضعب ,اتالوك املا نضعب دام رةنارك ذ باب اضححاملا لفغاو !ز

 ا 6 لبآ ٠ ككطتا - 050 ومس هيعبل ةزملا 5



 اىراخلا ديسلا صرف
 اطير ةراعنماو 0 أ

 نسل اقلوقلااذهلثماممتاو الاف كرعش نودلامئاهنناو هللاقو مهرد فل ني دصئءاطعأوابتست ا : بهذا سانام

 اهلوأىتلاةيئارلاكتديصقلاقريمالادارأ كاذىأو مانتون لاَمذ ىدوطلا دمج- نيدجت هيتيثرامالا ١ بدذجن افالغلا لجرلاهىلا
 ع | ةرونزااةنيدملاب نك الا

 ١ 2 ادا نيعي

 فر نمتعمهنالاقف هلق مدسةملان روك ا و ىل» أ اوىسي , ريسمالا ىدفا ىلا لاّعف" فئالاخأ هللاوتددو '! ب 3 قى

 هدوحيف فاطلا اع هبأاب فدع اولك ةثالث بط هل.بق نمي رح ءااعلالاقو ع رعشلا اذن مآ ها
 ا ثم هرم سلق

 سانلاّن , ارو ةريثك ءرابخخ أ وهرغ .ثىفاطلا سوأ نبت بح ماستوت ا وهد#هز ىف ٌقاطلاريسصن نيدو ادو :

 قوئااوداش .رالآ ىامدصأ

 روبزملا ع

 ْ هلحالاو يهذاعف رم

 | بذغت د
 لود دشلا اوهسأر عفر مةعاس قرط ًافيرعلافالحأب نينمؤملاريمأ مشت رب زولا هللاق مهدرطو بوذا :

 | ايناثديلااوبهذمءدنعم
 : دسلاةيصوةدتعاورك ذو

 نم مدلا هن عفرهط دق هنالامون نيغب رأ نمرثك شعب ل هناف هطعأف هبلط ئثىأةةياغللر رولالاعف 1 بوذا ل عراتلا

 [هأب طغاف لوم ديزألاف ىبت :امةقلل اهل لاعفر دق ١1اذدالا شعبا اذاهت اضو ه 1 2 . ىلااوراغنامهل لاقوهتيصو اذا ]ا 0 لاا تاتفو ةركسشلاة دش 00

 ديسلا اذافاورلتخ شرعلا
 ةهدنعو هيف سأاح ىراغلا

 ١ رون زااهحاود كاسم

 1 هناةراشالا هذ اوفرعف

 فالح ىلعاذهىور دقو كلذدعب لاق ثا رقتوعىفاااذسهبرعلا فو كف ناكو ف سودوبأ لاق جرش 1
 كيس ل ادع نمةفرلط 0

 | هتادجر تاكو روك ذملا
 ١ اسيةنانقت افراءاملاع ىلاعت
 ا ةحلصمل امئاق اعروتم ادهاز

 | ىلسءءرىضمو داشرالا
 هرس سدقتعااملاوةدايعلا
 فراسلانيشلا مهنمو)*#

 نبدلا سوء” ىكويلاسعت هللاب
 هحاود نسا اش نم

 .* (روزملا

 ةدحوملا خفبايوةعب هلوقم
 قو هلمهملانيعلا نوكسو .

 ةريبك هي رقةينات ءابورخ 5
 دادغب نم م -ارفةرشعىلء
 1 ب وقعاب امامه فعل 1 دو

 2 علا هذان ابر

 نادل لام ىةترظنانلوالا
 هييصعم : هنا : .ءادفا (ىنال 1

16 

 اهلؤأ ثلا ةروهشملاةيث ايلا هتديصق ىلعلا فادانأ ماغوب ا دشنأ الود رمئاذادسالا ىلء '
 ا اوسلاع ومدلا تانوصمتايذا د بتءعالمو ا ١ نم اهلثم ىلع

 رذعاهؤامٍض غي منيعل سلف ني رهدلاحدخيلو بطمانا لدافاذك

 هلوق ىلا اهيف ىهتن االفةينيسلاهندصقب ةفيلكلاحدم هنا ىلع نوةبطب

 سايادأك ذ ذففنحألحف 35 متاحتحا مس فورم مادقا

 سامبل اوىدتلا ىف ادورس دانه 0 هنود نم هل رضاوركشتال

 ساربلاوةاكسشملا نمالنثم دع رول ”لقالا نرذدق: هللاق

 راسخ ناك فى |ودلارك" و ارك ذدقووعالصأ اهل كالصقل ا هذهو تامو:دملاهذه قب وابملاهح وت

 هلاقروك ذملاتدبلاو رع مادقا هل اوق ىلا ىسهتناو ممتعا نيذجال ةر.سمةلاهذهدثنأ 0

 دازمتاليلق فرط اقتفغصو نم قوفريمالا ارضاحت اكو فوسلغل [ىردكت !حايصلا نبت ودعت فسول وبا

 الوهتنطفو هتعرس نماو,هعف نيتيملا نبذ هابنف اودحملهدن نمةديسصقلات ذأ اانإو نير ًالائيشيملا ١

 نسحلان أ ىوسد ألذ لصولا هتيالو:روصت ةةدوابةعبأ دقو اذهوده جدع اوْئْدِب سولو هترك ذام

 ناةعيت# تسيل ةسدقلان أ ىلعلدب ىذلاوابتام م نيتنس نم لقأا ماقأف لسدو ادب ريءالو بدو نبا.

 دحاو لي موت روم أملا نب دعس ليقو مصئعملا دج مم محدملب ءافاخلا نمد ىف ىقام ةدصقل هذه

 نأ مان وعي هنم بلاط د شرت لا مامالا ىلا .متكى اللا عسب لا هعافر قرك ذ ص.ب ضيحلاو ةفالخا امهنم

 اذه لع نأ دق وأ قده رية نم سانلا ةلاقام ىلعرهالا ير هنا اماق كاظ رعاشلةزاحا تن داك لضوملا

 0 ذوو سارمنلا باك" عج معمل 7 هلا وقعب لوصط ةعب 1 ذا

 هلوةاتمىتلا هيديصقي زب رولات ان زلال دبع يده جرمان

 بوركملاىرثلاا م ثيغتسم 5 توك ذانقلا شت ةعد :

 بيدجلاناكملا اهوحنىهسا ب ىرخ أ مال ءالة عمي تعسولا
 ىسمم ىل_عاتسحب زرام كيناعم باب داتاقفار هدأ ا نم لرعسش ىلا كنا ماسعايأ اب تاب زلا نبا هللاق

 ناكو ةازاوملاىف كلرع نعرصتي والا: ًافاكسلا لي زن مئة كلرخدنامو تءاوكلادابسأ ىف رهاوجملا
 نمهبفثد ًارلاقف كاذب هماعت مكس ننأ نمو هلي ةفاباشت 71 ءىئلااذهد اهل لام فوسأ.ف هيض

 يدهس لك أ ًاتةناحو رلا سفن ن اهب تلعام هزات ةدوجو نسحلا ةفالعل عمتنطغلا وءاك ذلاو ةدالا

 نم امس امفلاضاذ هو تاقتنس نالت قعدت دقوتامهنالثاك ١ اًذكو هد علم اا تقع لاك 5

 ا ع هبتروىلوصلاركب ولأ هع تن ت ضرب مز «دلز/ مو 35 كتان نااةحم ؛ هتاقوو هدلوم خي ران

 ةنس مات ىلأ ةدالوتناكو 5 عاوفالا ىلع لب فوزمملا ىلءهبترت 0 ىئاهمصالا ةزج نيىلعدعج ٌمفورحلا

 ك0 ل



 ا مظعأ نم قاس: ةيمأ ىيدفوم بتاكللا ناقيزلا 0

 م

 نم و نيعست دنيلبا ةثس لس ةوةئاف و نيعيسو نيش الس لقوة لام ونيناش و ناقة نس لق قةنام و نيعسلا

 قس ناك هناك - قرصعأ ثلوة ريطو قسمد نين قكمدلا- أ نمرود ذالب نمآنإ رق ىهو مساع آ

 ناكواهجا اراجتم 2 تاكو قثمدي هدسنع لمعت واكمناسمدخ ناك لسقورمدم عماج فهر :”,ك-ايءامسانلا

 قولود# راصام هنمراسصن أى ا لقنتو لغتشاوةرمسس عت هيف م الكل اواساكدفالت و ط روس مانعوبأ

 كوالا ىداج ف ل بقوةدعقلا ىذىف وا هنا لبقو نيتثامو نيثالثو ىدسح !ةنس ىف مدعتام ىلع لصوا اب
 كانعت هلا هجر نيتثامونيثالثو نيتثئاةنس مرهمافل.قو نيتثامو نب يت نم رشغو نامت ا

 ىلعتادنملا بأي ج راخلص وان هرقل 1 د وتاقةبق ىدوطل امج نت '« لش ول هيلع ودك رتصأالاق 5

 تالدع نب ىلع نسحلاوبأ أ نيدلا فرفع زج اى ركحو 5 رعءاش لاماتربق اذهل ةتةماعلاوقزنلناتف اه

 قباكلا اذه. 0 الا نيدع نب دج نساسحم بأ نمدلا ف هرم تاس لاق مج .رملاىوعتلا ىكصوملا

 : هلوق لو م نع كاع ل امتزج ااا

 اهرويقالاءايدخلا ل ضوملانم 5 توفولالو نيتطوغلا ودمي قس ا

 ناطلسل اامحدمةراصق نمزوك لما نينءنيالتببلا اذهو ماع ىنأ ل اللف اهروبق صخواهمرجل

 اهل" ىلاعتهّا ءاش تا نيعلا فرس ىفءركذ ذفأايسوب رو نبل داعلا كلا نبا ىىسيع ني دلا فرش مظعملا كلما ١
 اهروحو نب رينلا ضرأ تاداوو 3-5 اهروصقى ثمدانلع ن مكقاسا

 هلوةب بهو نب نسما هأث رو مدئاسق سا نموا

 كلل بيمجابكتو رردقو #9 عا 0 ما ل اخ

 هتديسق نم ةوقياشأ نسحلا انور أ هاد مااا مرن الدلتا نيذهنا ليو

 هب .ةنااط ها ؟اذا دج امد هل نيب تناه# د ام رغلاريقلا دوم لاب قس

 ابوح هيدوعرلانةمْشو 5 ادودش# طورعلا نسلعإف ا« ايعشاهعت ترم تنعش

 ايبيحل ىدب ناك ابييجت ا« ىو رقل كاذب ارث تاف ع

 نبهقلادبعناقربرلا ىنالا« منال تقورب زوذئمول وهو هلوةبمعصتعا ا زوتانزلاكاماد_؛ءنندمشوانرو 9

 ءاشحالا لهاقم ماا املا ءاينالا

 دف ل د م ا ةاحهم نس فلالادع د و دا تفي مساحو ْ

 ملقاوهوءاراهدعب واولان وكسوة هملالادلام 35و اهتحت نمانالاءامل !نوكسو ميلا عشب روديحلاو

 ساشا فالح ىلعةبستلا هذهو ةروهشملا ةليمعلائ طىلابوسئمقاطلاو نال و ارواب قشمد ل ند

 مشب ىلهس لهس فاو ره رهدلا ىلاةيسنلاىفاولاق كر يبغتلا لعب ينل |تنأو ع نكحل ”قيطاهسايقناق

 امهريغ كل زكوامهلوأ |
 س2 سس سس ل لل حلل علل

 نب ور عنب بعك ني كلامنب ب ةعم نب ماعنب د وعسم نب, به هع : عمان شرو هما

 « (فيقثو هو ىسقن ف وعن دعس 1

 بسنينفعأ تاولاقياسوتفيقتوهوابست تينا نب مدلولاهو بسنلاةرهج ىاكسلا نبأ» ءرذ 0

 تناكت ولو د نزاوهنبر كنب هبنمنب ىسقلوةق ىسق ىلا مسن نمو مهمدنو هل بهف داياىلااقبقإ 5

 قداالا نماهعم ستي تءاخل راك نيدنئماهحور ورد ثدننل !نب هيشمددعلب نه نب رعس تن ةعمأ ىسقوأ

 هرقاوءاعبادم اولا وتو كا ادبغقؤتاناوناسارخو ا ارغلا لع ناو: ع نيب كلا ذدع ىلهاع 1 ارعأمتاو ١

 مسلس

 دودسمنب ةورعن مامهتن.ةعإ :راغلا باح امأ ناس هذلا بوم ناك ىف ىدوعسملالاق هدييامىلع ٍ

 كر 77 777ا 02 ر ر7 007ججلاجلا

 أنلاع كاعثشا مجرد
 اظعبامةلابتتاعو وادسهار

 عقتناو مهرك ذب وسانلا 1

 تبارو نورتكحالاهب

 وماما عج موك طاع
 َق اهدو 57 زنتلا ىئااعأ

 لهأ تالكو ثيدحلا
 ةرثك ىمح الاه نافرعلا

 ىليسعتع وما ناني ت :ةقوو

 لع اييظعاءالطا هلثا

 ب اولاد ]تاو فراعملا

 ندق ثردخحلاو ريسفتلا
 ل
 قةعباسلا ةسقيطلا)#

 لمت ناطلنسلا هل اودءالع

 ةاندا ص نال انا تام

 0 هللاببط

 اضالابهلو عبو
 نسجت و سوة نس قدس 1

 تاكح دقو ةئافالغو
 لق ناشدا ص ناطاسلا

 رت نيس ة لاسعل هئاقو

 دليلا ْثهذو ةئادلسلا

 1 طلو ادت
 ةلاكم كاد تاطاسلا
 لوطن رومال كل ذ ىلع مدن مث
 تافا ل اهننالسرافاهحرسم

 اسنتغم هناكم تام دا

 أ ىلا .هناكم موه سلاح و

 لج ناطلتسا انامتدعتام'

 ور ىلع سلجامل نا
 قوما لعح الوأ ةنلطلسلا
 رتكفلا اتفاهورسخ
 نعلْزمالفر روصنملا
 ثاكوأ راك درب همي لا

 م مسوعجأت ةةطاطس

 لاتفورستلوملا هك رت

 اقوا دعتم
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 .- سم مس بس ممم.

 تقرحأف حور امدط اسفي رم وركسعلا ىمهفوطو طاسلاباوداذ مومرصأ مكذ بهذ تاه وسهل لاقف

 ٠ || قاما ةبرض طش فناكىذلاجاخلانانيس:مؤااريمأاءلاقواك ايشالما دبع ىل د حور ر-تدقرانلاب

 لاق تاغفامان لاق تاعفامم ىلع ءالوسام هل لاق هما -لعخداسإف هن ”ىلعلاق ىلهط اسف قرحأو
 00 تنألاقلعف نمو

 مقاعلا ذسحاو ورسمت

 نكي م/كلذلك تااقفةرذق تنأةكنانسانييماعطلاو تبتنكت اوةهرسث تنأف ءادغلا ترون تنكن او |( فدبحاص لح رلا كراشد

 هرب دالاهوشم جاجا كت دلوف قةثلا ليقع ينأن ف سون مدسعب اهجقزتف كلاو ل اياغش نم تالذق ىنكل || هسبحاف ل -هلاو ةلردلا
ت ناطسشلان الاقيفههأ مها.ع ا فاهريغوأ هسمأ ىدئل بش, نانو هريدنءستنف || اذسهاناخدمت ناطاسلا

 ةروص ىف مهلر وص

 همأ ىد لب أى أد قو ةعرافلانمفسويلداو ىنداولات كربساملاقفءرك ذمدقملا: داع نيثرملا || ىتح ةيظعةبحمالكلا

 ثلاثلا مويلا ناك اذافكلذكمياولعفافاثلا موملا ىفناك اذافهمدموغلو ا ودوساايد_اودصذا لاف || «ةنطلسس مايأ عمرك أ

 هياولطا اوهمدهوغلوأو اكاد دوسا هلاوعذا م همدخوخاوأود وست هلاوكذاف 5 مي
 ىيدثلالبش هناف«وسو

 ربخ جا ا تاكوءيمأ ل وأ ف هنمناك ان ءامدلا كذس نع :رم ددال ناكف كإ ذ هياوأعشف لاق عسب ارلا راق رك ب

 دقعلا ف هيردبعنبارك ذو + هريغاجاع مدر الروم باكتراوءامدلا كفس هتاذاربك نأ #سفن نع 0 0
 فةروك ذملاةناكتملا لجالاهةلط ىذلاوه هناوةبعش نةريخملاةسجوز تناك ةروكس نب اة_.هراغلا نا || نم هدلاو تاك زصارسق

 ىتاذسملااعابنرنب حور انجل اقل ٌمفئاطلاب تالا نانا اناكءابأو باغ تأاسضد ارك ذو لاذتلا 0 ا

 نواحرب النازلا او هركسع لال كاملا دبعى رن اىلاهتطرسشدي دع ناكفتاورض تنك ادم عرب زو || 0 0

 || أ نينمؤلاريسمأ دلقولالجر قطر فنا كاف عابتز نب حوردملا كلذاك-ثف هلوزغب تولزنرالو هل رو || ذل ندا

 ردسعتب الناكف كا ذهاندلقدقاناف لاق فش دول نت احلا هللا تن هلوزم مهلزتأ و تسر سانلاواجرإل هركسع 0 0 0 كَ

 ىلع مهو سانلا ل_رأ دقوامون مباع مقوف عابنز ثبح وز تاوعأ الا لوزنلاو ليحرلا نفاذ تادحا | : 00 5

 انعم لكتفءانغلا !ناايلزتأ هلاولا ف نيسنمؤملا ريمأ ل >رباواحرت نا متعنمام مهلا تواك 6 رع 0

 | نيطاطسق طاطسغلا ضوعحو را هاي نانيسنمؤملاريمأ ىلءامو كطوس ىطوسو كدب ىدبامناتاعف ظ 0

 كلذ ناكوهتلزنم فحاخلامدقتو هبهذام ور فاشأف هلىمدقاعفىرسكالو نيمالغمالغلا ضوعو || لاترتس ا

 لاقي واهاثععوسن لبن ارغتاب وةعلاوءامدلاكاغسو تقلا فاعبسلا اكو وب هتبافك نم فرعامل5أ | اكو كلم هاشّدسر دما

 ةمارصلاو مزااورومالا طيضفهنعهنلا ىذر باطختا نب رعنينمؤملاريمأبهبشتي تادارأهسأتءادايزتا | د .ردملاب.سودم أهل

 افول بلو ع صدو كاهافدأب زيهيستت نا عال ادار ود ازواكتو فرم. هناالا تاساسلا ةماقاو || 5 ِ 7
 ارذيىدجناكو ةيبللا

 3 نمددخ انل نينمؤملا ربما نمةع رعهنعهللا ىذر ررعلاقف ارعش مهن ماه .ونسانلا حا أوه اذاقهي 1 كل و ةرسيجت وأ

 ىناوح ةروب زا ةسردملا
 ءاحّتا قعتاو ل |ولمملا ىلع

 |! لحجر هنلا ماقفهللا باذع ىلعري تلا نمت وه هنا ه راحت نعرهصلان ا سانل ااببآ همالوءانث ف لاقف | لانهود قوتالو دنع

 دل 0 هباعدرم#تا. نعلزتاسإف سة هنرهأذ كءاحلقأو كد هحو قفصأام اسال ولاقف | 00 اوأأ لس أ

 || عرفلاوب ارك ذو« هلييس قت ركشتف كبلع ئرتخوهركستالذهثلا لسع ئرتتأ كلاقق ىلعتأ رثجا || فسو كولا ىلا موسما

 | ةراغملا تحت تناك تنماماوةينقملا ىهاخغامأ ةسع :راغلانارثالا له موهف جلت هيك فىز ولسا نع اا ندإ 0 ولا نب (ىلاب

نءهّنلاىن رت اطلت نب رعنأ ىهوةرضتطافرك دو اهتصق صقوةمعش نبا نيرا وهو ىرانغلا
 ]| مسفل دملا هل فاط ه

 |  جاحتب رضنىلا ليس نممأ .* مرش افرتشلا لاس نمله  اهردتف دشنت: سا أ] تالا لاس ردم دثتنو

 0 تاق احن رصنب ىلع نهرودح ىف قثاوعلا هي فتهتال-وةسنيدملا ف ىمىرأال هنعهتلا ىذررعلاتف نامئهسو رين دعنا د

 : | ىطررعلاقفهششعي سانلا نئذف مج داف رثءالاةفرقاتةثاه ناك ناتنجو هل يرن هرعش نمزخأف كرعش

 | هدهةرصبلاىلاءريسو كل لوقأ اموهلاقىنذام نينمؤارعمأ ا,لاّمف اهمفان ا ةدام ىننك استالهتلاوهتعهللا

 | نا درتأو ىلسلا طالعزب حا تباروك ذملارصتو < هرك ذىلاةحاعال اهتيقب ودصقلاةصالخ ١1[ لسرأو ىعرتلا دج دمسلا

 - -ع 0 - - هاوس 3 21 3
 ا 5

 7 ىمر اد د :
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 باك قىركسعلادجأو أ ىو +« ةيئاكىهودبأ مأ جالا هد ىهذ.ن لانا ليقو هنعهتلاىطر
 دع مانأىلا ةنس نيعب راواغمن هنعهللاىذر نافع نب نامثع دعم فن رعب اوريعسانل نأ فيعتالا

 اوعض» نأ مسهلأس .و هرأك ىلا فس .ول نب حبال ا عرسةف قارعلاب شتناو فسختلارثك ماو هني كلل
 فلاخواجاوزأدادارفأ طقنلا عضوف كل ذب ماق مد اعزب رصن نا لايف تامال__عةبمت ملا فورذم اهذسهل

 فيمصتلا عّوراضيأ طقنلالامعتسا عمناكنف اطوةنمالاتويتكال انامزءا| ذب سا.نلارع فاتك امأ نيد 1

 ىرتعااهقوةح فوت لذ ةماكسلانعءاصةتسالا لفخأ اذاف ماعلا طقنلا نوعباي اوناكف ماحعالااوث دسحاف

 جال ارابحنأفةل+-اب و دع نيقلتلابلاسرلاءاوفأ نمذ_الا ىلعالااهيفاوردقي لف ةليحاو سغلاففيمصتلا
 ١ ةرمجول نينا عب رآةنس ىفا ئانب فهعورم5 تاكو طساوةنيدم هي ىذلاوهولوطن اهحرم و ةريثك 0

 نذسهنيبتطسولا م كف ةفوكنلاوةرصبلا نيباهمال طساواهامسامناو نينامثوتسةنسفامشمغرفو أ
 نانممتنسوفاهئانب نم غرف هنأ نينسلا ىلعسترملا دوةعلار وذش باك ىىزو+ان بارك ذو نم رصملا
 له هللاةفامهمرضحاةاقولا هترضحامل و #3 أ هللاو نيعيسو سجنة تس نمأ دب ادق اكو نيعسو

 باجل لاقف بدكم مس اتوعىذلا نال يدنا لاق كا ذفيكو لاعفوهتدلو منلاق توعاكلمكلعىفىرت
 نب ىلع عادلا لوقاذههبشب ورك ذى شلابئشلاو كلذدنعىبهوأف أ ىتتمم تناك كلذ هتلاووهانا

 اهليس ةينهلادالملا كامو نجابامعادتاكىذلاوهو ىلاعت هّنلاءاش نارك ذى ًايسسو ىصاصلا ىلع نيدمت
 نيعيسوث الث ةنسس ىف عام :١ ءىلعةكم ىلاءاعنص نم يرن هتدم ءاضقناهنبارذق ىتح اهكسوامرهقو |
 ىلءابف هكردادبعم مرتب و مهدلا ماهل لاعب ةعيسخب اهرهالظب لزنو محجهلاب ناك اذا ىتةثامعإ رأو |

 هنمورهو هتكلمذم أو ىصلدا ه]ةةوةماهتسحاصهونأ ناك ىذلا لوحالا احن نيد.عس هإةغنيح
 هنانودّقتعي س'لاو ىهاصا امض لددوتح هبات نمل قف ديعس نكو هتو*اوروك ذاادبعسدالوأ ا

 انالوماب«بخناللاقو بكر ىملصلاودخأ دج مهلا دبعالا مهم أي رعشن ملف هيشاو>وركسعلا هل نم ١
 لاتفدس ٌزنم ةحرابلاباهش نبدع_دأ باك هيانءاح ىذلاددعلاو حان نبلودالاهللاو وهف بكرا |

 اهبلزنىتلاةيعازهلا دعم مأاهناادقتعمدبعم مأرئبو ميهدلابالا تومأ الىفاق اسفنبط هسيحال ىصاصلا
 ةكمىلب امتتيدملاو 37 نيبىهوهنعهّنناىذ ر ركيولأ هعم .ورحاه نيح لس وهبلعهّنلا ص هللالوسز

 دسم اذهو ىبنيعنب ريهدلاركي وهاذه هتلاوذ كفن نعل تاق هباعجأ ضعب هللا فة انمبرقلاب |
 هتقوللتقو هناكم مرب لفةاسخحا نم صأبلا عمز كلذ عوماسإف هكردأف ”ىسعلاثركانيدبعممأ ةمسشعضوم ||
 رووشملا شابج كملاوخت ا وهلوحالا د يعساذهو هكتموهركسع لوحالاديعس كامو هلهأو هوشاووه أ ٠
 ىشحلادشرذاتسالا لوم ةمالس نءئينسمل ا دبعناكو كام !ناسرملادبعناك كاللاحاحنمونأولضافلا || ٠
 .ىنب لوا مزخ ؟نعرب زولك ةروصلا فو ىناملا ف كامل اورصالا بحاص و هامه ملك هل دش رو نيسحلا تاكوأأ ٠

 مسهاربا لبقو هنلادبع لاقي دايز نبدجتنيميهاربا نبق! شيما ىنأ دالوأ نمل فطوهونيلاباليز |
 لفطلانأةسسوروك ذملا ناح ص وم سدق هل لاقي دبعدي ىلعهي ممتاود تضرةناىذلاودو دازليقو ّ 5

 امهرحأ نا ديعتاح را ثاكو لفطلاةعوروك دملاناح مالو هلفك شرٍلاون أ هود تاماسأ روكةةللاإ

 ءاردكلا لاسعأ وتب حاحنو ةرضااب يح سيقتاكو هرمأ ىلابباغف سيقرت الاودعسوب أحن
 اىلاطامو خخ سبق ناكوةرضحلا ةراز و ىلع حاحضو سيق نيب سمانتلا عقوو اهريخىرخأالمتأومجسفلاو |
 2 اوم نأ سهابمحشأ نب !ىلعواهملع ضيف حاحن ىلا هيلع ليملابداب رئي اة مسبق مم انالداءافؤ رحاتو 0

 أ هنباهنا دشاني ةايحاب نا اقامهو نيطئاسامهملع ىنبف سقى اامهلسو امهنمديلا سقىوكسش لحال | 7
 اهني ترح واسرة براسوام_هراثبذخالاراسف حاف ىلا كلذىتوةئامعب رأو عبس نساكلهنلعفيالا
 حاجت تفادي ز بات ىلع عئاقولا ضعي ف سرق لتقو ةرضاا هكسلمو سبةب حاضر غط نع ترغسأر ومأ ١

 م سسا

 ظ 79. تل لت

 كلت يشاع لعؤم بتكت
 اهف درب تالك ىئاوحلا
 اصقو رسل لوملاىلع

 اعدوأم اعطورسح لوما

 هتيبىلاىع رسقلا ىلوملا

 . هذلب ءالع عج وةنامضلل

 نرش | رس خ املأ

 ْى رتل ولاتاككررفو
 : 3 ةاهتع هب وأ ورقو

 سنن وجلأ ىعرشلا كوملا
 وذ عاوءادعلا نمرضعمب
 و رس ىل اوللاثامث هلعفاع
 هيحأ 0 :ردعاس ءردمراص

 ايضاق راض مث هناك ودعت

 الو روصزملا ركسعلاب
 تاخد ناطلسلا سلح

 اسناث ةنطل كارب رس ىلع
 مه ردتتام بلك هللعح

 لعجتينطناتسق اشو
 اهمفامضاقْك لب رض> لوما
 ءاضقىطعأ وهتامانو

 اهصاوحخ عمةينيطنطسق
 عاضوو هطاغ ءاضقو

 مدوورس- انالوارادكسا

 ةسرل هسا راناسلا

 بهذي ناك ةبفودانأ
 تقودتير ىلا مهعج ايهتبلط
 - مدنع نودغشنو ةودصلا

 زوك ذااكوأا بكر خا
 همادقةبلطلا ىثع وهّماغ

 كوملا لزن م ةسردلا ىلا
 - همادقت دوشع مكسر رابف

 .ىلاعت هتياهجر ناكوهتيدىلا

 ةيعللا مظعةماقلا خول رص
 ةئندلابايثلا نسل 0ك

 ةماعهماع اه سار ىلعو
 ةعجلا مون لح داذاق ةريغص

 نم أ مود ةيفوصابأ عماج
 توقراعن د مهلك ع ماا ىف



 1 3 دثهىإصا وبارمما ىلا 4

 0 وم رأوةرشع يقئاتتس فدو ةرضح ضهؤادس ْز ا د نالدل بلاوباو ىلا

 هنلع هيرب ةماخسم ايلعىصواه هج رخخأف طئاسملا كاذف ها 1 اكدر ناش

 قروك ذلا ىماضاا هلاهازها لب راح عمدياعتمم ةل حم مسلاب روك ذملا ءاكتتامو كادي طئاملا 7 0 رعد
 رصختسملا لا نيشجتو ثالئتتسىف ى ملصأابتكم حاجي نامالوةثامعب رآ راد نينو نتن اًذنَس ءاردكتلا |! 3 1 2 معلا :

 رك ذملادوعت لسع هقاو ناك امهنماكوج ردكم مهلةوءدلاراهظاىف هب عام مسام ْ تا د اعط اوتماعُدْدتم

 0 3 كلا نايتس نيد مهول يذح ةوم ضم ؤدشاي تتوج

 راثلا ىنك اسنمىننامماعأ هي اودهتساوءادعالا ف ادق براي 0

 رافغوذعلا ماظعي مسهطأم #3 مسه وءايع 0 توغادتلأ 8 -
 : نم هلام مثااذد_وعناك
 مانت رغيف هربا كلاادبعنديلولا لات" وأ 0 ادخلو ديلا

 تدملك نم هللا ةادحب كس دع كلانها_3س ةئلار ورس تاق د ايسضار ىع هلبا تنقلاماذا ناك نكون زك توصحل 2

 - كلذدعب نمتوملا وذ نحو هانلبقناكيرمتوملا اذه ئاذدتل 5 كلاهلكنمهتلاءاقَب ىسحو | دنو وعلل برمل
 هقلح قهحرسو طضقهتاءوا ته ًاناهلا اراقنمل بييطلاباعدوهئطن فت عقوةلك الاوضمناكو 1 هلاه عم تاكو اجار دا

 بحاصو 0 د

 ١ مدخ تاكو راقوو توكس

 :ًاوام هلوح:لعمت نيناوكل ات ناكفرب رهمزلا هيلع هلا طاسورعت :كدو دهن دل دقودح نرخ معافا ريو ' ءاضتلا لات

 ' ١ كتنجتنك دق هلاقف ىرصبلا نسل ىلا هداماكسشوا مس الوهوهدلج قرت ىسنمفدتواران || لك بتكب نس راع
 00 تام وكر د فت تالنت تآ كلاس الوسسما هللاقف تيم نيلاصل ا ىلا ص ةرمتتتأ | 582 0 نم يرون
 ةلا ا هذه ىلع بالا ماقأ وادلب داس ءاكم ع نسا ىف ىناذعليطءالو جور ضبق لل 0# نأ ها ْ تاكو ردا كانا

 : هدم

 لقو ثالئدرعو: هرعسهلل نيعسستو سجتةنسلا اود قل .قو ناضمررهش ىف فوثواموف رشع ةسوح ]علا |!

 نمنيكن عسنلة خيا مول جاجا ىقوثريكلااهخ ران ق ”ىريطلالاقو ممالاو هوة توسجتو ع ا

 ىلاعت هلي دهس ىرصبلا ع نسل ىلا باج !تومءاساسا ”ىريظل اريغلاقو نيعستو سونةنس ناضمرر هش |

 هيلع ىرحأ و مريق ىنعو !مبنندو طساوةّند + دج هلافوتناو و دتاسافع تم د حتسا دق كنا مهالالاقو اركشأا

 قأنسو ”ىدزالاو ةردص ىلإ نن تاهملاَت 5 ان دنههتك تناكو اتعاقدين.عنأ همانميفى ا 7

 مقام ملاتت»اب قرأ هنماداقتعا نيدنهلقاطف ةحس را نيءاممس آت نر دنهو كاست هّيناءاشنا 0 مهرد فال 1 رايدلا

 د ىايؤرلب وات انه هني اولاقفدتمنناهنقتامىذلا مولا نولا نمد. همدنأ ىن هءاجتأ ثيلد ١ ناحد_2#ناطاساا نأ

 قدررفلا لاف هنئيلتس ارعش لود وش نملاق مث ممن روعجأ رهيل ااناو ليان ارا ومولد : وأ مصع) اكلذةمظعتما اوذختإ

 دود لمن ادتف د اهلثم ةيززال ةيزرلا نا قاروكلاا كوملا ىلا لسراف

 دصرماءامهناع ماس ا ذأ وم امهنمرباثملاتاخندق ناكتام ساح نأ ىف هنذاتسساو

 نأقاروكلا,ق لالا لاك

 الوتماولا هذهىف مدقعأ

 هام هرب 5 ايتكهنوم دع

 هطخ نات اباد

 د فقاو 1 حرم ن

 ا «بشاو 5

 هذه ءاملع ندم ضعي

 م مالكبلا اذه عقوف سيلك
 ُ نائموم 0س هسا 1

 | ققئلاو# ةدحومءاناهدعي واهرسك و اهق وف نمةانثملاءاثل ادي دشن هلمهملا نيعلا تذ ومما مضي بتعم هود د ناطاسلا رطاخف

 ب ”اطلاب ةروهشمةربإ ,5 هلبمق ىهوفمشُت ىلاةمسألا اهزهعافلااهدعب د :

 * روهشمادهازلا ل مالا ىرصبلا ىبساحمادسأنيثرحلاهئئادبوناز#« 7
 نيسهلا بناج هلنيعف نان
 انالوملراسنلا تنااجزيعو

 1 كلذ كرب مى ورم

 َآ م نوما

 ١ ةيلعلا ةريغلا تاهيفلاقو,

1 

مؤخأب لذ مهرد فلآ نيعنس نبأ نم ثرودق
مىأرفردسةلابلوتي ناك هاب الزيف شاهن

 ْ نأ عرولان

 نأ تدؤتفا ةشدللاو

 0 وهو 1 0 8 21111 1 سطس نزح

 ْ ١ ما نولادلاووهرذر وسما يعستووعدحاةنسبجرنمتاخ لالا يشأ و 6

ا: لادرهاطلا لع هلعمقجانميوهو ةقيقيلا لاسردحأ ا
 ٌ ٠ْ 0 وةهلتباعرلا باكو لوصالاودهزلا فستك هلو ن

 ا تاو قش نيئاملهأ ثر اوتءاللاق هنأ لسوهيلعهنلالصدتلالوسر نغدبأ اورلا تصل قو هث ريم ذمخأيالا 37



 ءافولا عمعامنالا نحو ةنامالا عملوا نسحو ةنايصلا عمهجولا نسحءايشا ثالث ٌْ
 ةروسكمءإمهم نسفلالا دعب وولحسهملاءاذسا كفو ميم أمضي ىساحملاو «ي هللادجر نيتئامونيعب رأو 0

 نيدج-أ مامالانأك لاقو هسفن بساح ناكهنالديسنلا هذ. مفرعو "ىناعمسلالافةدحومءاباهدعن و أ 2

 هياعلس متامالق ةماعلا ن هم دس افهرعل توبيفعف.ايثو مالكسلا له مرا شل ههركي هنعتا يول

 اههنعهّنلاىذرةروه.شمتاناكح دج نب ريذجلا عم هلو در غن ةعب راالا |
 فيسوةلودلارصات معن اى ادجلا نودج نب نادج نب ديعسءالعلا ىنا ني ث را سارفولا)#

 *(كاعتهثاءاش ناامهرك ذدتعهيسنةمتكأسو ناذج نبا ةهلودلا

 ةيسورفوةعارب وةغالب وادجتوامركوالضفوابدأ .هرصع سمو . هرهد ةرذ ناك هفصوفف ”ىلاعثاا لاق

 هعمو ةوالكاو ةماسغعلاَوةيوذعلاو ةلازملاوةلوهسلاوةدولاو نسما نين رئاسروهشم هرعشوةعاستو

 دعب سارفونأ آو رتعملات هلا دمع هرعش ىفالا هلبق لالدا هذه عمدت لو كلم اةُرءوفرظلاة معو عبطلاءاوز

 ! ىعب كلعرش منح .و كلع رعبشل اىد.كلوك وع دابعس بحاصا!نأكو مالكا دقن :وةعن ملا لهآ دنعمتم هرعسأ

 فيس ناكو .الالخاوالافغاال الالجاو هلام تادجل 1نمهنودنمحدمو«-دعملامناوهتاراحنىلعأ| ٠
 نة هناوزخ ىف هيضتسي و هموقرئاس ىلع مارك الأ, هرب وسارذ ىأ ن ساعت اح بدن ةلودلا

 , ةنشوخمىلا هتلّقنو ءنفنف هاصن قب مهس هباصأ دق رح وهواهعئافو ضعب ىف هنرس أدق مورلا تناكو هلاسعا ْ
 تاق نينو سجةنس ف ةلودل اف. سمادقوةئاسؤلتو نيعب راآونامتةنس ف كلذو ةينمطنطسقىلااهنم مم ا

 ' ةرملاةنيتم سارفوبًارسأ اولاقو طاغل ىلا كلذ هوبسسن دقو ىلل؛فلاذار لانس ىلع نسحلاو لاق

 آهنلاو تارغلا ىلا نضال ا ىلع نم هبىوطأف هإحرهضكر وهسرف بكر هنا لاعب اهمفو ,اهتحت نمىرك 0
 |عبر ررسالاف ماقاوةينيطنطسق ىلا .واجو نيسعنو ىدحا ةنسلاّوش ى ينم ىلع مورلا رس ةيناثلاةرماو ْ

 هرعش نمو هلاءاطقا عينمةني دمتناكو هناول اودف ةتشمةريثكر اع ارسالا ف ةلونينس

 هتلماامد ضب كذم تدمرذ 5 ىدعاسو نامل اًرتْسا اذاىديو 35 اموطسأىلاةدعتتكدق

 دااولا بر صل لأ ع ىضغأ 35 هربل ىتا اداولا كح نريسصمف د درايلالالزلاب قرش ءرسم او

 تيس هدم ناك اهىدعسنح #*0 ةوطحةءاسالا هيدا ذءاسا

 بو ةلبملا هج وا تنأ نمد. د« .هنوق نا خاولإ لعدم
 لباقى سعن ع .ذلان لامو د هتمادم نمالء 1 نم تركب

 .هلئاع#لب ىتهدزالومشلااالو دب هفلا اوسلن ىنتهد ف السلا

 هلثالغىوعاعىلقلاعو د هلنس ول عارصا ىنزعب ىولا

 ١ تن .ًروةئاملثو نيسحتو عسبسةنسمف هير اىلاومنمم ودنيبترحةعقاو فنتق ية ريثكرعش سأخو#

 هتنداابط امر نر ناك ةاقولا هترضحاسأهن اهنا اذ 1

 ل ةرسح ىلع جوت تاهذملا مانالا نك ىزدال يشأ :

 ظ بابتسشلاب عستع)س 5 ارفوبأ تن اشلا نب ز باومل ذر نءتددعف 5 ىبتك اذاولو |

 فس نامامل هي ولاد ننالاقةخار دلع نمناممث هبوهرخاوحرحدق نوكأ ما لتشمل هنأ لعيل تيا سفرا

 هن وغر هس ردود فبسن اعلا خو سن ةسح لعباغتا لسا دوب أ مرعتاددلا

 اضنأ هلو ا 3

 اضأهلو 00

 ع مع يسم دم كلرعةبشد 0 0 هنأ هنع كك 0 ْ

 | ادهن لوش تاكو رم دع ملطاو ءلاب ىوشي ودب زب ب رامتل ا عمزب رغلارون لانو هاملةعلان ءعلخسو دعدهشم

 ( ثالث ةنس ولو د

 | ئيرتسحالو هتارام ىزننيالف هبناسىاحتن وز ربتلاو مدقتلاب هلدهشي ىنتملاناكو سارفابأ اوسقلا رع

 8 هلا مورلادالب ةعلق ىهوقن فرن هياودعتامو ةثاسلثو نيعب رآونامعتنس فل مكلااةراغجىلوالا

 ىلاعل|تاودلا ىلا باكا
 ةنيفسل فوه بكرو

 «ىو ةهسور ىلاتهذو

 ارمق نير ندكر دم لانه

 تاطاسلا مدن نامزدعب و
 هأعدو هلعفامىل 1ع ناخد

 ةضشنا ةطسقةمنلا دمىلا

 الأ او 0 لتتماف

 هم 0 اذ ىف :ودغلا صنم

 دحام هلواغلاباما ا

 نم عضا اومةد عياهاثب

 هتاطنصم نمو ةنياطنطسق
 نقولوطملا رش ىثاوخ

 جيواتلاى او وهرك ذم
 نيسفت لث او ىلع شاوحو
 نم هلو :واضرنلا ةمالعل ١

 ةاق هر ىكشلا ل اودالاف

 انءانلاعرشه-رشولودولا
 نيمدقتملا دئاو ةلاعمأح

 ا

 6 1 هامد كى ءرسلا

 ه-هغلا ف نتم هلولوصآلا

 احرشهحرشو زرغلا هام

 فئاطأا+62:ماغماجائسح

 ىةلاسر هلو رردلاب هام«و

 ةنتعن ةلسرو ءالإلا
 سو ماعنالاةروس ريسفتب

 قيلاعت هتادجرت ام كلذ

 ةثامعاع :ونيناسع :ؤ ست ةشس

 هلي دمىلا لجو ةماءامنطسعت
 هتسولف ف نفدو هسورب

 اهيورىلاهعتتا حدر
 . *لماعلا ملاعل ١ مسهتم ودع

 :كوملالماكتلا ل تضاغلاو
 «مس أو نت لما نيدلا ريحت
 هللعقرافسعاملا نا

 ناذملا قرفوأو هجوو
 ده (هحوتف

 هناك ىدلاوأ قدح وهو



 طاح دالبنم تا ىلعالا هدفت

فتارقو قب رالا ف تاف تاب ضب رضدقوذ اذ واتا نمميلاذغنأف || 00
 لتقف سارفابأ نا قيلاعتلا ضعب 

ت عض ىف ةئامثلثو نيسجنو عسسةنسوخ “الا عب ررهش نمنولخ ناس ءاعب رالا مول ىف 5
 كل ذوددصب فرع

 نيمو عبتسةنس نم ىلوالا ىداج نمانل نيل لل تيسلا موهى لاق خي راب ىفايلاصلا نانس ني تراث | تاق فوم سف حاول ىف

 هيلعرواقتساو ةاودلا فيسناىلاهملايأ نيب وصمم ةمنأكو سارخينأنيببرحترحةئامثلثو || باح ونام ركبحاص
 قهو تاوعدلا هريفقدتع

 هل 0 ا 0

 هلدلو دالبلا كلش روهشم
 هنفكسف بار عالا ضعي هءأس تا ىلا هب ريل اف دحبو ورطم تستمر وهسأر حنا و برا ىف هلتقو ىلا عمل اوبأ

 تمطلامالسقو هتاف 'و' هغاباملاهتيعةنيخم همت علقو ىلاعملاى أ لام سارف :ون أن اكو هريسة لاقهنفدو

 يعاد هلأ
 5 7 5 ع .٠

 تاكمداومت الاقي ووههملعقش .ريخلا هغابالق ىلاعم اونأ هي لعب مهي وعرف هلتقامل لقوا هنن عتعامفاههحو ل 0 84 0

 م لوس. : 2 ه0 2 ماس و كح ةهاقفلانم اش

نس بج راقد سونا لبوو ن رشعوىدحاةنس لبقو لعاهللاو 00 1 كل
 ثالثة

 اهلصااهحرسث لوطبةصقا نام ىتحءريك اذمرصع لصوملاب ةلودلارصان هنأ نا هإتقةئامالثو نن رشعو

 امالغ نيس فاهملا ىضمو اسس كل ذلعفف هلا, ىضارلاةهجنمةعسب و رايدو لصوملا تاسمض ىف عرش هنا |
 وهودجلا م اذلو هلداوو

 ةس رعلاب اقراعزاك اًضأ
 «بوهه © ه .٠ . عا ةاآأ* وهم 4 2 3 ٠ ه0 مو 0 راعاس -

 نشر وه كاع هللا وسهر غاي نيح ىضاارلا كلذركسناف هلتق اهيل لو نيح هيلع ةلودلارمءان ضبةف غلبم غلب لو هسقفلاو
 مورلل ىهو لحال ا ىلع ماشلابةدلب ىهونونل اوةثلثملا نيسشلا تفوعارلا نوكسوةمسهملا ءاولنا تشب هماذلو هكلاور ةلضفلا

 ةلمسهملاءاطلارسكو نونلانوكس وةلمهملاءاطلا تفو هل مهملانيسلا روكسو ف املا مضي ةءنيطتطسقو دع ||| ناك نك ًاوهوافص الا

مل اوهونيطنطسقاهانب مورلا نادم مظعأ نمنوناهدسعب واهتك نمءانثلاءاملانوكسو نك مواحاصادياعواهمت
 نءدرصتت ن

 مورلا وام || دلو هلداووةدئاَز ةلمضف هل

 ةمرخ نبل ىومدارق نب ناربج ن دل محن هلا دب عنب ى حم نب: إ زها دبعونا )دع ناتو هو تام مساقما
 »ب (هنعهللا ىذر ىفاشلا مامالا حاص ىرصملا لنمزلاىبعتلا داو هلداوو إعلاتاط ىق
 8 كك بدسسح يىدح وهو [_لخوعنآ

 هنعىورو رص:4او طوسملاعنصوثر دعللاظناحت اكو هنماساشقاوهلاافالتحلا هبات رثك ناك 0 0 0

 200 5 0 - 1 000 00 و 20

 نيعي عسل سجنا إل ىفوتو تل امونيتسو تس ةنس ىفهداومودهرك ذن مك ىفرثك اجانب لاسم 01 2 لفلان ا

ءاتل امن ىبحتلاو ىلا عت هللا هجسر يعي رأو عسب رأل قو رصع نيتث امو نيعب راوتالثةنسل ارش نم ناسف 0
 ةانثملا

 مساوهو ببحتىلاةبسنلا هذ هةدحومءاباهدعب واهتحت نمانثملاءا.لا توكس وم ارسكو اهقوف نم لرد نم مثمدلعلا

ملادفلالادعب وةهلمهملاءارلا خف 'و.فاعلا مضي دارق :ووياهدالوأ اهملا بسنف ةأسا
 مب لصنلا و« لمه

 ووو بيب نمنطب وهو ليمزىلاةيسنلاهذهمالاه دعب واهتحت نمةانثملاءابلا نوكسو ملا خذو ىازلا

سرةرمعهل نيناممةنس هداومو ةئامو نيتسةنسر غص فروك ذملا هل مزحدحنارمع نا ةامزح
 ىلاعت هللا هج

 سس اا ا حجم دسم م جة هس ع جس صح ص ع جيس يع صم جس دسم يوجد حسم +
1 

 3 وما ىلعلانهأرق :داسو ر

 راس رك ذراماري دب نبا

 .ىلعلانهأر قو هنرداولا

 * (ىرصبلاراسن نسا ىنا نب نسا ديعسون ا وع ًار-ةوورسخ انالومجلا

 ْ تباث نيد ردومدوبأوةدابعوعروودهز و لع نمنفلكع سجحو م حاربكو نيعباتلا تاداس نمتاك ىلع ثيد-لاو ريرغتلا

 || ىدنةجاس ف تاعامبرو )سو هيلعهتلاىلص ىنلا وزة لس مأةالومةريصتممأو هنعمتلا ىدرئراصنالا ْ مىمهعلا نيدلارفن ىؤملا

 ةمكسحلا كلت ناتو ريفهن رشفاهيدثهسلعر دف همأءىعتناىلا هيمالعت هيدئابتعهّننا د ,رةلس مآ ةيطعتف ْ لع ًارقودسو رةنيدمقأ

 || فسول نب جاجا نمو ىرصبلا نسما نم مصقأ تر ارامعالعلا نب ورعون لاق كالذذكرب نمةحاصفلاو ١ كومان اىلايفسون لوم ا

 . قدح ةرصبلا لهأ لجأ نمتاكو ىرقلاى داون نسما هنو نسحلا لاق مصفأ ناك اههياف هلل يقف علا

 ناك نسدحلانمادنز ضرع أت ناراملاههسأ نع ىممالا ىعووب ثدحامهفنأ, ث دف هب ادن عاطقس

ب هن ر علواتو توملاالا بف نيقبالل كي هش هنف كشالانمةي تن ًارامعم الك نمووعاريشه ضرع
 ١" | ن

 | تدحو ىرصبلا نسما ىدتسا كلمادبعنيدي زب ماي كلذو تاسارتميلا تف ضو قارعلا ىرازذلا

لعذ منو هدابع ىلعهفلذقساهّنباةغبل تدب زب نا مهل لاستف ةثامو ثالث ةنس ف كلذو ىعشل او نيريس
 1 فانيلا مم

تامهدلقأف هم نم الان ىلا ب تكف تورتاموالودقوةعاطلاو عمسلاب اندهعزمتأ وهتعاطب ْ
 : 1 | كلذنمهدلة

5 

 وهوىرانغلا نيدلاس م“

 مهسورب ةيئاطلإمردم

 ىوملا ةمدخ ىلا لدصو

 ناكس ريهشلادهت لضافلا

 ةليضفلا, ددسن ةرهتشاو

 ذئتقوريمالان اكو ةمالا .

 كيل يعم افومطسقىلع



 4 :ء 5 ١
 ىف ريمه ساب لاف نسحا, لو ةتامةريبهنب|لاقذةيقتدبفالوق ىعشلاو نب ريس نما لاقف نورتافرالا ا

 اكلمك سلا ثعبر نا كش أو هللا نم عنعالدب رب تاودب زب نمكلعنعهللانا هللا فدي زن فخ الودي زن قهنلا
 اا هّتأصعت نا ةريبه نب ا|, كاعالا كنب ال حرب قيضحلارصق ةعس نمالج رح والو رس نعالي يق[
 قواخل ةعاطالهنافهّنلا اطلس هدابعو هّننا ندنيك رتالقهدايعوهنبا نيدلا صان ناطاسلا اذه هللا لعد |

 ىسطسف هلانفسفس نن ريس نبال ىعشلا لاف نسحلا ةرئاج فعضأو : :ربه نسا مهزاجأف قلاخنا ةيصعمف
 هون هنا لاقف هنوبحح و كلوامللر سل هنا ليقف هنعل سف ةئرهلا نسا مسسو الح رامول نسلعاىأو وديانل
 7 1 اهدي قواموناسماعلخد وءاسألل صقتهم تاكو اذهالا اهب. امان دلا باط ادنحأ ثنأ رام
 ءامأايلاقف تفرنو تربك دق عيش كنا ىنبابتلاقف كدب نمتثيساةلةبلاهذه يا هاماراهللاشفاهل ان

 نسسحلا ذإو موو فارعلاب عقصوه و ناسرم ىبس نم ولأ تاكو * ةغالبو محهمالك رثك ًاوربك ااا( ٠
 لهتسم ةرصيلاب فوتو قرلا ىلع داو هنالاقب و ةملدملاب هنعهللاىذرباطلتانن رافال ماتش, نيتلسل || ِ

 سين اةيشع نا ىفوت لب وطلا دمج لاق ذر وه شم هتزانحت ناكو ::عهللا ىذدرةثامو رافال تحرأ]ل ٠
 ملذ هياواغتشاو هنزانج مهلك سانلا عستفهانفدوةعملا ةالصدعب هاناجودسمأ نمانغرففةعبلا مونانصصأو
 قبب ىتحزانحلا مهلك اوعبت مهتالذم وبال |مالشالا ناك ذنم تكرت هنا لعأ الو عماجلاب رصعلاةالص م

 ماقمو نوي عوتانح نمو. من دا لاقف قافأ مث هتومدنعنسحلا ىلع ىعأو رصعلا ىلص نم دسعمملاب |[
 نالا ةفدصسملا,:[مح نسمح اذ نأ ارئاط ناك تباري ريس نبال حلا توم لبةلج رك ادب رك

 امهنيب تاك ءىشل هيزانحنم ريس نب ارضع مو نسما تام ىتحال قالا نكت لذ نسل اتام لأي ور تقد
 نمةانثملاءابلا توكسو ملا خشب ناسيمووب ىلا عت ءاش نأ هعض هوم أ سسك مول ثاعهدسعي ىفول مث

 ةرصبلا لغسان ديل, ىهىناعمتسل لاق نون فلالا دعب ولم وملانيسلاتوابت ع ||
 دع (هذعدللا ىذ روفاشلا مامالا ب حاص قار ذعزلاحابصلا نيدجت نين سلا ىلعوباز# 13

 لوي ناكورصت ىتس ىفاشلا مامالا مزإو قاف الا فرك ذراسوابتك امهيف هنصوث ردح اوهقفلاف عرب
 ىلوت, ناكو ةنمهلعىفاشللوالا ةربحدحلأ لجامو ىفاشلا مهلفشرأ ىتحادوق راوناك ثيداحالا داأ |
 مثيولا نب ور معو حارا نب عبكو لثمءتقبط ىف نموةنيبعن نايفس نم عمو هيلع ىفاشلابتك ةءارفأ

 قئئاورادنجريمالا لح
 تثقولا كلذ لك تأ ٠
 ةعقاولانيدلارذظمتسردم
 نداك :ريكشاط ةدلبق

 لسراف ىنومطسق ىحاوت
 ىكوملا ىلا _.عمساريمالا

 لسور نأهنمسعلاو تاك
 هياط نمادسحاو هنلا

 اة 2ضشللل د7

 ةروزاا ةسدملا سردتل

 ىدحرول زملا لوم السرأف
 نيثالثةل مون لك نيعو
 سس ردتلا ةغبط ”ول امهرد

 نيسجن مول لك 4 نيعو
 ةركه لوص* نمامهرد

 ىف لانه شاءو ساقنلا
 ةرئاكستم ةزغو ةرئاوةمعت
 ناهد ناطاسلان ا ْم

 دي نم دالبا لت نشأ

 عرفروك لاك لجمتا
 نمهل نيعاع ىدح
 اءروت ساخنا ارك لود
 اهلععدبل !ّشضعب هادم

 نادت ناطلسلا امو
 ةنطنطسقب ناولاسرادملا

 سويس تيجو ب2222 للا

 ىذلا ندلا رمت كوم ارك ذ وبا دوهثعي رئاهتاوروهنعمتلاىضر ىفاشلا نغةعدقلا لاوقالا ةاوردس حو هو مهري غو دور هندي رو

 هرك ذقايس قابلاو مهضعب رك ذمدقتدقو ىلعالا دبعن,س نوف وذ هرحو يلعن وبلاو ىدارملا نايل نبا نحناطا لا لعمتاك 0 رأ و ىزيط !نانولش ةمجو و ىلا ةتسةريدخل الاوقالاْ أو رد ىسيناركل و لبد نيدجلأو رو ا ٠
 مس ىف فوتو 35 مهري و ىذمرل اوىاتدحسل ادوادونأو ههكىىراغلاهنعئورو ناعتدتلا ءاشتا |
 رهشففو هنأ باسنالا باك ىىاعمسلا رك ذونيتئامو نيتسةنس ناضمر رهش ف عئاق نءالاقو نابعش ||

 تامثلا ىذحاس ردتل مورسملا ىدصح ناع
 - جة طنط..3 ىلا. ءىمل | ءاهقفلا تاقبط ىفىزاريشلا قحساولأ خيا لاا مما نال مامالاا ذهل ةيو.سنمفارغعزلا برد ىعتأ (سمأ اثر ناطا ىلا ]| دادغبب ىلا هل او دادسغب برقبة رق ىهوةست ارخعزلاىلاةبسألا هذه نوف فلالادعب وءارلاوءاغلا تو | و رق ىرم نم | مهلا نيسعلا توكسو ءازل تشب نارفعزلاو« كات هلا وذيتامد يعي راو سس الا سي وأ| 5 ارقدقناكو ةهليعيهحلمو

 سرادملاىدحافسرديو ةنااودجلا هلو ىنارةعزلا بردي هيف سردأ تنكىذلا دحسملا وهو هذعهللا ىدر وفاشل انيس
 :1!بلام] ءاساذا لاقو | امل اراسف ناس سم ىلعر دتقملاها طقتسأو الاةتماع روتاكودادغب ة بسحب لوقو مق ىذا تاكو ةيصقالا | ا ا ل رهىأ نب عيا تارقاوج رست ضاعت اف را 20 - : تس ملا 2 تاك عم هلو 1 ا 2 انعلا 1عأ اميز م 926 نع نالطا كلا هلزرعت هسمأ : هده زال ل يدع ل 1 كادنلا ب (ىفاشلاهيقطلا ىرططصالا لضغلا ني ىسيعنيدي زب نيدجأ نين سملادرعسولا]# 1
 ماقملا ىل_ءههرحسسأ || ةلس ىف هندالو تناكووياهرخ [نعاهلطب أ واهركس اف ىلولارابتعارب غل ءاومظعم دج رقم متاس انس رشف || ٠

 م

 بهذي لف اعط 0 0 لوا - نيلعوا د 1 ١



 ٠ 0 . . 2 | مس هه. 8 ع 5 ءاشغأ ًّ لآ ل

 قتاملبقوهرشع عبار لبقو هرسشع ىث ةع بلا مونةرخ :الاىداج ىفىفونو نيتثامو نيعب رو عنب رأ 1 .

 ةلوهملاداعلانوكسوةزمهلا كت ىروطصالاو و لاعتهلناهجرةئاسؤ دو ننرثع :ونامتةنس نابعش 0 لها
 رفسلا ىلعهي نيعئس لام
 اهنمحرخسرافدالب نم ىهو رعطص اىلاةيسنلاهذهءاراهدعي وتمهملاءالنانوكسو لمه ا ءاطلا فو زيف لاس تأ سر

 ىاهودازاكء الاداب باش ىزر ءطصار شط ها ىلاةبسنلا ىاولاةدقو ىلاعت لا هج .رعاباعلا نم ةعاج
 ن ةرسع هلام نع ضعبل اك ذ
 00 لإ يسع هلمنعضعنلا كلذ
 : 100 فرارودزو م اولاتنىرلاوومىلاةسنلا كام أو مهرد فال

(ىفاشلاهيضفلاّةرب ره ىبا نب نيسنسا نم نسلس ا ىلعون از ب
» 

 ىلعا مم نعتسالاقو ىدح
 قيلياللاقو لبي لفرفسلا
 باب ريغىلا هوت نأىب

 ' ىلعووأ حرشل اهنعقلعو قزااارصتخرشوىزورملا قدس | ىنأ ادي رس نب سابعلا ىنأ نع هقفل ذأ

كو نييقارعلا ةماماهمل !تبتناوريثك قاخياع ب رعودادغبب سردو عورذلا ف لئاسم هلوىرعاعلا
 نا

 ىلاعتهّنادجر ةثامئلثونيعب راو سجتةنس بح رىففوتتأىااناعرلاو نيطالسل دنع امانعم || تاك اذهدعب كاع ها
 «(ىفاشلا هيقذلا ىريالا مساّشلا نع 1 ىلعون )ب اوعي هلبادجردلاولا ىلوا 3 - ا لو هتامجردلاولا للا
 لزعلااذهدعب انشاعم تاك

 تامث كاف تل مانأ

 ا 3 2 5 3 900 ع ع 2

مدار رهىلا نب ىلع ىلا نعوعفلاذدخأ
 وسلا ةروهشلاةةيلعتلاهنعقاعومرك 

 ا دادغب نكسوهيلاةب

 ف نصو روك ذا ىل ىنأ هذاتسا دعب امم سردو
فالدناففنصب اك لوأوهو رظنلا فررلاباك

 ١ درجلا 

 'لدمل اىئاباك فنسسو ءازحأ ةريثعىف لمتد ريبكوهوةدعلا باكو هعْذلا فحاصفالا باك اًضنأ فنصو اونآساعلا ريت لاعك

 مىلاعتّنلادجنر ةئامثلثو س+:ةنسدادغبس فوفو عقفلا لوص ؟ق ايكو ةرك ىلاهوذح ا وهلا
 ا ءابلاوةل ءهلاءاطلا تفي ىريطلاو

سوءاراهدعبوةدحوملاءابلاو هل هماءاطلا حنفي ناتسريط ىلا ةيسنلاهذهءاراهدعب و ةدحوملا
 | ةلمهمني

 . || اهربك اةريثك الب ىلع ل شت ةريبك ةبالو رهو تون ضاالادعب وةحوتفالاهق وف نم ةانثملا ءاتلاو نك ا

 ىلاعتهئاءاش نادعضومىف قاسم ىكعىفاربط مشكلا ريطىاةبسنلاو ءاذعلا نمةعاجابتم جوخ لمآ

 دقدادغيي ران ىف بيطخلا تي ًاروانههوهأك ن .ملاهم»أ نأ ءاهقفلاتاقيط نمبتك ةدعفثنأرو

 ريثك عرضت دعب سامفلا

 اظعب ناكو رذاو مارباو
 ةعج موللك قساثلا

 دنع نفدو كانه تامو

 نيس اد !نمولاجق مدع نيعيسو عسنة نسف الا
: 1 : 

 »«(ىفاشلا هيةغلا قراغلا نودرب نب ىلع نب ريهاربا نب نا ىلعونازدع دلاولاىوملالاق ةثامغامتو

 | جشلا ىلءلغتشاودادغب ىلا لمتنا ةوناإة اور زاك دمت هّنلا دبع نأ ىلع نبق :راقانع هلاغتما اديهناك لاعتهّلئاهجرىدلاو ناك

 ةرونزما ةسردملافاسردم

 : ناَكَم ةناس نيعي رأ رك

 ثاكوذفالمل ىلع ار هدم
 نيكلوصالابةمان' ةفرعمهل

 ثيدحلاوريسفتلاوهقفلاو

 ْ 1 تماضر لماشلا بحاص غابلا نيرصن ىنأ ىلعو بذوملا بحاص ىزااريشلا قس أ

 || دس نب ىلع نبسيجت مركلا بأ ظفاسملات ا اس لاقى اة تهّنلادسجر ىاسلارهاط .ربأ امذاسلسا كي

 : 00 هّقْفلاف مدقتموه لاةفروك ذملاقزاغلا ىلءونأ ىنهاقلا هنمةعاسج نعاطساو ىزوح ا

 اركي أبطل نم ثردلاعمسو هيناغلا ىلعدازامهت ريسم نستو هلدعو هإ ةعنمر هاش باغ ىأدعي

 || يأن هّنادبعدعسو ؟ىضاتلاذحأ هنع وبذهملاىلع ثاوغلا باك“ هلواعر وتمادهاز تاكو هتةبط ىف نمو
 هما اعلا* 0 1 الأوسع 2 اظاع وتماعرشتمناكو

 سردلارك ذمزال.ناكو للاعت هللاءاش ناهستجرتىف تأساك تو رص ُ 2 2 ْ 00
 1 تن وهف ولنأ ىلا لما.شلا نم

 ّ 0 2 5 3 رحم نطاسل 2

اوبةئاسهم#و نب سمعو نامت ةْنس مرا نمنم رمشعلاو ىناثل اءاعب رالا مول هناذو م ل 0
 : تالئةئس هداومو 0 طس

 8[ 00 3 00 - 1 ه6 06 و 02-0

ر دم ف نفدورخ الاعب ررهش ىفنيقرافانع ةناهعت راونيثالثو | قفا الارث_؟تاكو
 : | بل مضي توهرب و ىلا عت هئادج رمتس

 هطيضىلاةجاحالف فورعمقراغلاو نون ةنكاسل اواولا دعب وءاهلامطوءارلانوكسو ةدحوملا
 نارقلا ةوالو دعسملا

 *(ىذاقلا.فو رعماى رد افاريسلا تاب رملا نس هللادامع نت بكس النعسو ا) 3 «اعلا

 7-0 م رت 0 لفاونو ع وظتلا موصو

 1 || باك حستو نيب رصبلاو عتب سانلا لعأ نمناكو ف هورعمن مد جت نأ ن ع ةرامنا مس ءاضةل ا ىل اوثو دادغب نكس

 || فنولاباتكحو نيرصبلا نيب وما اراب باكو عادقلاو لصولا تال باك ل او..فداحأف
 5 4 نعش
20 3 

: 

 1 | ع 0 - . 000005 ةزامدأ , 0 2

 َ 0 تركى لعمركلان اردلاارةودن ردن ارو متم سئوةغال بااورعذلاةعتسم باو ءادالاو |

 دم انالوم ىل عئالضلا

 نباب ريهشلا مساق نبا
 لج رنعمساق بيطللا
 .ءافلطننم ناعم“ فوص
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 رعشلاو مالكلاوب اس اوضئارغلاو هةفلاوتغالاو وهلاو نآرقلامواعوتآ ارقلاومي ركلات ارقلا

 تك يي ا ا اغيفعاهزت ناكوفاو ةلاو: ضورعلاو

 ديعسوب أ هني اءامق ٍلساَفداَز 3 همم 'ايسوخ هووأ تاكوهسنملك أ 3 0 هدب بسنت نمالا لك ًايال

 هسلاع دش اما ريثك ناكوهننادبعر و نملا
 داتامنو ردبال ىلا ىف د هلماع دغوادغوحر# د :ردنم تن او نامزلا تهذ»# 4ن را نكس ىلا نكس

 نسفات انثلا نم ءال_ طفلا ند : هل وداع ءلاترحا مالا بكب حاص ناومسصالا جرذلا أ نيبو نيب ناك

 فاش "سلا ةلءالور 0 دص ىلعتأر 0 حرالاولأ هذ لمعف

 فقاردس نم ءىَ ب ضورعو يي رعشو وخلك هللا نح

 !تلطبأ دي . امم وداواممو فاريس نم ىلأ ل صأ فس .وب شوب | هداولاقوكاسعت هلي هجر نار زينا ١

 دنعا ميم اقف مركمركس عدلا ىضمو فاريسلاداعناهبمتفتو ناسا ىضمو نير يشعلا لقاهنم جرخو ْ
 نبدمشانأ ىضاقلافلختو دادغب لحتدو هياحصأ عسيج ىلع وإطغي وهمدسقي تاكو م هك ارعزم دم أ

 نمةانثملاءاسلانوكسو دله -هملانيسلارسك,ىفاريسلاو ب نيننالا مقرمش تالسس ردد 1
 لباق را لع سوالب نمئهو فاريسةني دمىلاةبسنلا هذ فه ءاقفلالا دعب وءارلا متفواهتكت

 فارس ل موكل ادعت صس .ول هدو اوةجلرت ف اع و كاع: هليا موج .رءارعل ١ نمةعاجاهنمج ا :
 ىللاعت هلي اءاشتا

 *(ىوعنلا ىمزاغلا نانا نءناملس ني دمت ني رافغل ادع ني دج اننى سكس ىلأونأ)# ٠

 مأق ا ًاوددلبل ارادو وأ ا معى دتقو ماما ناكوتث امثلثو عييسةنسابملا لحتدودادغبت لغتش اواسفةنن دعدإو

 نيد وهنببترتحو هن ةاهثلثو نيعب راوىدح اديس فهماعدمودةناكو:دمنادج نب هلودلا فس رن ء بلح

 ىحهتلزنم تاعوددنع مدقتو هل ول تب ةلوداادضع بس صو سر افدالب ىلا لنا علم احم ينتاب تطلاوأ

 هيفهتصقووا افةلمكتل اوجاضنالا باك" ه]فنصوودنا افئودسغل ىلعىلأ مالغانأ ا ةلودلادطعلال ْ

 ماقانلو قف ىنثتسملابصت! هللاف ةلودلادضعر اس زاريش تا ديم امون ناك هنأ كح و »* ةروهشم

 0 1 ابر انس لاةقورت دق : هيك ردا ورش ل مداد زالا موقلا

 قَعَحَو هلزامملا عجرا لهنا ثا ذيمباو للا اذه هللاقو عش  |عطقناةريز عنتما لغغلا ترذقو تعز

 الأ وم مدع للا منأضرالا باك ىرك ذو. افدنلا هاون تحامالك كلذ ِ

 مكطبغال الاف 2 و ىلع أت ةرصكل رز *د لارك ذىرحلاك ىسلدنالا دن ب مه.اةلاوبأ ىحذ# 0 2

 طقتاقاف لجر هللاقف هداوم ىهىنلا موا علا تكتم هلوق ىلع ىنةفاولال ىرطانافرعشلا لوقولءأ]
 قوق ىهو بيشلا تاب ةثالثالاارعشىلنأ لعأاملاق نمأيش 1 ا

 لخر هةفاضبضخألو « .اياعبن أل وأ بيشلاب ضو «اينعتاك انابيب ثبت
 اباَمِعهل ناضإلا تريدف د [همذاد تنشملاع نكحلو 5 ًاياتعالو تي عنا سعالو 1

 هلوقوهو ٌقاطلا هاندا حاشاالا باك ن مناكب ار فهدا نس اىفببسلانالبقدا

 الو روم لز ملقامالا ضور يي هموههؤ هه ع سم ناك م
 تببلا اذهب ناك ةلودلادضعن كك ردي الس نع نارا اح اذن هنا منذ نكت

 روك هوةركس ذتلا بام زاصت نمووي هناك ىفهيدهشتسا ا ذهلفاريثكمد ثني 7

 لئاسل باكو: ةئاملا ل ماو هلاباكو ,قاهملانم جلخ زلا هلفغأ امذ لافغالا بكون 1 ارقلا فخ اب 7

 ثوذف ةدعب هيا ءنواغتسشد سانلا ناكو ىلا بارمسلا نب ركل لعودل اودي رد نع ا ىلعةغال اودهادغا

 : ركض ل نينئالا مون فوتو |

 فوطيزرلامحرلا دبع حشا

 محلا دبعوجشلانأ

 سن ةئدم قأ

 انآ و ورام ىلع فلا لبق

 اهلحخدو همارق 2ك

 نس عم كانهثحاب و

 قنيسنكا الا نيناه 0

 مهنملسأ ا فوضانأ

 الح ر نع رأ رادقم

 أاقوحخ مسهمآلسا اوذداو

 اكدر مقال نم
 للع سن [ةنس مهتمدح و

 ميشا عج رامو جملا

 ةندم نمروكحاا
 ةدلب 1ع سهم طنط سق

 مداخلل لاقؤ قريكشاط

 اسردمانههناروك" ذأ

 بع اعرشتم اعر وتمام اع

 انلصوامف لاق هتراب زانملع

 رسما فهنا اولاق هنابىلا
 رومملا ىلا يسْسلا نهذف
 روهسملا بار ىلا لصو انو

 ىلعا 2 ذم مداغلا لأق
 قاراشأ اوعاشلا اذهزدخ

 اذه ناهعيسصأ ْق مئاخ

 فامخأ عرشتم ملاع لدحر
 نام هلحال ىلع رك نأ

 : ميت لعرضه سا

 ' انامز هعم بحاصو ريقوتو
 هتعمساماذهبهذو عدو م وم

 ىتخو روك ذملاىلوملانم
  هلولا نءللاولاىلوملا

 تاك لاق هناهداز هحاوحت
 ملعبلاط نيدااربخت كوملا
 ةائاطاسفف ا اسناكو
 ةيلعأرةب تاكو و هنو ر

 لا ىنند ذات ضع

 تاكو هسرد ىلا عمل



 | ا ىثح رب رثثنسشسو
 ذذلثو هسردتقورافتاب

 ناررخ ا
 نع نسلا هلادح ىنعئمو
 لاعتهّيلارّون هيلعةءارقلا

 هربق
 لماعلاملاعلا مس مممو)#
 3 ارم لماكا لسا و

 *(ةلوب زيريهشلا دمت
 ءاس لا ننال در أرق

 0 0 خيشثلا ىلع

 ذاحنأو كرز 000 :
 راص مثهاش :رضحانالو

 نا لا سوما
 ةنيد- ؟ ىزاغلا تاخدا ره

 د2 ناطلس لا هلةنمم م و

 راد ىدحا 1

 ةنيدسم خف دنعاهنيعوتلا

 ءاشي لبق ةبنطئطسق

 اذسهو نامثلا سرادملا
 ثدالا كتم عضوا

 لك هلزيعو هيلاةفاضالاب

 لعح .ةامه رد نيس دج م را

 ىلا اهتم نب ,” رمشعلاف 00

 قابلا ل سرت ودين فراصم
 جالا يلا ءار ةذىلا
 نو هرم سلف | أريد

 نمرتك آةدابعلاب هلاغتما

 لضفلاىدا رلعلاب هلاغتشا
 ديسلا ىلع مانالا نم ه مولى

 تاطاسلا دعى نقلا

 مالكملا كلذ لقثف ناخ دع
 وهوةدازهحاوةاعدو لع

 ةنندعاس ا تاك دئقو

 ناطلشلا ةس ردم فاس ور

 ثحا اب هرهأو :تامند

 كك اوملإ نو 3 زد اولا

 ع لاو اًوِسداَز هحاوخ

 ىلا هلسرافديحوتلا تاهرب
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 ١ 2 : م

 | لئاسملابأ اسلام نأ 00 تايزا ركل لئاسملا برت ادب لئاسل بات تا.ءاطلا
 نافع مانملاف ثأر: تنكو كا ذرعغو كايساحملا لئاسملا باكو هءرصبلا لاما باكو ركعلا
 يجر عديتدلاك امشدو بوراقىلاتجرشدق "اك ةرهالاةنيدعذ ثولانأ آوأ كو نيعب رو

 هثانب نسل سمعتم انأ اودهشملا نعمبتل اسف نب 0 واح نيجتم صاخمُأ ةثالث هبت ارو عدد ةرامعوهو اثعش

 دهشل ذه يفر وا ى.راغلا لدار قخلاذا مهدحأ لاق عرلعت :الاولاقف» نمةراسعاذهىرت هدسشت ناقت او

 كدت انالاّقف هرءدش ىلع هلتفةوامتئان٠ نحر عش هإةاضف عم 4 اولا ةفدش دح فان ذواف5 ”قةدن لع نيلس

 قلعوىمسىف هتوصةلاوداشن الار“ ىف تلفةيتساو تاسأ ةثالثةباغهلا قيقردودبدسشت 1 هررعش وه

 وهو ريخالاتيبلا اهتم ىر طاح ىلع

 اوماسوأرسشلااووش ك نط فيكف 5 دحأ نءنوذر الريخلنا ىف سان لا

 نينامثونامتةئس ف هداومناكو «لازتعالا امم تاكوددمب وراك دن روش اوهفةل انو

 عبس ةنسسل والا عسب رلنقورح الا عسب ررهش نم تلح ل ةرسشع عب سل دحالا موه فوتو وي نيتئامو
 هللاقب و هترهشلهطيضىلاة-احالىمراغلاو ىزينودلا,نفدودادغ..لابعتهّللادجسرةئامثلثو نيعسو

 دقوس راف لامعأ نماسفةنب دمىلاةنسنلاهنبهواواهدعب وةلمسهملانيسلاوءاغلا عشب ىئ :وسغلااضيأ

 تنوكس .واهتكت نمةانيثملاءاملا مضومالل انوكسوفانلا خشن ب ,..لقووهىريساسلاةجرت ىفاهرك درع

 || ةريثك نيتاسي تاذهثالثوأ نيضءرفرادةمةرهال نيب واتس ةريغض ةديلب ىهوةرسومءاباهدعب و واولا

 *( ىركسعلا رعس نيهليا ديع نب نسا دج اوت أ)

 باك اهنمةديفملا_فيناصتلا هلو ةعستمتب اور هلو رداونورابحأ بحاصوهو ظفلاو باد الاف ةمالادحأ

 لاقفالسسهيلادعالو هيعاسقجالادويداب عنب بحاصلا ناك كاذريغوعو ًافديف عج ىذلا فرمكتل ا

 كلذ ىف هلنذأ:ىسفنءاهفشك ىلا جا اتحاواهلا اوحأت ات ادق .ركمزركس+ تأ هب نوب نب ةلودلادب ومهمودخل

 هيلابحلاملابنكش رزي روك ذلادحأْوأءددز نأ ع اهاناالف

 0 لعل نم مك انيثأ 35 نادتشولا ىلعر دقن لفا ةعض 35 متلقواوروزت نأ مجرب اساو

 نافح ءلكال توفح ءلك ملي زنل ىرق نمله جلئاسأ نبه تا وءو اني ارك لزنم كو

 روهشملاتيبلاب تاينالاه ذهن عو هلثمرع ري رثخل اع نعدجأو أهي واخ ردلا ماش تاربالا هذ عم بتكو

 ناوزتلاوريعلا نينليحدقو 35 هعبطتسأول مزيل هاب مهأ وهو

 | التيما ااذههلعتب هنأ تلعواهللاولاكو هلت ريلاازهقاغتا نمسعباو 1|ىلعيحاصلا فقواسأف

 تايبأ هج نموهوءا نلت اىتنأ د يرششلان بورت عنب رذصا تيبلا اذ هو ىورلااذسه ىلع هلاك

 تاقا- ضعب لخ ذأ ىدسالار وث نية عرب رهنعطةدسأ قران را «مد>-دقرو 1 دارك :هناكوةروه ثم

 هثحسو رتردعضف هناضرع :ىهاسهتبو زو هنأو ضرملا نم نوكامد تأ ف لوحة دمىب ودبتحاف عردلا

 دشناف ١ ردع اهعممذ ىسنتق تيمال ح راق ىح ىوهالتلاةن هلا نءابتل ف :اهااهمت َْت 5

 ةرانحت و 5 كا ىنحا تاك“ امو ىناكمو عضد *ىباس تام دع قدايعلعالرف م مأىرأ

 نانذاهتناكح نم تعمساو »* امئانناكن مت مندتل ىرمعل < ناث د ايرتغ نمو باع

 هعيطتسأو مزدللا من مهأ * ناوهو ىمىفالاشاعالذ 5 ةإ لح ماي ىواس ُئرمائأو

 تانس سأرب بوسعت "سرعم ع أم *اك ةايح نمربجتومالذد تاوزتلاوريولا نينليحدقو

 مار وني ةئامو نيعست ”ىثالثةنسلاًوْش نمت اش وإ#بل ةرسشعت سل سيجا مون هندالو تناكو

 نم هلودن ردن ر كىلأ نعزتو ىلابعت هللا دجسرةثامثلثو نيناسعو نيتنثاةخ سة ىذ نم نولحت كل

 كلذريغ .ورحاو زلا تاكو لاثمالاو مكجمل ا باكو قلوناا لعبا فات ؤملاو فاما باك" فئاصتلا
 ا يس و



 اباوع بثكيل نلرت للومأ ص شم صسسسسم
 هناوح بكم الف هنع || عضاومةدعملاةبسنلاءذهءاراهدعي و فاكسلا ماو نلمهلنيسلا نوكسو هل هلا نيعلا تشي ىركسعلاو ب |

 دم ناطلسل ادنغارضح !! نملّوأوهو لهابلا مركمدبلاب بت ىذلا مركموزاوهالاروك نمةش دم ىقوم .ركمركسعاهرهشأف
 لوملا امتد محلا اوتاج ىلاعتهنباءاش نار ا ئنىلااب وسمى :ركسعلا كاست داهنمدجا وأ و هنلاتسافاوطتت |

 عرشف هبمدقى اعماق || ٍنعَو هيو عومدةنورعشلاةعانص ةفرعم:دمعلاباك اهنمتحلملافيئاصتلاهءاغلبلا لضافالادأ | اشايدو#رب زولاوورسخ دب (ىئاو ريقلابفورعملا قشر نب ن سحلا ىلعوب ا)*
 يف هدازهجناو تلو ملا ا | ميدان ودإ .ملابداو هنأ ىنغا.ةريشذلا باك ىفماسب نب الاف ديما مظنلاوةقئاغلا لئاس .رلاو عيذومالا
 لعيلفلاقنالوأ مالكسلا أ لول هوب أو ةئامئلثو نيعستةئسةب دهملابداو» .رسغلاقوةئامعب رأو تسةخس ناوريقلا ىلا لترا مئاليلق
 نم مزمل, ال هنا تاطلسلا | هلعف ةغاصلادر د لا ىهو هدب هببأ ةعنصتناكوةثاههب رآونيتسوث الث ةنسفولودزالاىلاوءنمتدر أ
 ىناو ىدملا ىلعراكنالا | هلو اولتقو تاوريقلا برحلا معهن ىلاجبلزب ملوهتمدخ ل مت واه يحاصحدموابهب رهتش اوناوريلا ا تاهربلا ىلع راكحنالا ١ ىلا لحرف بدالا لهأ ةاقالموهنمدي تلا لاس: تقاتورعشلالاقو ةيدحلاءبدالا ار قو هةعنسصهونأ ||

 ناسانلا لوقينأ فاخأ | تسةدسىفوت هناءالضنلا ضعب طخ تب ارو تامنأ ىلارزا- ماو: ةص رب زحىلا لةتافاهون رخشأو
 ديحوتلاركن أ هدازعجاوخ !| ب رتىفاهرك ذة سوةملةصةرت زب رقىهوكانعت هللاهجر مد لقالاور زا ةامعب راونيستنو
 امهدي ىرحو كر زلوملا : : هرعش نمو لعأهللاو ا هتعباجأو هلاؤسررقم || رزاعتئامعب راونيسجتو تس ةنس ةدعتلا ىذةرغتس اة. قوت هنا ليقو كلاسعت هللا ءاش تا ىرزاسملا 2 7 3 8 0 2 .-- . *1': و(

 د و ة-ىطعثحايم "

 قرصالا لصف لو ريثك |

 : ضارسءاعةنده- و ىفىو 35 ى الك هس ما م ىلع لقد 33 هلعتضرعأ ناو ىتنأ بحأ . 0 33 0 ف لا . - ء
 ماستبا تحت نماكض غب و * ضغت ريق نم تاع: برو 35 ماد تملا سم وى تياطقاك

 ىذوملا فيعضل | ىلهتنعتسا كرو د ىذالا عند ىلعىوقأ البراب هرعش ند

 سدو دايس كحال يب  ذورغيلاةرحاوتثعيو « ةضوعبفلا ىكاتثعب كلام :
 : - 3 . 6 28 مرد ف نعد نالململا ا ةريحخذلا ىف ماسي نب اءاكتسأم ىلع هرعش نمؤ ١

 لك علاطت تأ تمداسنلا هتاحالمدتحانلتلاق ه لتقلا هسنأ ىوه ىلا « مناماس بح ىناسأ 1 / 3
 لغلا هنيعأ كمط# د نأ لبق منكسماواخدا اوموق# لفلات لافامادنامل 1 لاعقةيحاصو د رحاما مهتم 5 7 3 9

 : : ب رغيعموهوهيشم ف عضو ربكد قو هلق 0

 ٠ | انينلا قار ورحأ ن كلوي قاطو اربكت لقثامو انوعإ رالاوس جلا كلذتسأ ابدل دوعكتمفخاماذأ ||

 *  متلاقودملا لوقاهلتلقف « ىنضلا اذوبوشااذامالئات» نيا هلأ
 ىدهتشس أو ىبل هتمعطاف أ هزعءأ فيضوهوىانأ كلاود ٍ

 ىدنع سل لَ زوما 1

 لوما اعف هزهربغ ةذكسل
 ةممأ ىدتعمداز ا و

 هنلاوزده طعأو ىزخأ |

 1111110100011 زؤ0 0 ]0 ]ز] ]| 0 |] ] 

 بتك او هررحام ذخآو | لكميفرك ية فلل اق ذوذشلا باك" هلو: دئاغلا ربكم رجا فيطلوهو بهذلاةضا ارقاضنأ ههيناصتنمو |!
 وسل رهظ ىلعهررحام | ى هرسث ناب فو درهما رجل نب دمعس ىبلأ ني دمت هّنلادبعى أ نيب و هنبب تناكواهمار ىفةذاشتءامشلك
 , اشان دور زولاجرخاف | ةمهملا نشل ارسكو ءارلا تشب قشر و راصتخالا انرسصقواهحرمش لود تايرحامو عئاقو أ ريسقلا
 هتداعاىلا ةحاحالفاه 00 ذمدقت دقو يسملاو «فاقاهدعب وات نمةامئ ل اءاملا كن وكس

 : «*(يالعسعل اءابخشلا نب مدل اريج نب نييرزكلا ىلدو أ دحلا يذلا 0#

 هعسضو ؤ داود هطسو نم 1

 عرشفهدازهاوتدنع 8

 ”اطاغدم الكس تك الللوملا || نيدلاداسعهرك ذو هراكسحأر زوتس ناك هناودمالك اظذحت ىلعهالسةعا لس ناك هللاهجرلضافلا|| اهأ هبافطلت تاطاسنلا ىماَعلان الاعب و ىلوطلاريلاهننق هلو رثنلاناسرف نمناك ةربهلا لئاسرلاو رو ودملا بطلا بحاض | لاقذ ةءاتكحلا فوه ا ا ل لل ل 0
 نوكيإلا امل تنتك ولو لاق | حلاو ةعيدبلا بطحلاا هل بتحنو مالكسلا عادتب اىل» رداقهتعنكر ديما لاقف هدب ركنا ف ىناهبسصالا || ٠
 ”هطاغنمرثك ًالملغلاكاذ || ةدصقضعب ودوهمظن نمع وطقلا اذه ,رك ذو هإئ اسر نم دة درسوةريدشدلا ىف ماسي نبأ» رك ذوةعيتصلا |
 اذهنم تاطاسلا كدضف |١ اومدقتوىرولا اوساسىلا الل لق د“ اريختملا قافحملا دانصأ ع هكتوأم تامْزلا رات لازام 10

 اوله امدق.
 عيناسلامويلا ىف مت مالكلا

 اودصم تقاوعلا قد واردض 3 متمتسايسلاق عسوأ ودعت د .اوخاتملا اورهاش

 هجاوشىلوملا لضقروط 5



 !ثحفةلاسر# 00

 ل اولاكل ذي سو هيلعمداز

 ثاطاسلا !لاقناضنأ اور

 هنحاوطا طاق نا رك
 قير تدر انمار

 التقلتقنمنأ ثءدحلا

 تناَف ةمآدس هلق 3س هلو

 دهاشا ولم اذه تاك
 هتسر دم طعافءال دن

 اس ردمهدازعح اوتاكو

 00 ةسننكب ل دسوو

 اهعدض ويل ا ةينرطنط دق

 سرادمناخ دمت تاطا لا

 تامل نسرادملا ءاش لبق
 عمجاف هلم نا

 هبلعدو زوما ءامأ

 سالا ناك فدك هلاولاةف
 ركن |هدازهحاوثثا لاق

 ترض تلزاسد ديحوتلا

 ديحوتلاب فرتعا ىحةسأر

 ىدب مؤدب لازام و 0 5

 كلوز كواابهذ منع

 ناكوابمنطوتو هسورب ىلا
 هجاوخ عذب لانه راج هل
 انالوماب لاقوهيلاءا3 نسح

 لاق مون لك نجارخك
 انآلاو امهردتورشع

 ىطعاف مول لك هيلفك ١

 روك ةللر نع ركل
 كوملا تام ىلا دي لفكام

 دم ناطلساانأ مرو زا

 ص رعف ه]عفأم ىلع مدن تام

 لاقو لشي لف تصانم هبله
 هحاوحوه ناطامسلان أ

 روك نمل كوملاو نا

 ردصفدنعتلاب لغتسُم

 ىلغ تاقيلعتلا ضعن هلم

 تيأرو بتكملا ىئاوحا
 لدن

 هعنم هثاك 3 طرفنأ ىلع

1 

 هلاك ءلمتان_بللاو ماصدق 5 اركعمولزات ساب ناكحصوأأ »ع امن-اهورواش ىأر ناك نا

 اردقم درب نأردقي ناكو ل < هدهعّودعلا َكنّوَكدَملو « ارطخأ دق همايصلاشمىلعو

 ا تلجامو كرس 35 ارمءاديكهبلاتثعبادرح “اعد هبل اثعبتول تنأ نا

 امي نأ مف كفس ترها مهسوفناورطافنك لا اوراعشمم ًارمسأ هك تءرذاالو هبق

 ةواسقو ةقر نم اويعتال 0 اردكمداعفيك كةلثلالرو * ةواعسل او نأكل اوم ع

 ارضدنأ بيضق نم حدعت ”رانلاف 35

 هن لق نعم ىهو دونيلا ةنازالوتةمىفون هنأرك ذو ىلإ وظتلا نم افوثردقلا اذهىلعاهنم ترصتقادقو

 هلوقاضأ اهنلايوسنملان موللاعت هلاهجرةئامعب رآونيناعونيتنث |ةنسادد زعملاةرهاقلا

 اهلامةريملا غلا كقالمنأ 35 فاسمباعسلاو ىضرأ عسب رو + عئابد توملاو ىرصلت 3 فيسسأب

 فافشلا ارهوملاتنأو ني “ع هلام كبأز اه قى كنالاو و« قالع ىهو نساولا ىذق تاج

 امهوْن « روهشم ا نيتببلا هناودفتدأ ارو

 فاك العا وعد دمو د فاضت طر ةويباسعاوباح 3

 فل ءارو نم نكت وانرذع د ةيافكةار و نماذهناك وأو

 كاد عجلارو ودين( يسر اهنا وةمهملاءا1طن نوكسوةثلثملانيشلا ضب ءابضششلاو |

 . لحاسل أ ىلع را وهشم ىه وتالعسع ثنا لم

 ” هلا دبع نيد شار نيرا نم ىلع نب نقم نب نيسلس اني ميهارتانب نسل ادجتول اره

  *«(ىرصملاو مالو مىثمللا قالوز نت ناس اس نبا ٠

 0 و هنث ىصق تس أر صم ططخ تاك هلودح ف: كمهنق 1ع راتلافالضافئاك

 ىسمتناورصم ةاضقراصتا ىف هفلأىذلاىدنكلاب وةعبنبفسون ندر بأ ب باك ىلعالبذ هلعح

 همحو ةمنق نا راكىضاعلارك ذيأدتباو رو 1 ذم اقالوز زن | هامكس نيت ءامونيعب رأ زاو تسةئسولا هيف

 لعن نسل ءلخ ناو ةئزه لون ادعو تءةطسمح زداولا اوحسأ ىلع ماكستونامعنلا نبدجترك ذب

 ه1 ري ا الثلا موهدمشابأ ىنعأ ةنافو تناكو يرهاشملاءاطعلا نم

 ىأىضطاقلاةج رت قرصم:اضقراأ ىف هفنصىذلاة اك ىتبأر وكانت هيامجر ثا نينامثو
 ةنداش ىداوملبقلاف مث ”ةئامثلثو تس ةنس كوالا ىداح ىف ىفوف ربرضلا ليعم» انبروصنمهشفلا تأ ديبع

 هعرادطلا ل مورو نامالاو تس نس نا عش قو وأ نال اتالوز نباةدالو وكر دق دقتلا اذه لعفرهشأ

 اهتحنمئانثملاءاملا نوكس ومالا تب يللاو «فاقنلا مذا ادعب وواولا نوكسوءازلا مضي تالوزود#

 | ءالولابىئيلوه ىرصملا سنون نءالاقةريبك هل بق ىهوةناك نب ثيل ىلاةيسنلا هذه ةثاثمءاث اهدعل و

 دب (ةاحنلا كا ؟فورعملا وسلا نسا نأ نن رازن نيهللا دبع نبفاض نسل ى ناني نسحلارازنوناز#

 || تايتاكملا مام ى ورحم ىو ني زرمملا ءالضنلا نم ناكل اَقفةدب رنا ىف بتاكسلا دامدعلا» وذ

 5 و هسغزي بعمرّدعناك هناالاك ذاكصفامهف ثاكو هتقبط لهأ ىغأ ًاراص تحوم افعر و قشمدب

 ةئامهستتو نب رشعلادعبدادغب نع خو كل ذريغب هبط اخي نم ىلع طي ناكو ةاحتا | كلم هسفن بعل
 /نبتاكربلاون أمرك ذوهتفر عمو هإ ذف ىلءاو ةذتاواريثك ايدأ اهلهأ نمةعاجمنعذثأوةدم ساو ناكر

 : ىفاشلا مامالابهذمًر قو ثيدحلا مم عمهودادغبىلاهج وتولي رادرولاصف ليزا ران قفوة#ملا

 ىأ ل عهقفلا لوصأ و ىهمل ادعس ىلع فال او فاو ريقلا هلادبعى أى لع نيدلا لوصأو«#نعدهنا قذر

 1 لءارتدق صصألا ناكر ىمصفل ا ىلعو غلا ًارقوهقفلا لوصأ ىف طبسولاو زيجولا بحاص ناهرب نب خلا



 1مم :
 ة 1س سس سسلللس س7 بو

 نطو“ ساو ماشلا ىلا لحر مث ةنر ةونامرثو د اسارخىلا ارفاس ثىرغصلا لإ باص فاد رار هاقلاذمع

 رهادقو ةناهسجلو نيّدسو ناس ةئس هعساب“ ءاعب + رالا مول نفدولاو شن نمي عاب الثلا موناه.ىفوتو قسمد

 تناخلابةُث امعبر أد نينامثو عسنةنس ىفهدلوعترغطىفا مثىلاعتهّنلاهمسر ريغدلا باب رباغعنف دونيناسُلا

 حدمورعش ناولد هلووغلاو يلصالاوهعفلا ق ةريثك تافنصم هلوقيقدلار ادعراشبدادغب نم ىل ىنرغلا

 هرغش نموةديصتب ل سوءيلعهنلاىلص ينل
 اهيحاالاهوح نمىوهلاىاود « تحصاقابءهّننادمع تواس

 اهعب شاون ضار الو ءال_. 4 اهباصأ نا تماشال ىننا ىلع
 لئاضفلاع وجت ناكوةنسح ءايشأهلو 0

 افرصؤ قولا نيتعلنع
 اثاضارتعالا ناس ىلا مه
 هبحور لات هليارو)

 زب ردا
 لماعلا ماعلا وبةمو)#

 ل

 اكوسوربا حاس سوا

 هدر دازدجاو اوخ نرقالا دمت نت قداصا ارفعح نياضرلا ىنوم نب ىلع يدش نب ىل نب نسكسا دونا ) ِ 0 -- 0ك 0 ب
 هق مدح 00 5 .: 7 : 1 :

 ل 1 9 سه + (مهنع هللا ىدربلاط ىنآ نب ىلع ني نيس | نب ني دياعلا نب زىلع :

 »ب (هدقرأ نان م ب يا ب 52-275225 أ
 داخل اذن ال نود اونا ًاوئركس علان فرعي وبادرسلا حاصر امةنملادلاو وهوة سمامالاداقتعا ىلعر شع ىبثالا ةك الادحا ١

 ةياتع ور ضمت : نسما ةدالوتناكو 5 لاعتهّلاءاشناةُمالاةشرك دوم قا سوتسللا نيسعاشأ فرد :

 اف ميفرا نالوا ناكر || 7 لّوالا عبب ررهش سداس ليقو نيتئامونيثالثو ىدحاةنسروهش ضعبف سيجا مونروك دا
 لوألا عب ررهش نم نواح لاب نامثل ءاعب رالا لمقوةعبللا مولى فوتو ع نيتثامو نيثالثو نيتنث اةنسرخ الا ١

 شذ ى رك ءلاووهلاعت هلادععر هس ًاربق بنحت نف دو ىأر نمرسب نيتث امو نيتسةنس لالا ىداسجت لدقو

 مصتعملااهانءانو ىأر نمرسلاةبسنلا هذه ءاراهدعإ وفاكتلا مث 'ودلمهملانيسلا نوكسو ةلههملانيعلا ||

 ني عود عل اوساملاا

 ف هدازدحاو < لوملل

 ًادحاواههردمونلكةيابش 2 7 ِ 11 : 5

 0 0 0 اهلا اءاعءانأ صخشأ لكوت لان الاجلاروك ذملانسملا تننامتاو ركسعلا اهل ليقءركسعب اهبل لةثناو

 هدلاوتمي رط هكرتورعلاب 1 اهبل دج اروع وسار تس ا
 كلذإ هيلعءونأ طم لقو || *(روهثملارعاشلا ىمكسلاس اون ىباب قورعملاحابصلا ننلوالادبعنت فاه نب نسل ا ىلعونا)# .

 حعسعجا مايالا نم مول ىفو
 قراعلا هسا عم هدلاو

 ندلا سمت ىلوىلاعتهّننان

 ىقحارجلانيدوادنب درك ويميل اهتبسنوناسارتىلاو ىمكسحلا هنا دبع نب حارا ىومددسح ناك
 لاقودادغب ىلاراص بابان ةبلاو عمتفوكسلاىلا جرش ثا م .ًاشنوةرصبلابدلو ساوفانأتأةقر ولات اك

 دم نب ناو ص دنح نم هون ناكو نابلداهمس ادن زاوهأ هم اوتاتنسهرعواهتملةنوز ارهالاب دلو هناوربغ

 ىأرفءرسسدقىراضلا مهنمدالوأ ةدعاهداوأو ناب اس قزف طأي رازاوهالا 1 الّوتن ناو قثمدلحأ نم ناكوةبمأ ىب ”لوامرخآ

 لوما نيدلا س عم سلا ماللوكسأو بابان ةبلاوتماسأونأ ءارفنت راطغلا ضعب ىلا همأ هنا ساق ساونوبأ امان ذاعمونأ و ساونولأ

 ءوسهيلعو هذازدجاوخ ١ ان[ لاّقف تنأ نمو هللاّعف كح بدأ ىصصافرعشلال اوةةسواهعيضتالن أ ىرأ لب اخنناف ىرأ الات
 فص ىق سلع لاخلا | لنءزدن ”الكبنبةفوكلاى لا بوزطعا تدر دقاو كباط قائاوانأ :لاسقف نايا نةنااو ةماسأولأ

 ىصوهو ر عدلا ن نم هلاتامل و أت اكفدادغب هب مدّمف هعم ساوثولأ اراصذ لرعش كنم عم و اع دباعو لاعتلا

 تعل هيام سنا 5 هوك يكتا .برطلاهفخحشا وع تبعت ىوؤلا لما

 مدخلا عمتسيفنلا بابثلاب بلا ىه دك دع ىهقس ن منيبتت بأ تغاو د ةهال نيكح#ل
 2ع 5 تنل[ لاكن رييعلاو ىنانغ ألاف هسسن ع نعساوفابأل أس .رصع حارملا ناؤلدبحاص بيانا نأ ىور ودب ةروهشمناببأ ىف 0

 0 0 طفح[ الو ساون ىلأ ن يح تاخد آرامتع وت نب ١ معمم |لاقو دب هنع 1 1 تن ء ىدأ | 00
 اذهنسولاقىدالوأ ريسغال وعنو بي رغىلعل مدمر اؤسممف ارطقالا هلانرحو اسف هنومدعب ةلزئما: كثف دّشلو هبتك" هل عمدتم ١ 35 ءد وأ ار و ال بند جاع [ ميسم -همذ ارطخالا هلاي ردو أسف هن دعب هز :ءانة ند ا 0 ٍ
 نم ا دل مص عادت رتسل ا فدبعو هو عاون 15 شون داوملان مىلوالاةقيطلاقوهو 0

 دج وناذهلف نوز روب فورعملاىربطلا دم نب دجأ نب مههاراو: ةرحح نب ىلعو لوصلار كب را 00

 لوشإ ا ثوم كيك سنع ارو 0 77

 2 ا يس سس >> 23727277 ت2ت7ٍ7ٍ___97+__7 ب77 ب سسسص يسسيسحا 2

 لات ىداراشمأ وهلا نذاز :



 49 دعم هثطع--أ ف الاق

 مصذف ىيقب رط هكرتل
 | دعست فرثؤي لو هلزسشلا
 لاق ساما نع اوماقالو

 ا هداز هحاولوملا جشلا

 ١ لاقف هنماندن ئمندا
 : نافلاسل اعوس نمر تنال

 ا نوك ولد رطقنر اما

 ْ تأشىلاعت هنلاءاش نا كل

 :لدنعكتوخا مون وممطع

 دسنبعل او مدخلا ماعم

 ناعالىلاعت هّاةجر ناكو

 بتكي وبات !اءارتشا ىلع
 ا نرد 0 هسسفتب هلك"

 0 0 | لحهنائاهسنرة يعض
 تيبلاازهىرك ذآدقو روهشملارعابشاانالمغةمرلاىذّتج- رت فاهرك ذةاسةباكح هل تيبلا اذهو | ةمدخىلالصو مولعلا

 | غول تا ىضذاقنءاىلوملا
 | هلت عار قوهرك ةرمدقو

 را والارعشأ ا مفرح رخو ضم : مذئندح مهلاغشأ ا رك روجدُز د نقانلا ناو ةعغاس يدا دق ا

 3 , اهفبوتكمةعقره دب ىلعو ا

 نايل اوىناءملا ونيل اوصالا

 لصو مث سارغا ةسردمىق

 كيرضح 3 وألا ةمدخ ىلا

 | سردموهو لالج نبا
 5, راصمت ةسو رت ةيناطأ ست

 : ةهدنع لصحوهسردلا لدعم

 نس قودهو ةرياك امولع

 لوااناكحو تايّدلا

 اهازإل ادم ١ روك ذل

 اذا لو: ناكو اهمظع

 هنن ماعلا لقعلا 0

 هلسرأ هدازدجاو تلوملا

 نالدلسلا ىلا كبرضح ىوملا
 هقاقمساب هلرهشو ناخدا ره

 اطلسلا هليعق سل ردتلا .ٍ

 0000- وثم ناك هنأالا

 لتسك ءاضقماطعأ و هرغسأ ا

 هولا نع عجراتلو :

 هلوقبا زاووهرك ذمدقملا ببيح مامتو:أ | 3

 ريق الداكو ادحا اراصيقالا

 ناار يمأ ناكو ىمكحلاهننادبعن حار لااهعم نعلاب ةريبك ةلسقةريستعلادعتز علا لاةبسنا

11 

 ساون أل وق لئعتفصوألا اهسفايئدلاتذصو ول

 قيد ص انت فّودع نعل ا« تفشكت سيلابثدلا ندقما اذا

 سلا سالوق كاران لّوالاتيبلاو

 ىنايش ىبلس تك ,وملا اذهو هي قو هرعت سو ىرثلا3 درع ىلا

 لوي ثبح لج وزِعهب رب ساو أن ط نسحأ امو ىنعملا|ذهريظت ىرصبلا نسما ةجرت فق يسدقو
 اوةعهيلعتدروتارصبتس أي اروذغاب رغسلاب كناف د اناطلنا نمتغطتساامرثكت

 ارورسلارانلاةفاتكرت اي امكضك ةمادن ضعت دع ارييكح اكلمادس قلتو
 ناي ل الا د وو مازهو

 مامملالاهريصةدةع لح ب مالس لاف املأ نمد

 ااا دس ل ويت ان ل او

 0 ارذد * مادقاةارحاق ءاج ع *ع ةفواتلك لوهىتمشعتو
 مارح لاحرلا ىلع نهروهلفف 35 ادم نغاداتب ىلملا اذاو دع ماها ىهو نوهمدسقت فص

 ريغوناسحلالا ةعانصقدنملاندالاىلررالا ع هللا دبع نيدو #نيدلا لاسج ان بحاص عم لت رحتعقاو
 ةثاوسسو نيعب رأ او سومة سر وش ضعب ىفةس ور ةرمسلال , زعلا مكتلا سا | ىلا ىنءاح هاف أل ذأ

 لاتجد ماةمىلا تح عا + مايالا انل اهتسا# تدبأ 4 هدو-وب ىذلا كوملا 6
 ماوقالا اهقاثسأو تب رسدف 35 ىيطمفغي ريثلا مر ابتختأو د مالسالا بجولامالق اون“

 ماماضن رقلاىفوهنملاتد دع اهلوادةندنعدشن[تالظف

 مارحلاسرلا لع ىهروهطت د“ اذ نغلدانب ىطملا اذاو
 : اسي قرس لق هسا دمدجو ىدتع نم ماقاسا هنآ رك دنريدتاام ةمالغل تاقو اسلعتمةوف |

 قوىنالا هامعاساو نب رح ” انااونيمّدعتاار شى اذ هءاحدق وهل -ارلاب لعشلات واعشاب درعلاو نيمضتلا
 لوس ىمساانأ خ نكلو تلف ناساالاءذهركذ ذاىرحو روك ذمانيدلا لاعجدعب نمو عاج مت ءرعش نم عض وم

 نأ * ئش ىلا 5 معسالا تاكو لو نسح نيمتلا اذهوءاو مس راجشو لس نكاو كلذ تاعلاتندمتالا|

 نيل نم بتكسفهسدحو للاب هدد تفهعم هل ترحةبضةل ساو) ىنأ ىلع طم“ دقورك ذمّدشملا نيمالادت اص رعت دامس لع َتاكشأ

 وعااللسأرتاسحو ع كساب وطس نماذّوعتم »ع ىدرلا نمربكتسأ كب

 كساونابآت اتقن انس هه او تول م «ي كسارتا.تواهاثلد

 5 ارا سار و يسن دعب أ نلت ممل رع ىنأة جرت ىفق يسدقوةريثك عئاقوهعمهلو

 قولو ةئامو نيثالثو تسةنس لدقو نيعب ر اد سجن ةنس داو لاقوداد غل عزان فركب ونأ برطختاءرك ذو

 ليقاماولاعت هللا هو تزو لارا مف يقدر اد نان ست وذا ف لنوتت لق سعة نسف(

 هذه ميماهدعب فاك اوةلمملاءابلسا عذب ىم كا نه همت:اعىلعناسو:: هلاثناك نيتباؤذا نساوز ار 4

 دوو



 الضي
 ”هيدالا ةسردم هاطعأ

 نكفامهردنبرذع مول : ىلأن 6 بدالاز تأ نوزوتوةحرت ىلع لف ذأ ل ةزج نن ىلعو نيد اى هتجنرتى أتف ىلوصا امأو ةزمهلا 2 هلنيعو هسو رب هنن لع 1 ا هير تالا رف ىةريشعلا دعس ىلع مالوتلا مدقت دقوديلا بنتقيلا وان مدقتل

 لغتشاو ننس س لانه ١ ىلاعنهاهجرةئامثلثو نيسعتو سعن ةنس وألا ىداسج ىف ىفوتؤدادغب نكس ناكودبف عرب و دهازلارع

 د( روهدملار ءاشلاىسنتلاعكو

 ٍ عماج لاعو عراب رءاش هقحىلاقورهدلاة يشب ىىبلاعثلاروصنموب ا هرك ذ سنتي دلو مودادغت نم هلصأ ||

 رك ذوماهفالا دبع: سنو ماهوالاز رسل ةعر دب لكسح هلو هناوأ قدحأ همدقت: ولما ىلع عل ْ

 ىلأ تاقرسه سف نيبناك هلودنج رعش ناولد هلواهريغ هلدروأو ملقا ادم نم ىب دو ةعب رااهتد ودم

 هربعش نمو س طاعلا هللا انقل اا سانا

 كوش الو لاوس مناقش 3 فقوشملابلقلا كح ءالس

 قوقعلا دولا نع دقو 5 ءازعاتل كنعناك كوافح

 بابحسأ ىونلا ىلع نحتو فأي 5 انّدوفءاّللادعب دقناك نأ اضأهلو

 : بانرب هدادوب لصاومو د هدونمؤا لصوال عطافك ا |

 ةنمداللاقف 5 رهن هنعمتلا رخال 5 ىلقب,ت عثدقل اضنأهلو 1 1

 هنعريصتلاوبلقلا ةؤاس ع ىكتنعذةمزعهللاعرال لاف مهضعب عملا اذهمرلأدقو

 هرك ذمدشملا دنم نةماسال أوق هلثمو هتمدنال هو لح 5 تداع مثةعاسربةتفوام

 هنردا ىلاةيئيطناطسق نم | ة 00 م 0 0 8

 اشاب دومترب زولاءاراشو | نترذل اقرزشلا م : هدم 0
 6. < || تردملاىرريشلاىاضقلادلتمنب دجنبر صن تفل اي نيدلا ىضتس شلات دشن ءاهمفلا ضعيلاقو |

 قالك قسما هلال : روك ذملاعبكونئالةخار ةلايهنعمللاى ذر ىفاشلا مامالا هب رت, تكا 1

 هاكات ع كح هنفاعلاربوئاستكلو والغلا بط تاوجامو هبلاعلابترلانعتدصوو لوما ىتمهتعنقدتل | ٠١
 ثحبلا ةدئعو هنلاتهذا | هيلاعلا بترلاو كاباف نب طوبهلاتوكيدوعصلاردقب ةهيدبلالعمشنل ف دشنأف||

 ىلع مسوهيلاتهذت ا هنقاعلا ىف كالح رو موت © تطقةسام اذاناكمفنكو |

 تاطاملا لافت ايام 1 ةاراذلبق نكيولو دب هيلع ذاءورصبأ اضاع كو ننالو

 6 ا لقا 0 0 لغو 07 ا

 1 كولا | ىب نورنا عناب ا داود دل ب 0

 لع ىديس لوملارخ الا ليج هج و لعانلصاةثل دب ىذاعىببحهح وعأرول - ىعلاؤدسفنل قدشناف
 دال 0 : هتافو تناكو# نسح ىنعملكع بكو ثالوةب روتلا ف نحوهم ةداحأ دقلو تا .ًاًدلج نمّتيبلا اذهو

 7 ىربكلاةربقملا ف نق دو سنن ة ني دعةئامثلثو نيع فو ثالثةنس كوالا ىداج نم نيقيعسبسا ءاثالثلا مول

 اهتح نمةانثملاءامل ادوكسو فاكل ارسكو اولا جفن عبكوو 35 ىلاعتهللاهجرابم هلتينبىقلا ةبقلاف 0

 ياو اتادسجازاوهألا يل اقايثانناكو فلح ندع رك ىلا هدحسةلوهو ءامومنع اهدعنو ||

 ةريثكت اه: ضم هلو مهرابخخأ آو سانلا مان ًاوريسلاو وكااوهقفلاو نار هلا له نماسصفالسنالضأن ناكو

 هنا ىختقافو ا ا

 هسفتنةتسف مدخن اك 1

 فقا اوما رس لانه طظفحو

 لاةنطاسلات مناانأ مت 5

 دهاش ل تاطلشلا [؟

 اويهذرعلا قهتبغ :رءالعلا [

 هحاوش لوا ادارأ وهنلا ١

 نكتل هيلاباهذلا هداز

 ناآكو هرغشلا نع رهف هعنم 1

 ٌكرتسلا ءاشبانم مداخل |
 مهرد ةثاعامت هل ض رقاق ْ

 ةيسيفنل اسرفام ىرتشاف

 ىلابهذو همداخت اسرفو |

 بهاذوهوهْنعلو ناطلشل |

 ضرتعاو ىلع ىديس بناج
 ىرخ و زكوملا ىلع

 بهذو ريثك مالك اهب

 را “ا ا كارم ناو باكا رنأر لاعاد دمروا رشا باكو قبرطلاباك اب - وويل أ
 د بن

 دسم ناطلسلا هللا ىح لاس لا ل فس ناره الا نادبعيفوتعناقتبالاقو دا ةخيةنامتاتعتم
 ( لا - تاكل نبا -0 ( ا ٌْ /



 ىسل سل كمال ناع

 قب ول زدوملا بهذو
 دمع هداز هحاوشملوملا
 3 اهعمتدل و ناطلسلا

 دع تاطلسلا نا غ لا
 ىدشل اوان نس نان

 قبو لوركا كا لع
 انزع دازمحاو 5 نوما

 راصةمداشت أ ىحام ٠و

 تاي ول هل وعن وهمدخالا

 مهمرك اج كم 0 الرعد

 هحاودش مدخو مداخل

 اذاقةرسخ“لطن قالت رح
 تاطاسلا باح نماثالث
 هحاوخ ةمث نع نولأسلا
 ةح هلا نوناظن ومدأز

 قير ًافرباكلا ارئاسك

 اذهنا مهلاسانلا

0 
 او درك اقمداز هحاو

 هلع 1 رات 0

 ل اولاكو و :

 لاقاذه م

 تمزلآ ىذلا تأ و دسكلا

 ؟لاف كرب زملوملا لع
 ةداوايقودملا اومدَقَتَ
 كاعج ناطلسلا نا اولاقو
 لولا لاق .هشنلا ناعم
 مهنأ تنئظف هدازاحاوت

0 
 دنع 1 سر هش وط ٍ

 فالآ ةرشعوةرخاف ةسلأو

 دوك دل مداخاو ناسا 7

 ا

 نس اهدعب واهتك نمةانثملاءاسا|نوكّسو ةذدشاانونلارسكواهقوذ نمةانثملا ًءاثل ارسك ىسنتلاو:أ

0 

 ر زولاةج رت ةرخأتملا ف راعملاءام-ىذااربغصل اه ران قئادمهلا كما دعني دجترك ذوةدك أ 1

 تابتالا نم عن اهلوطواتينوتسو هدد عودعبأ اورعشلان تحأ نم ىهودب لسع هللاورهلاب هنعأ

 ام

 تيوس مالسلاهيلعحون ني ماحب سنت اهانب طابمد نمبرقلاب رصمزايدب ةنيدمسينتىاةبسن همهم
 هلئاهخر مطقلا مطب نفدورص:ةلامسعتونيع تو نامتنس روك ذملاىرزمشلا ئضترملا فوتو ةمساب
 ىاورمتلا رب رضلا العلا نباب فورعملاداب زن راد نيدجسأ نب ىلع نسح ارك ونار ىلإ عت

 د»* *(روهثملار ءاشلا

 ىلع رصاو ىرصبل !ًةدعسم تادتجو ى :رقلاىرودلارعيأ نغشدخو ني ديجاءارعشلا نمتاك

 ىحارالا نسمح اونو ساعنلا نب نسل هّللادبعهنعىور و ىنانسحلا ليعمس ا نيدجتو ىعضهملا
 دضنعملارادىفةلبلتب لاق (ىكحو) نادل مامألا عال ناكو مهريخو نيهاش نص فحولأ اوىضاقلا

 : تاقف فارضنادعب ةليللا تقرأ ل وع نينمؤملاريمألاعفالمل مداح انأن ًاف هئامدن نمةعاصس عم

 دنعت ارلاو رفقرادلا اذا © ى رس ىدللايغلا انتا انو

 لضافرعاش مهلكو ةعابجلا ىلءةرافلاقةرئاع هلت رمى در ةقفاولا؟هزاسأ نؤممامت لع را دقو

 1 5 دوعس اقراط الاسد لعل 53 ىمعهاو مونلا ىدواع يعل تلقذ ٠

 1 : اروك ذملاركىالناكو ةرتاح كلم أدسقو تنس دق لوب نينمْواريمأ لاقنداع مث مداحلا عجرن

 و رأهكسمافهنمكل ذرثكواهخارف لك أب وةناري ىتلا مانا عبا اربأ لخدي تاكو هنسن اره

 نمىشح لل اعت هللا ءاش ناةرك ذك" الازتعملا نءهلناذبعا ميك رهناليقدقو هن“ الاةديضقلا هذ مداثرف

 ةيعتامسهنبب تناكواهنمتايبأ ىف هيرضرعو رولا ىلا هلتقىذااوه هنالاهبرهالظتي نر دنقلا امال

 : 'آ فالعلار كى أ نب نسم اونأ قدشن ا دابعنبمساقلاوتأ بحاضلا لاق هلاثمامتار هلا نب ىلع نسما ىأ

 . || نعرهلاب ىنك امعالاقورهلاف هنادي انصق كولملاو ءاسو رلا سلاح قلك الافمدقلا لوك الاوهو

 0 قاسوروك ذمار زولاداون ا اذهواثأ تاق هيئرتوهركذب نأرسحي لهنالءتنعت مانأ تارغلا نين سحما

 باك ق ىوغلل اذ عاصرك ذوي ىاعت هاءاش نا تارشلا نب دمتن ىلع نسما ىنأ هيأ ةج رت ف كا ذروخ

 ,فالعلانر كى الامالغىس عن ىل_علةب زاحتن وهلاقىان زرملا نمل اونأىثدحلاقصومنلا |

  ىنكوامم هنن ”رب ةدصعل اهذهمال ا ولآ لا ةفاننتامهدواح ىشحوانلسواعي<التقفامرمنامذف رب ريذلا

 اهلوأ اوابم انفك ىلع: هجم تاباامنا مساك نو اهعيمج

 دقوا اوهنعكفنن فيكفي داولالزْنع ىدنع تنكو وب دعت مو انتق انتقراف رهاب

 0 ٠ درح نمو ةمح نم سغلاب 35 انسرحتو ىدالاانع درطت 5 دورتعلا مندتعاشل كب 2

 دم مهنمتدملا ىف كالي د ددسلاى ااهحوتفمنيبام امنماكم نمزأغلا يرختو

 ددعلا نم دحاوالو وسم « اتافنمنم ناكددنعأل ا ددم الب مهاشلت ا

 مهل داذسالو ىرك ناكو د دجلا ىف ءاتشلا بامتالو 2 ةرحاه دنع فيصلا تهرتال

 "لع ئذالل نكت مو 5 انتربخ ىذالا تدقتعا تح دل ىلع انتا كرم

 ٍْ . ادعت كسل ءىلقناكو در توالت قو د4 .مهلظب ىدرلا لوح تجو

 0 علبتو 5 ايما اير نحس عَ دعت صريسغ ناش: تنآو

 0 ىذه ىنلاكمبعطأ 9ع دود عاب معلا علبتو « مهلقب رطلا ف شرلاح راعتو

 3 دهتعركرضالا دعاسو د .اودهتحاو كومو اداذاىّتح د دىسشرلا نم اسمايرأ كالت

 دكت و مهدبكن متلقأ 3 مو تعقو اخارهد وذاك

 3 * «اوي 5 0



ا د ليلاس هي ولا 0 سمر
ا
 

3 4 _ 4 
 0 تا

 اومعتناو كلءاطظ.ةةلوداصد# دصتقم ريس:تفرساو تنس ماكو تكم ماو ترذخ ا نيل .نمهجنوهدارهنحا 58

 00 0 دح اى عاؤوعرب ملوكنم #3 مهسغتأ ديدحلاب اوغش متي دصإ دصل نم واود اردتم

 ٍنالفاسلا لعمترص فالاق دحت )و ه]سرح ىلعز .27 لفهتمصالخلاتبلط دقو « دزانوغر كضفوهسف- ازهلاسى لامة لاخلا ايرطضم لات بعت اك نب دسمنمناكقنشلا لدج «.ةندو<قوح البحت" رظنو ماسقذ هملع مرئاف مانأ دسيبادنهستارفأ تقذا *« اك نهبرتوملا كقاذأ جم .درغلاابنوصل نمش م مكفيعضلا توصاورب مل « دصرلاب ماجلاتيقس تح < .ادصتسم مامعلا لزت لذ (ابنمق)
 دكلطتا ةنج تاك قاد جد ,ناطلسلا ىلا بكر مث مهرد لادعصت نع لانغأ ناكأم د ا رمل 3 هرش اشح ةمثل تانك ةثاعامبوهو روك ا دعما ىف سوغنلا لاله ناك هب اذا ماعطلاى هيا كرابال ني دعبلاو وثدلا ىف هزعأ مداخلا هنيد نمهيلعام اموسايقلانمديعي اذه هي . دهطضملك ارددلا لك أي دع الو خارفلا لك ًاتثأتدرأ تقولا كلذف ىذأ هداز ددملانم ةدمترخأت“ # ناو مانا ماظلاة بقاع دسالاةيثوحربلا ف تيثو هحاودثىلوملات ا هتمدخ * اك نامْزلاَْ و فختملأ “ب ددغلاب تعنق اله كحو #*“ هعقوأ حارفلا ديدان مان يدرس نورتتعاو هلا دوقالس لتاق اذ تمو *« عمظ هدوقياص:رحتشلع < ١ ركنلا كشبع لئمالوتم عرضتوهدب مداخل لبقف ذاكتومل نب انعمساف « دعاس دح ل نموتنأ * ام لضلاوسفنلابتدغ ٍْ

 0 ددبلاك لذ دعب اوعمجاف د انمز مهلعثتدّدب تنكو مب دغ خال نب 3 اشنلاب نأ و فن رصتلا ف قاحتزلا ندا ادغرانتيبر أف نم لكأت *« دمصلا نجهملاريزعلا نم ب ةعدؤوةمعن قتنكد 5 ا زعنتمناطلسلاهبلعأرقو
 مق لالسلا ىف زيدنااوت :فو « دنلالوانتاسافوجىف *« دبس ىلءانلاو قبب مف
 دف ل هتقلعام د ار دامدإع :رعقأوةرذو دع ربك سلا.علات قت

 در اتئاضملا فات ب ادرحانءاش نماوقصو
 ةرششع عسن ليقوةرشعف اة نس هتافوتناكو و «اديزوهفردقلاازه ىلع: ااه در

 دعب وداولاو ءارلا تفوءاهلا نوكسونونلا شب ىناو رمنل اوه لاعتهتلاهجرتنس ةثامهرعو ةئاماو
 ءارلا مضي ىه ىناعمسللاقو دادغب نمبرقلاب ةسعدق ةديلبىهو ناورمنل ايلا ةيسنلا هن فنون فلالا

 برعتلا هءاعهدنعدرقتو

 دوم زولا هدسح تح
 ديرب ناطاسللامون لاق قاشاب
 ءاصةبصتمهدازهجاوخت

 كركي ئثىال لاق ركسعل.ا١
 جما سلو لاق هذي رب لاق تسبح

 نالطاسأا لأ هداز هحاو ا
 ازكع لاقمدب رالانالاتف تانجو ارابتآ دع تقلعو ل هك راق بيا ءزت والو طاره دادغب نكسمالضفلا منك 0 كسلا ىضاقرستنأ »ب (ىطساولا بتاكسلا ىداب نب دمج نيىلع نب نييك ارنا اود اوفا)* 7

 هم لثتماف صالاىرح نعرغض ناكو هر كس نأ نم حم هنأ ىلركذهنافتقت نك لومريغو اهلا ةركس نب نعى لامأو ديشأنأو 1
 تاكوركسعلابايضاقراصو هل رة فل هي رشنأ مق كاذرف فاضل اوعدملاف ةرعشلان سحر عاشاسإ دآناكو كلذ

 , عسفان اىفذئتقومدلاو عاستالمهقالخأ فنك اذا < مهتعدولاف هرمصاوارط ساننلا عد
 بنار ثاونانو ىدصت 3 هانةقيقحلا فلن لالح 8 مهردضرالا فنامودعم نأ اشو د0 ركشعلابانضاقراضهداوذا حاوج عا عاب طلاق هش ءافص وع ' هتنررهاظت رهد ن نمغست >الو

 ةنيدمىلاهسو ربنم ماق ا م طخو ناس فيلاوت زئاولسافالو# تطلنالوق وبلا
 :برقامفهنباةرابزل هنردا | .هوقةرئاسلا ءراعشأ نمو مال مأ هرعش تود له رعأالو انالدازأ د |

 كوملا هلنةتسا هنردانم سم نم ل [|ترمص ىتح كدوذص ىباذأد ىدملاىرب ىوهلا فار

 ١ عيتوهدازدحاودش 1 سهلا لأ فرذلاءابهني > اما كارا تح ىرأ تلف :علاء 
 هدلاورانف 4 ارشاو دلل :

 لاوكشا 1 ْ

  فريضن نمقحم * .اهلوئدوهعداع « اهلوقيس نخلق 7 / 0 هايد لوا رعت 1



 ةذسهدلا غلب له خباذا

 ىأرال-ف مناولات ةيترملا

 هدااوهذازهج اوشا !وملا
 هدلاو لزنو هسرف نعلزت
 هقئاعومدإو ل_.ةفاضأ

 هريصقتن عملا رذتعاو

 هدارهحاوحت كوم لالاقو
 املالام نت.طعأول كنا
 هنا م ءاجلا اذ _هىلاتغام

 تاطاسلاىلعمدلاو ضرع

 هءلعلوتدلا ىف هكنذاو
 اياد هيلع وه لخدف

 اطل لادب لبقو لب خ

 "قولا نام
 ةدلاوأ ف :دص

 رباك الاو و ءازعلا عجو

 سا اردصف اوه ساد و

 را انا عسا

 مهتاصردةىلءاوسل

 سشواحلا مهئاوتالن 7
 رباك را تالا

 لام مادخلا مامماوما

 هسفنقهدازدحا 0

 ى او جشلا ى هرك ذامازه

 نلاعت هيرا هجم رنيدلا سم“

 ناطلسلات ام كلذ ىلع

 ةيناطاس سد ردن ةاطعأ

 موللك كنيعروعوو
 ىدلاو ىكحؤاههرد نيس
 لاق هنأ هنعىلا هتدهننا هجن و

 ةيناطلساسردم تكس

 ثالث نس ىف تنك هسور

 ىسيلوةنس نيئالثو

 لعل اة ىوش ئسةبخخ

 سل ردشر فنا تاكو

 هدارد-اودت

 َقْوَف هورس
 ركسعلا ءاضقن رخشام

 0 تاطلبلا باقتو
 و دقوا لاق ٠
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 اهلو ا الا ىرطاةك ترطخام د انهو اماعانشقو

 ةماس قى ة تداولوةيزتا 57 اودساانآت عمس سطل لاقو ميىلاعت هللا هجرتت امعب رآو نيتس ةنس هناقو 3

 هتاقوثأ هدقوتلق بيطللا مالك ىسهتناةامعب ر أو نيتسةنس ىف هرم ى بع باغو دن امدلُت و نيناهثو نيتنث ا

 ريسغالهريخ عاتقنا ىلعرصتقا لب هن رصن /تيظخللا تاكا و ملعأ هللا اوالوأ هنرك ذاكنيتسةنس فتناك

 *« (نددلا لع ب تقلملااناشلا مهاربانب رادنب نب هللا دبع نب دمعس نب نسال ا ىلعوت از #

 ددرتب ناكوابهنط وتس او لصوملا لزنوهدل» رت دق اكو هب ربتشاوهنضداحأو رعذلاهماعتاغانف تاك
 قبتاكلادامعلا هرك ذو هلمارك الاو هبلعلابقالاريثك ةريبهثن رقلظملاولأرت ز دولا ناتو كانغ كا ابنم
 اهلوأةديصقب ئدلا حالص دملاقواراعشأ هلدروأوةدن ر نا

 ىرحأ اهب تنأف ايندلا خفاورسف * ارفصلاتياربادوةعمرصنلاىزأ
 ىرشا ممم ىدنلا اور ناىزمشف دع ىرسيل ا فرسيلاو ل ااهمف كن ع اهنمو

 لصوملابىاعتهللاهجرةئام جنو نيعستو عستةندس نابعش فوتو ةئامسجو هرسشعة نس ىفهدأومتاكو
 دعب داهقوت نما امك فلالادعي وةهدملانيسشلا فب ناناث ورع هياعىنثأ او هل. ذى ىئيددلا نس اد ردو

 رك را ,ةدلب ىهونوف ةيناثلا ف لالا

 نامل نب ثريا نب نودع نب نادج نب ها دمع ءاحهل اى ةلودلا رمان تقلملا نسحلا دججتولا /

 ىدع نيديبع ني كلام ةثراحنب هب رص نب ف .اهغ نبت را نب عفار نب ىنثملا ني دشارنبا

 »ب (ىلغتلا بلغت نب منغ نب ورب نب ببح نب ركبنب كلاهنن ةماسا نبا
 نعاسممابئان ناك نأدعب لصوملا كلم نأىلاتاران لاو>الا هبت امنوا هالاوامو لصوملاباصناك

 فسهامنأ بقلوةثاسما دو نيثالث ةنسسنابعش لبتسس ىف كاذوةلودلا ارسصانهنلاب تنل ةفيلخاهبقل خديبأ
 نادجنهّللادبعامهانأىودقدتلاب قتكملاة لكنا ناكو وام مًاش ماظعواضت أ مويلا كلذف ةلودلا

 تاكو نيتئامو نيعستو ثالث نس لّوأىفاهلحندواهسلاراسف نيت امو نيعست 'ونيتنث انس ىفاهلاس عأو لصوملا
 ترحوهعمرذاتلاريثك ناكو ءافلؤلادسنعةلزنم مدقأو ةلودلا فس هخنأ نمانس ا

 ةلودلا كس هنلا تق ة ةو ايراد

 لاح لك ق "ىلع مم كركم :1الو تمغح ناو رفحا ث سا

 لام>الاورصلابىزاحك قف * املا بالاو دلاوتنأ اننا
 ةعلب لا ىفئلاعتلااهرك ذو ىرش مديل بتكو

 قرف نعيو ىدد مسهل تاقو 35 اهاه؟أ تا 5 ناو اياعلاَكل ثيضر

 قملاك] مف قح نع تفاح دع اعاو لوكتنابع ىو

 قبسلا كل وكيت أى ضرأ تنك اذا يب اساضم توك: آنآ نم ىلدالو

 1 ناهتوسرتىفهرك ذك" الا راتلا قةلودلا فيس قوت الذ ةلودل فيس يالةبلاديدش ةلودلارم هانثاكو

 هدالوأد:عةمرح هلق منأىلا هإةعفغضو «قالحخأن ءاسو“ هلودلامدان لاو أ تريغت د ىلاسعت هيا ءاش

 فاقت الص وملاةئنإ دع رفنضغلاب ف و ورعملا 5 اودل ادع بلا اهل !لضف تاغتوتأ !هدإ اوهمأعضمةف هتعاج و

 ىهتعاقلا هذه نفي ران فريثالا انش ركذوتمالسلا نصح فتش مدرأةعلقىلاهريسو هتودنا نم
 نيس فت اوالاىدا نمنب رشعلاو عب ارلاتبسل م ءول ف كلذ وىساوك ةعافن الا ىوست ى 91

 نيسهنو ناس ةنس ل ادالعم ررهشر عى اث رصعلا تقوتعما مون فوت تأ ىلا هماس ويحثلز موةئالثو

 ندمت لاف و نيستتو عسيسة سس قول يق هنأ ل ةولسص ولاقت“ ةيول لن نفدو لص 2 وةئاؤلتو

0 

1 



 م 0 ار تي ا
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 ةعافشلاىرئاناان :ركسشت مالعا ذهاب نسلم |لاقف هركسشد لحرلا لعف-ةعافش باك لجرل بتكدق ولهس 1
 ك0 :

 ناطلسلاناغ مهردفلا بيل
 عب 0 ك414ش أ“

 00 0 نر مةأودلاريصان ىنعت لزب لو هلاثمامةلودإ ار صان خيرت خ !ىلريسلا ناو :هباك ىففادمولا كاملا دبع
 86 2 ر 00 0 انها اهل وذي صخو تسةنسس غلا نايل ضب قحاب ولسولا وابدع 1

 هي هاطعأ هم

 3 لغتش 0 ا 00 هلم 0 1 هر وه شمه ا نوععفادب وهودا دعس و 0 ٍِم ذ سلق وكمل تنقل

 ايظعالاغتشاةسردملا 2 دل م ترج هن اودلا ارصاب نب رئضغل او ىلاعتهّلاهجرتنامشلثو ةرشع عسبس ةنس مرهملا

 لوط: اباضقاهف لتقىجل اةعقولا ف ةعمتاكدقوهرك ذمدهملاه عنب ارامتح هلاودعب دادعب تاما هنو نبا

 : ماعىوتسملاو ق مدر هاب لزتو م ًأشلاىلاهنمبرهف لصو مًانهدصضق ةلودلادضءناهلصاحو اهحرش

 انط ادم :وارهاط كإذىلا هناحاف مشل ادعلوت هلأسن د رصمبحاصْز علا ننز 3 زعل اىلارتكت :رابعلا ماسق

 هاجم هنتميرهت قاطلاىودبلاح اركان جرفملاا م ونيتسو عبس ة نس مرحماف ”ةلمرلاىلا هحوتف

 مول لتقو رس ًاوهباكأ ا مز مماقةن#سلا نمرغص نم تان إلا نينثالام هول ىف اهم اي ىلعانقتل افهملاداعواعوج

 تفاهتلا ناك كانهفنصو

 صر _ةوناطاسسلا صاب
 ىضقتسا هنا ماضنأ هركذ
 ىضقتسا مث هنرداةدلبب
 ىراذعلا ومان ءىدلاو نرشعو ىامةنسةدعقلا ىذن متل هلل شع ىدح العا رنا نمارفصىلاثءاث الغلا ىيكع ةيتيطتطسقةنبدع '

 ةيدصا الك ةيدصملا لاق هنأ ىرذملان نيسحلا مسالا أر زولا صاوخلا بدأنا نمةروصلا هزه ىلع م ةئامثلثو
 وهناك ىذلا لاغتشالا هبىيجست تاغ اذهل اقو هب 'لراتفالفط بلغت تاكو نم مل! ىبعرصنخ هنري شعو هاه ىف رصف هلهأ | ىلع موادولذاءاضقلا هلوبق ىبستلهرادف نعل اهتدصقالد اودابأ نال سلغت ىهسابمنا اوراثدساغ مساةياسنلا ىدسالادجسأ ى دج لانو

 - 2 0 تحاصروك نملاةلودلا نكرناكودجأ ةلودلا عممبأ رك ذدنعةزمهلا فرح مبسنةعت رك ذمَدعتد وو لو هر نص يلا | سس 2222222 بلآ ىةيظعران ؟هلرهلفله يلع م (ةلودلا ن كرسغلملا ىلا دلاو رسخئانف نب هروب نب نسما ىلعول أ )*
 ا

 لع لولا: 2 الوةلودلاديؤمهداوربزودا عزت بحاصلاناكوايلع تفل بأ داور زوتسافوتا لودر ةوفاتع هنا 0 ار ونامرتلا ناو 10 "لا ديمعلا نيل ضغل ولأ ناكو ةمهلكاعرادقملا ليلجاكءامناكو ىلع نسما ىأ ةلودلار ةأ انتا 20 هنن زوصتم نأ ةلودإ ادب وموورسح انف ةلودلا دضعدلاووهو مل |فار -عيجبو ناذمهو ىرلاو ناهيضأ تن َت ا
 0 ل 1 أ ةوحئالاطسو ا روك ذملاةلودلا نكر تاكو ماي نسحأ مباوما.ةف كلامهملا مسيل - مسقوةنالسلاءدالوأ اص ناكو 1 ةداعسلا قزروادوعس«ناكودادعنب بح اصلا ةجرت قةزمهلا فرح ىف كلذ مدعتدقو ةلودلارغئارز وفوق 1

 اه نامل ول اعف هدر هرك ذق بسد قورجأ ني.اوب أ ةلودلا ازعموروك ذملاةلودلا نكر و ىلع نسحاوبأ ةلودل دامت مهو هيالثلا
 هياط 0 اوه ن را نيل ونار رأةنس فار دقتهدإو موهدهدمق نفدوىرلابةث ”اهءلئثونيتسو تس ةئس مرا وكس هدازدحا تا نمتيقب هليل ةريشع قلت الثيسلاةلبل ةلودلا نكرفوثو مهرغصأ هلودلا ازعمو مهربك أ 1 ةلودلادا.عناكو ْش
 ل م لاعت هلئاامهجرتةلودلادب ٌؤمهدأو هذعب كونو مانأةعستوار عشو ةنسنيعي رواعب رأ كامو اصلا قنا

 2 ومواعلا نم »* (ىسخرسلا هللادبع نس لهس نم نسل التونا
 9 الا لاشف قينزأ نازوبهتنبارك ذعام لا فرح مّدقتدقوهدسنعىلنحو لضفلا نيتسايرلاىذميحأ دعي نومأ ا ةرازوك وأ ا

 | ار | احلا وتك ةطهلا كعتلاكو قو ف عزل ةدقو يتسلل وب رهط امف ىلا ذاب ءالودق 0 0 نومألا تاكواهتداعا ىلاةسحاسالف نسسجلا اهدااوا م.لغتحاىتلاةفاكلاونومأللانماهجاو زةروصت | ٠
0 

 0 و ا ردا شعيدضو ءارعشلل 2 70 9 رب 5 شذ
1 3 

 ل ١ 5

 حارس ىوملا موحرملا وهو

 (مقن) نيذلا



 يا 30

 كل تنعدق فارثعاهوحو
 1 قدس

 رهظنو تاناسنءىح رو

 ايل

 نم ثعنأ نع سطعتو

 عاش لضفلا

 ها مجلا اريسغ ئرن سلو

 تت سل

 نيشيدلا نوح ع دار

 لول 1 طخع نين : ىيكحم

 : 007 داز هحاو 0

 خدلل كلانهلاقو عيضوتلا

 اا .ملضانلا

 ون زولا :اداعمدعرئاكلا

 هحاوتتل |وملانا متري اا

 نازل

 ًةابحف ةيئظنطسق ةداد

 هبلابهذفروب زمار زولا

 هندمالتإ 0 1 لإ

 0 ا

 ان نيش 0

 مسهنمو ني اس ءرادملاو
 رابلا ندلا مبصمو وما

 اسردموهناكو ىرادح

 يدا 0

 ٍْ درع هما
 هسلد أو هبابلا هإ .ةتساو

 هماردق ةره سلخ و هناكم

 للعنوان: نمالتلاو
 ةعاسدغم ثتدعف مومو

 راك لا ءالؤهذ تاو ماق م

 ىلا هماددقا او بمو ةياكرم

 ا لاقو رب زولا وتوت

 هضرعرسك ىلع انردقأم :

 | لثس لج رلانا ىتخاب هناورحت [ىف بةكف ةعافش باك ىلع وهوامول هنرض-و 5 احلا لافانت ادصاك ز |
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 أرئاس ىلع نايسنالا ل ضف تاق قطنلا ولعت ىنارهينللاقو هلام لضف نع لتس اك ةمايقلا مون ههأس لضف نع
 ةرملاهماعت ران تأ ىلا تومأملاةرازو ىلعل از لوقحأ ةيناسنالاب منك قرحلأ قطنلاب تنك اكو هيغابعلا
 كات هللا ءاشناءاغلا فرس هريس أ امسولتفاسالا ذفلا هيأ ىلعهعزحةرثك اًههس ناكوءادوسلا

 ةنس قل هس ن نسل ان اهوا" ىىريطلارك ذوفرصتلان مهتعنمو تدب فسح هيلع تاو تساو

 تدبىفسحوذي دا دش ىتح هإةعربخت ةض ضي هنااهمس ناكو ءاد ود ا وتدل

 س# لبقو ةخغاىذ ل تسمى نثالثو تسةنس هنأقو تناكو + دااخ ىلأ نيدجلأ نوال ارزوتساف

 هلوقب ىرهوجلا فسولهحدمو ىلانعت هلا هجر سرس ةنب دعنيثثامو ن يد دان

 .مركتلا هلاومأ ىف عنصن فنكو د انسح تنباعريهز نيعت أول

 مرهالت العلا ىلعداوملا اذه دع هرصبب نيسحريهز لاقلاذا
 حورطمن ىسعن ىحة جرت فباثكلااذدون [فروك نم نازس ن مرهو ريهز سب دو تأق

 نيسلا تاب ىسحترسلاو ع كانهرظتملفرك ذرعاشلا ىز راومن ا دمترك ىنأ جرا قلهسّن نسعلاو
 ناهارخدالد نم ىهو سس ىلا ةمسلا هذه مهم نيساهدعب وةمحجلاءالنا نوكسونيتاههملاءازلاو

 ةصيبقنبمتاس يدب زب ني هللادبع تن مههاربا نبت وره نبدمش نن نسل ادمتون )< (

 *« (رب زؤلاىباهملا ىدزالاةرغص نا نب تاهملاننا

 نينئالا مون هترازرو كوت ةزمهلا فرس ءرك ذمْدَعملا ل 1 :دإا هيؤي نيدجأن يسم لا ىأ ةلودلارعم رب زوتاك

 مهل وا وردملا عمت اوردقلا عافترا نمناكوةثامثلث د نيئالئو عست ةنس لوالا ىداحبنمنيَمبثالثل

 :دْش ف ةلودإازعع هلاصت لم ناكو هلهالذ.ىلاو بدالا ىف هبا تاكو هب روهثموهام ىلع فكل ضيفو
 لا , ملف ملل ىسهتش اوةبعصة شم هرغس ف لو :صرفاس دق ناكوةقئاضلاو ةرو هرضلانمتهظع | ١

 فأي مطلاذيذاتومالأ “ب هيفريخالامشيعلا اذهق دع هن راشاف عاش ومالا الاعرا

 هلام ىنن اواتددو ب دبعل نم هاربق ترضبأ اذا 35 هر ىصلغع

 'هننأ ىلع ةافولاب قّدصت 0 رح سفن نم#ملا عسرالا :

 | اجيهردملف ريش تايبالا عساف قالقسسعلا نسحلاونأ ليقو فوصل اهادبع هللا قير هعمتاكو
 ْ | تفاضو روث دملا ةلودلازعادادغسةرازولا كونو لاوخحالا ىلهملابتلةئتواقرافتوهمسعط ًاوهضطو

 ْش هبلابتكوهدصقف ىاهملاةراز وهل : وومإلا هلك رتساىذلار غسلا ف هقيفر لاوحالا
 هيسن دقامرك ذم 0 ىسفت هتدفر زول لسقالآ ,

 هب ررتشا عانس تومالل 0 نمسح تل زوالا

 نيذاالثمد_تعقرف مقوو مهردتئامعبسسب لاا ىف هلماقمر .ركلاةبح راهتزهوهرك ذيميلع فقوالف
 0 ءاشد نأ فعاضن هللاو ةسحشن اهدإبنس لك ١ قلبانس عبس تنين ةبح لثك هّللاليسف مهلا 0 نوقف

 : لمةقاضالا كا دعب ةرازولا ىلهملا 4 وأسللو هيقفترب العمدلقو هيلع علفن هياعدم

 قنأ انعداحو هس دضراام ى مان اف دع قر#لوطل كرو مي ىقافل نامزلا فر

 قاس الع د اعةشانج حا 00 قسلابوذلانمم د اناع نوقصالف
 0 راسن اوه ومفوبك بتزويبلاب بح نمىللاق اضنأهلو

 قب رطل لوط كيلءىس تاق« ىدعب عنصتق ب رطلا ف ىذااام
 "ساونا لو هاف را ضعي ابك امرعشلان فاض الا تك هيلادودشلانمو

 دب زا ٌكروعالىوابلا نم ٠ 03 ىامقوق كن رس اىاوأو



 ن 1ةنطاطسقىلا همم م
 ضرس روك ذملاو زول :

 ىئسح هذاز تطعدولا ١

 نوما عمت ثحام أ بلط 8

 هنأ اونلاعفهداز هينارخ ١

 . اوبر لىشعل ثم شعب د ةاسحىوملا ىلع تّصرع و

 اهيدبتلقف بتكوةقروذحافىباهملار ز ولا دنعامو تنك لث ءانتإلا تيوتا م نايل از

 راتني سرطلاقهردقطنمو 0 اهائانب ادوح تع ردي هل

 العن ندد |١ ةيرامحم ةنرسادعبف هلقيحلاديدشناكورادماخنيكت د. لابجلا هراء ىك رب كوامةلودلاز تاكو مالوأ ثحاس ةناهداز | رتتسمنابعماسهلمانآ قو هب هتحارنطب ف نماك اخ
 لو !1ممسف ىنشحابب | لهأ نم هنا ىرنوم:بستسا ىباهملاوب زولا تاكو شدا مدقمروك ذملا وأمل |لعجو نادجنىتب ضعي ماع بلغن ا

 00 5 هدوع نمو لمعرلا عاضو# ركسعدت واع د هدول ةعظنمو اقتل دج ةرصخخ ده عع ًاوطان هم احا مما | هدوهنودبتنائيفىر *« اذعلاهبش نمداكرو * هدوعقرو هتانجو م« ىعاملا قربلفط مالكلا كلذدداز طم | هيفلمعف ىتولاددمالىوهلا

 8 ع : ل .ه عسا 0 38 :
 هك ا رطاز حاوح هلوق ةقرلا قزدانلاهرعش نمو ا مهماعةركلاتناكوةكرم ا قتال اذكو

 نأ مويدسلا 1 ىرع < ةريعىلعالا قتلتاخ 031 قتمرص انتافحالا تمرات 1

 ا ةدحوم د ل ا ماضل ىباهملاولاست هللاهعسرةيشخت و ذلاةريعم ىف 5 رت لهلاقتر وك ذملا ا 0 0 اعماق نفدو ةروك نملاةنشلا نمناضمرر هش نمنولت سين ءاعب رآلاةلءلاهلا لصوف دادغبولا ر 2و ”[ىار نارى. | قديم طعناو ىز رطاقةثامالتو نيدو نينا :اتنس نابعش نمنيقب تسل تبتسلا مول ىوقو ربل ب يتئامو ل مرو رايب | نيعستو ىدحاة سمره نمئيش عيرالءنالثلاةلل«دالوتناو + ةريكيلهلارز ولنساحندأأ

 هاثرر وك ذمار رو و 535 قاعت هنباعلش نأ رك ذك سوالوأروك ذملا تاهملاىلا ةنسنلا هذه :
 0 ا ا 0 خب ال اب اج احا يو ج06)

 «لاطت لسمك ردع ا هلوقمرك ذة سور وهشملارع الا باجملا نننيسملاهّنلادبعولأ 0

 0 قيمنا نك ه مالا هناةيريوثب ٌنْسلعلف نع هدلانامزلا نمرفنانكح ب ىذلا نصحلا هنوع نامزلا مدت 0 اذككسمالاربزولالاقفهعمأ هيدينيبةللاوفعوسشفعلاو نب هءاروءاثشلاىسماىذلا تام. وي هسيلعع ومدلادعيامدوكت” ١ نادك نكعال ١ ميا قاوقلاارزع * هيداَولسسلا يرق ىعرالا ع 26 .ومةوعدءارعستلاشعماب 0
 : د ا 5

 لا د 0

0 

 َت نأ هدازدحاوش
 000 || كاملا ماظن نا لبق شوط ىحاوني ةريغص ةديلد 0 رتفباسنالاباه ىفقاعمسلارك ذأ البلقالا ثبلي لف قينزأ ا ل ملا 001م ل ةرئلا لق رتو راولا قل ل ل ا نو ياو ست 5 د27 ١

 و روعملا ناذاش نب عةمدخت لصتا مث .هقللاو كر د,ساب لغتسش او نيفاهدلادالوأ نمناكوابمح ارت ن مناك
ْ 

 3 بزعا .ناطلسلا-س
 مهردتئام والك ةنيعو : نس افهم رب د ىلا عت هلا ءاش نا ميلا فرح هعضوم ىف أب ساكن الس سرا ب تا كامانلف هب رشياتمف 0 هسور ةيناطاس ماطعأ3 ا هفلاحالواذلاو هذا 4لاقو نالسرا بل هداوىلاءل سف ة لاو عصنا آهن هلرهظف نالسراسلأ ناطاسلا ' 1 ةئطلسلارب 0 || دااو قودسلا ليثاكم لا ل ا وراس كم حب ةني لعبا 00

 كلمهداولةكلمملاذطو كلم ا ىلعذالوأ م -دزاو نارا تل تامانلف نين عمتم اخف قب ورعد 1

 نعلخدو ة ةنس نا ” رشعا سه ىلع ماق :وديصلاو تنتلالاناطا لل سيلو كم مالظنل كرم الاراصف 3 7
 أ كن عْنينمْؤملاريمأاضرت نع هللا ضر نسحب هللاقو هيدب نمد سوادا ىف هلت ذافهللاب ىدتقملا 1 الا ب 1

 ريل سام اطعأ 1

 له ادقو هسورب 5 ةنندع

 ناكو ىعلاةدبو ءالجر
 ديلا ىوتفلا تكتم لأ نار لاف كلذ سدس نعل :سوتهفوصلا ىلع ماعنالاريثك ناكوةمقوصلاوءاهقفلاباصاعمسلجخناكت «]

 ررك ةدحاوةإةسمهيلع ولأ نيمرشا مما بلع مذقاذان اكووههسذوهام ع+ نعناسسمأ اناذالا عمساذاناكو كلذ لئعرفطأ تم دل ا يي مدان كان فت :وكلجرلا نا تلعف هتقزف بالكلاهفرعت فهدحو جرفن :ركسلا باف[ ٠ ْ: ذا اعلا لئللابعاب رغل !سرتفت عابسس لاكبالك ها تناكولبللا ىلا دغلا نمريمالا كلذ برستف هلوذ ىنعم لأ مفادف 1 0 0-0 | بالكلادك تنل فتسنتالوهتمدخاعفنتن م مدخخالاقو ىتظعوفءارمالا ضعيتمدش فانا وفوص 0
 قّلاعب ناكو اهتلارظتلا ا

 د 8 ٍ |

 سرادللا يب و هيمدننمامهبلح ا وامهمازكأ اغلا, اس .رلابحاص ري قلا مساقلاوبأو ىلاعلا || 7



 دحتوت مل اذاناكو اهريغ
 كإس ىواتغلا ىف هاك م

 رهظاسمع رو ىأرلا كلم

 اد_اوتجرب ودوح وهل
 ىنام لاققاوبلا ىلءاهنم

 ضعبىف ةلاسملا كاتدحأ
 نك هنأدحأ وتتكلا

 سد جالاملك ىلاتهذ

 ةعالا نمد اودوحولا

 هنق ليقدق هنح < رامد-او

 ىوتفلاهيلعو مدالاو موو

 هاهم ردلاولاكوملا لاق
 تعمم نيس تلق ىلاعت

 هذهنا هنم ةباكسملاهذه
 ىل يلو لاق ةعطعة يت سه

 الاءالعلا رئاس لعل ضف
 هجحر دلاولا لوما لاقءذم
 هسلعتأ ار -ةىلانعت هليأ

 رصتخملا حرمت ىئاوح

 انغلاق فبرشلادبسلل
 قاذلا صاوح ثحمملا

 كانه هل نا عمن اكو
 دنسسلا ل عتاضارتعا

 كات لوملاررق في ريشلا
 نآلئردقاموتاضارتعالا

 لاق مئاهتوقلا سماع ماكنت
 نمهذهو روك ذأ اوم لا

 ناك ول ىلا تاضارتعالا

 ةاسبحلا ق فير شلاةرضح
 الب اهلع .ةلهاعاتضرعو

 لويغلان ع م لقآ دل و فقول

 ال ولاق ممةسشحا ادعي

 نأ اذهىة الك نمئئظت

 ةرضح ىلع لفل ىدأل
 ىواستلا وأ فيرشلا
 هنااشاح ماشاف ةسعم
 دّقل مواعلا ق ىذاتسا

 هف.ئاصل 7 نم ندفتسسا .

 ةقداصتمه 0

 ظ
44 

 هتسردمةرانع ىف عرشو سانتلا هيىدةقافسرادملا ثنأ نمل وأ وهودالبلا ف دحاسملاو طب رلاو
 [وبأ حش !!اههسردنل تاقبط ىلعسانلا عج نيسعتو عسن ةنس فوة امعب رو ني جنو عسبس ةنسدا دغبس

 | امو ني شعل مالا بحاص غابصلا نب رصن ةوبأ سردلا ارك دفرض<< رففلاسعت هللا هجر 0
 غامصلا ثدي لا دبع هرمصأ لأ ةج 5 ”فهتصةتس ادق لصفلا اذهو:كلذدعي ؛ قعساونأ ميشا اساحم

 ضعب فك صوابنمحيرخ ةالصا!تقو رضح اذا قدس اونأ عشا ناكو عب كانه راها لماذلا تحاص

 ىنالوةبناكو هعمسأو ثيدحلا كلملا ماظن عمو + بمغامنال اارثك ؟ناىنغان لودي ناكو  دحاسملا

 لسوهبلعهنلا ٍلصهّنلالوسر ثي دل هل ةنلاراطق ىف ىسفن طب رأ نآدن رأى كوكا داداه ت تك ُْ 1

 هؤبصلاةريث تيهذدق “ب ةٌوقسلنيناملادعي هلوقرعشلانمهلىور و

 هؤرنالب نكللو ىدوم دع قكب انصعلاو ىتن اك
 تناكو « ىلاعت هّللاءاش ناهرك ذة ًا سو ىلطساولارقسصل | ىلأ نيد سدا نال نيتيبلا نيذهتالدقو |
 قنيدمىدحلا ناقون.ةئامعب رونا ةنسةدعقلا ىذ منن ريثعلا ل

 نيناثو سجة نس ناضمررهشرشاعتءسلا هل تناك الف ناب ىلا» اشك مةيدحدح ولو سوط :

 لةقعضوملا اذ هلاق ةنعماهل لاي دنوا نمت رقدي رقىلا غاالذ تنحف بكرو راعفأةئامعإ رأ راو

 مسهعمناك نا ىفو طف نيعجبأ مهنعهنل ى ةرباطالا نس ربع نيا 2 هوا اربمأ ن نمزةيافعلا نمريثك قلت هف

 ىقنكس ؛ هيرضفاهذخ أمل هدي دفاسهلوانت هلأَدَو و عدفةسمق هعمةيفوصلا ةئيه ىلع ىلي دىدهضرتعاف

 ناطلسلا بكرو عقوفة مح بنط ىفرثعفب رهن دعب لاخلا ىفلئاقلا لتقو ناسف هبرضمىلا لمفداوذ
 مس هناق هلتق نمهيلعسدناطا ىلا نا لقوا م نذدو نامه سمأىلا لجووه ارعو مهتكسف هركس هركسءىلا

 ىلاعتهللاهجس -رفاموت نيثالثوة بج ىوس دعب ناطل سلا شعب 1 وتاعاطقالا نمةدينأم ريكس أو هتادح لوط

 هر 35 7 الا ىركبلالتاقمنةيطعن,لئاقمءاصقلاوبأ ةلودلا لبش ءاثرو وب رهدلا تان نم ناك د قل

 ١ لاقفهتنرادح و زكا ماظن نالهنتتناكو لامث هنباءاشنا

 , فرش نمنخرلااهغاصةسفن د ةَولْولكلملاماظنرب زولا ناك
 فدصلاولا هم ةريسغ اهدرذ 3 اهنوق مايالا فرعت لذ َتْرَغ

 قدعتاك هاف دمرةناامر ارد زرملائانغلا ىلأ كلملا جانا بنس لثقهنا لءقدقو

 كلل ماظن نال غنا غةرا رازولا فهعضومهنترلتقاملفءاش كامهمو دخد نع ةزئملاريبكت اكو كام لا مالغت
 هرعوةثامعب ر اونينامعوتسةنس نم مرحمارشعىاثءأث الثلاهزمل ىفابرااب راهوعطقوموأ: ف ياعرب

 ىلاعتهّنلاهجر ىزاريشلا قصماىنأ ميس اربق ىلع ىنبىذلاو هودنس نوعن رأو عابس

 يي رروتل بتال ىدادخبلالسألا وع اباكل ار بتاع اا لس ل ا
 دامعلاهرك ذوهسيف مهتبغرواهط+خة دول نامئالارفواب سانلاى ديا ىف دج ؤتابتك مسأو اريثك تتنك

 هدلو دنغهدعي ماقأو ماشلاب كنز كنان ءامدتنمناك لاقو هيلععانتلا ف غلاب وةدير كتاف تئاكللا

 نك ١" الارصع سيل مايالا هذه ىلا م.نطولولي زرت امانأ !قرصملارفاس مث مارك الال طن دوم ن داارون

 0 ةئسقولو د هنرك دن وط هناالواو لضافلا ىذاقلاىلاهبتكر رار ا

 نوكسوواولا جتفو مدا مضي ى وملاو «« ىلاعتهللاهجرةرهاقلاب ةئامسس#ونينامثو تس لمقو عسب رأ

 ا ةعاجابلا ب سندو روواست ىحاوت نمةريبك هب ةضأب ىهدن وجىلاة بستن نوناهدعب واهت< نمةانثملا ءابلا

 نييقارعلا ضعبل دشن, ام اريثك ناكوءارإعلا نمر 0
 اًرشت احرف هاريو دع اهضشولاذآ نانامل نم 35 ل املس

 اهضعب نماهضعي بي رغل ٠ 35 ىركلا مالو ىدنءامما د اهضعملت نك عما قلاب

 ولا)<

 اسس



 الو جازملا ءوساسو نق: لو
 دقلو ةبئحالا صانأ| مي (ىدادغبلا ىسيب اركسل ادب زب نب ىلعزت نيس | ىلعوتا)

 ةمهلا كلت ىم تناك
 ءوسا| ع2 نكلوةقداصلا

 قو ىةريثك فيئاضت هل اوه. هذ مهظفح ١ .ًاوهساحت باتذأب مقر | ”ًاوامنع هنا ىذ ر ىذاشل امامالا بح اص

 6 .اودرمغو لد ,دعتلاو رمل قاض قلو تيالكل | راع ا تاكو هعورفوهّمْفل الوضأ

 لاعتهلئاهجنر اوصل ايهبشأ آوهو نيت: امونيعي راو نامت لمقو سمج ةنس قولو 5 ريثك قلخمقفلا
 ةيئحالاتصائملاو حارملا

 8 0200 اهدعب ودك اساهتحت نمةانثمعاب مث ةزوسكمةدحومءايفلالا دعب وءارلاو فاكسلا خشب ىسباركسلاو 35
 مع ْ 8 1 5 0 ظفل وهو فاكس ارسك,ساب رك اهدحاوةظلغلا باسثلا هوس اركلاىلاةيسسنلا هذه د[ مهم نيس
 اهلا يسنفاهعس ناكو ب رعىسراف

 هللا همز اول ىو لاق

 اهتيعن ةنرامعمز 07
 000 0 ع (ىفاشلاهقفلان اريد نب اص نب نيكس ا ىلعون )د

 فيناصتا دع دحاتك ى | لعشت لف ردتقملاة فالح ىفدا دغر ءاضقلاهءلعض رع خا وشلا لضافأ اونيعر رونملءاهقفلا ةلج نم تاك

 د رنا ره :ىتاك لاقل كلذ دصقامنالاقف كلذ ف بطو ةنامهرتمدرادب ىسعنت ىلع نسملاوأرت زولا لكوف

 لوم اىكو ةدافتسالا || صالااذهلوق و هتبلو ىلع رساج سال اا كو لعشب لفءاضقلا دلت هرادب لكو نماننامز ْ

 هزل ةرشع التل ءاثالثلا مول هنافو تناكو + هنعدنلا ىضرتفينح نأ باص ف ناك امئاو انيق نكيول 1 3
 حاط ىالاق هنادلاولا

 قف :وثلاامتاقماخاو مادقا ىطقرادل | نسحلاوأ انفاحلا لاو ىركسعلا نيءالعلاودأ هلاق هَ اهالثو نب رشعةن سة |ىذ نمت | 0

 تاكا اذا لاق اهم « لاعت هاه رعالعلاونأ مهولاقو بيطلناركبو بأ ظفاحلا هب وصوةئاهئلئورمثعةنسدو دف فوت ْ

 ليف فطاد تاس نوفلالادعب وءارلا تفوابتحت نم ةانم :كللاءابلا نوكسوةمهتملا ءامملا هذي ناريدتو

 : ملاذاوناكخ نمانثاك * (هقفلا قةقيلعتلا بحاص ماعلا فورعملا فاشل هةغلا ىذوزورملا لجانب دمت نبني سا ىلعوت ا« ْ

 : لاقدح أ لكف اخ اهلك قيلازغلاو بلاطملا ةدان باك ىف نيمرحلام امالاقانكو بهذملا فم '« رغهو> وتحاصاربك" امامانأك

 ناك هنا دلاولا لوما || ك الاىزورملالاغل ا هاوسالرت نلايدارااوهفىَداَعلالاقو طسنلاو طسولا
 الصاةعلاطمالب ماكشال سردي وسانلا نيني لزي موفالدتاو ع و ركاز لوطألا ف فنضو ةلدامعلا قلعت هنا ءاشنا هركذ 3

 هنأ تحلو نيا ّْ َت بحاص ىوغبلاءاّرغلادوعسم نب نيسلا د جنوب مسبنم تابعالا نمةعاجهّمْفل اهنعدطماو ىش و

 ةنالث ىلع مولعلا تااموت لاق لورا ناس ود رعت امعب راو نيتسو نتن مس 35 امهريغوتنسلا حرش باكو سذهتلا

 نكعام اهتممسقماسقأ همم ا
 وهو هرب رت 0 « (ىفاشل اهيقفلا ىهينسلا ربت نب بيعش نب نيس ىلعوت ا

 هرك ذمدقت ىذلانيسح ىداقلاو وهىزورملالاغقلاركىن أن عناس اره قفا اذن نيمدةالاةمالادحأ ا

 الدرب رقت نكمل ءاماجتمو |١ نب ركيىلالى لا عورفلاح رشو ىلا عتهلاءاش ن ادرك ذى اشو نيمرإلا مامادلاو ىني ونلادجتونأ ٌنيشلاو

 ىزاذاوهو هرب رعتزوح |[ و ؟ىضاقلاو اهحرش هطتت لافتلا نافاهحو رمش ةرثك عمد هذ نراقب ملاسرمث ىرصم ادا دال

 . نككالامابنموةثحايملادنع لحلو ذو اريبك ارش صاسقلا نب شادعلا نال صيخلتلا باك اضيأحرشوامهريةواهسرمث ىربسطلا

 لاف هرب رتالو هرب رقت || قإ املا قرط تل عج نمل أوهواطب سواك قال ازخلادماحوبًاهنسلةندقو عو#لا باك هلو دوج ولا

 يا نك ملعىأوتلق ديلاعت هتادجرةئامعب رآونئالثو فن ةنس ف ةناقؤ تاتو ودعم هرصع ىو سم لهأ هدف ناكو 3 1

 0 00 0 وره ىرق نمةريبك هد رق ىهو مس ىلا ةبسن محاهدعبو توذلا نوكس و ة]مهملا نيسلارسكر ىيعسأ

 ماكل ذا هلا ا كإ* 0 رسفملاٌت ذحلا يذاشل اهمقغل اىوغبلاءار ةلابفو رعملادهجتندوعسنينيسلادجتواز# ٠

 ةراشالاو ءامعالابهنقدعم هللا ماكر يسسفت ىف تفنضوه: موب قم دقتا» دمج نب نيس ىداقلان ءدعضإ ازدتأو ميلعلا فارك ناك

 هنع تكسو ةرابعلايرصإال قلبالزاكو .سردو تندم اىورو ملسوعيل منا لص ىننلالوق ةنمت دست خذو او كاس
 - ىلاامونتيهذلاقهنا اضرأ |١ تيدا فتنسلا نر اح ذيتل انا ..اهنمةريمتك انك عنصو ةراهظلا لعالا سرد

 تنلجو روك ذلاريزولا ةنسلاو ارق فولد كا ذرب غو نيديلا نب عيطتاو عياصملا تاو ع ركلات ارعلاريفت لي زنتلاملاعمو

 ريخرح الاهيناحقومدنع 22 ل 22700 00 م
 1 لوا تاكلسنا - 9 (ّ



 هيدارأو لوهللا ئدلا

 ندلاريسنمجاوخلومل
 لاق ناخد ناظاسلا

 ندلا لضفأ نناءاج ُم

 نيدلاربخ دنع سلف

 ىدنع ساح نا فنأو

 لاف كلذ هتاعتردكتف

 ْش لضف سلحلا ف ىرح لاق

 اةفتاو في رشلادبسلا
 صضارتعاهناعدر الهنا ىلع

 رتب ل تكلف لاغداسأ
 نوحلؤ ٌئطخ نانكع

 اركتاف لاقل باق ءؤاححت
 ى ضرك هن هنا تلقن ىلع

 ةمالعلا لع فقاوم احس

 معنا هلوق فىئازاتفتلا
 قطنملاىلا باتت م ذاكلا

 هئاع 5ك راخالل وشي و

 يلو كلا
 ةفسالفلا تالْضف نم سمح

 مالكه سسفن رك ديولاق

 ىف قازاتغتلا ةفالعلا
 رصتخلا 6 رو ىعديش اًوح

 اذهوتلقلاق قحلاو هلو
 اهيافرتعاف لاقي رصأطحت
 فقاوملاح رش نعيسلف

 نغعهتلةناماركحناو

 لاق روكا ذملا ىداوطا

 ىتؤسا ىف ىوتكمهناتلق

 ةعير دعب ىولاةعفصلا ىف
 تصل نع اوه و راما

 ىدنعر رولا لاق لاق يع
 صافةروك ذم اىناوخلا
 ناكوتريضح افاهراضحاب
 دح ونال كلذ مضر

 ىلةئارتفارهظو اهف

 تدجوفلاق في رشا ةرضح
 فو ركحزلامدمكلا
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 هللاهجركلانهروهٌتمهريقرىنانتلاطل اًةريقع نيسح ىضاسقل دش رئع ن فدو ذو ورعشت اهسجنو شع ا

 قىفوت هنا ئرذنملا مظعلاديعندلا كن ظفاحلا جشلااهعجىتلاةب رغشلادئاوغلا باك قت رولاعت

 ةةح وز هت تامهنااضنأ هنعلقنو ءأ هللاواذهتاعنهطتنموةئامس+ ود هرم تس ةيذس
 نمذخأب

 لع لاةبسن ءاّرفلاو ثيزلا عمزيمللا لك أي راصف كلذ ف لذف تح ازين لك أي ناكه ناوأيشاههئارب م

 ومعمل نعغلا اوةدحوملاءايا اتفب ى :وغيلاؤاهعبب وءارقلا
 نيب ناسارخ هدلىلاةيسنلاهذه واواهدعن

 ةنكءاسواواهدعي ونيشلامذ وةمحملا نيغلان وك وةدحوملاءابلا خشب روشعل وغباهللاةيةا رهو و سه

 باسنالا بكى ىناعمسلا هلاق لصالا الخ ىلع اش ةبستلا هذهوءارمم

 + (قاحرخلا ىهلخلاب فو رعملا فاشل هيقفلا ملح نرتب نسا نب نيسحلاهتئادنع دوب از
 هياط ا س0 61 2-047

 بيبح نيدوهسآ نيرمتركرىأ نعش دلابتكو | ران ىلا لجو ةثامئلثو نيثالثو نان ةنس نا رخدإ و

ااعوح صامظغماماماراص ملال ارككىب وىندوالار كى لأ لعهقذتو هرعغو
 بهذلاف هلوربنلاءارواعةيل

داج ف فوتو هريغوك الا ظذاش اهنعىورو رواسنب ثدحوةنسحهوحو
 ب ررهش ف لبقوكوالا ى

 روك ذملاماحهدحلاهتسنوكاعتهنلادجرتئامعب راو ثالثةنسلّوالا
ْ 

 *(تساخلا ىضرفلا ىنولا دمج نب نيسنملا هّننادعون اد

 ا ع 5 2 ع 37 2 5

لع آب اج أ نمثيدحلا عمسواهف داجأ ةحلمة ريك فيناصتامف هلو ضئارغلافاماماناك
 راغصلا ي

 حاص ىردلا مههاربا نيهّنلا دبع مكحوبأ هنم عم»و مهريغو
 قىر ريثلاببا1لاو باسملا ف صيقتلا

هش قونو ريثك ق اميتكتو هنعفتناو ضئارفلاو باه !ملعىفىريسللا خشوهوامهربذو
 دادغيس اد

 دب دشتوواولا تغب ىنولاو 0 دمدةملاىريسابسلاة نتف فةئامعب راونيسجويدح انس ةغائذف

 , اهتمهنط أت اتسهق لاعأ نمالب رقىهو توىلاةبسلاءذهثوتلا

 فورعملا صاع نب نييهت نب مالا نب نو بلا نب رش نب رص نب نيسملا هّنادبعوت )ب

 « (ىفاشل اهيشفلا نيدلا دجت مالسالا جان بعاملا ىنهملا كصوملا ىبعكسلا سيمن نباب
وط ن.كلامة بحر ءاضقلاكووةريغ نعو دادس ل اًرغلا دماح ىنأ نعمهّمْغل اذا ْ

 لصضوملاىلاعجر مثق

 رابخنأو عل لا كيان انهو رع ريشا ةلا سرب واسأ ىلءراربالا تقانماهتمةريثك ايتك فنصو ابنكمو

 همل عى اوه ران ىف ىناععسل ادعسولا ظفاطلا ورك د ع تامانملا
 5 ررهشف قوثو ىلعالا هدح سجن و

 هنهنوناهدعي وءاهلا خنف ومي امضي ىهملاو ىلاعتهناهجر ةئامسنو نيسعتو نيتنثاةننيجخ الا

 عفن ىلا ةرايقلا نيعبةفو رعاانيعلااهخىتلاةب رقلارواسحت لصوملا نمقبي رق برق ىهو ةنيهجىلاةبسنلا |
 !لصومأ اري قامهو ةروهسم نهو ةدزاعا !حابرلاو باقل نماهئاعمامدتسالا

 ةلمهحو لاضومأ انملفس

 تاكا خف ىعكتلاوةعانضؤ نمةريتك هلق ىه وةنهحلاة يسنناضنأ ىوحلاو ةرابقلا نيع نم برقأ ْ

 معآ الواهجللا بسن, لئابقعسب رم هو بعك ىنيىلاةيسنلا هذه ةد-ومءاباهدعب و ةهلمهملانيعل اتوكسو ا

 فورعملصوملاوبش اهي ىاروك ذملا

 *« (روهشملادهازلا جال اروصنمنبنيسكلا ثيغموتأ )<

 قسانلاو هريس وديدجلامساقلاابأ بجو قارعلا اوطساو أن وس داجدل ىف و هلال حا نم ره

 دما الراونالا:اكشم باك فتنآرو هرغكل نم مسمو همطعل ىف غلاسبب نم مسمف نواة ضآ ا

 قامهلوقو قحلاانأ هلوقلثمهنعردصت تناك ىتلا طاشلالا نعرذتعاذقو هلاحفالب وطالسصفىلازغلا

 :اهلوآو ةنسح لما ل عاهل اهلجو اهرك ذنعواجتع عمسلاوبني ىتلاتافالط الاهذهو هتلاالا ة ملا ١

 ه0 حجج جب

 لاقو



|] 

 لئاقلالوقلثماذهلعحود> ولاةرشوةمحللا طرف نماذهلاقو
 اندياناا- ناحو رن يانا :وهأ نمو :وهأ نمانأ

 انترصيأ هترصبأ اذاو د هترصبأ ىئسترصبأ اذا
 هلوق مهاراشاو مهحالطصا ىلعدبلا بوسنملا رعشلا نمو

 نك" أت 5ك ىردأت نكن اتنك ال د الوتنك فيكى ردآتنكناتنك ال

 ءاماا لّشتنأ كابالا 5 هللاةوافوتكمممل اىماغلا حالطصالا اذه ىلعاضنأ هلوق

 نيئيسم ات عمسىرصتلا ةياؤفنبر كبوت لاقو يواسالا اذه ىلع ين وىرخ لا ا

 ارقتسم ضرابىرأ لذ « ضرأل كبر ةتسملاتباط لوي ة بشكل ىلعوهو روصنم
 ادت لكل تعنقىآولو دما اسس 1

 ىردأ تنك ن اتنك الهلوقليقىذلاتنبلاو

 9 نحن مو مه نم ُكدعب تقال د اموتنكف كى عل است تلسرأ | 1

 هللاونيتبيلا نذهوسلا بتكف هلا-نعهلًاسي دهازلا زج ونعم مياقلا أ ىلابتك مهضعب نأ لبق ةوأآ '
 مسالا اي بصواسو <تهدجناكو رئارسلا وشم هياوةر وه ةسمتسقو لب وط هش دش هلا و 5 ملعأ

 هنعلئساذا ناك مب رس نب سانعلا بأ ت الاعب و همدقح ايانورصعءاناعراك 1 ىتفاوهتقبط فن مودشملا

 رب زو ساسيعلا نب د ماحس ل < ىف مالك هزم ىرحد ةناكو ًايشديفلوقأامو هلا-ىنعق-ةلحراذهلوقن

 نمسا ارنضح نمهسعمستكو كذب هطحخبتكو همدإح ىقفأف ةرعىآ ىضاَعلاَو ةرضح ردتةملا مامالا

 ىداقتعاانأ او هن ا ىلعاوإوةتتنأ كل ل امو مارح ى دو ىج ىرهط الخلا مسهل لاف ءاهقفلا

 مهلعهتلاناوض ا ونيدشارلاءافلؤناةعب رالاةعالا ليضفت :وةئسلاىيهذمو مالسالا

 نويتككي مهول اوةلااذهدّدرب لز , لوى دىهنلاهتلانيقا ارولاف ةدو> ومةنسسل افك قويا ْ

 ىلارب زولا بتكو نوما ىلا الخس لوو ساحل نم ماوضمنوهيلا اوحب باح ااماوامكشسا نأ ىلا مهطوطخ
 ها اوتفادقاوفاك اذاذ اضقلان أب ردتةملابا اوجداعف ىوتقلاريسو را 2

 ىرخأ طوسفلأ هيرضالاو برضا !نمتاماةطوس فلأ هير ضي هيلا مدقتيلوةطريشلا بج اصلا سلف
 هدب عطقتف برضلاب فاني نالاقو ردتقملا هيمسرامهللاقو ىطرشلا ارب زولا< هلسف«_ةنعبرض ع 1

 ةضفوابهذ هدو تارغلاىرحأ انأ كل لاهو و هت ةرتو قرر يل را 0

 نمنيقب تدسل ليقو عبسلءان الثا مول حصا واليل ىل ريشلا لستق هينع هر وعلا عفرت الوهنمكلل3 ليقتالف 00

 مهددع ىصعالريثك قل ةماعلا نم عمجا اوقاطلا بار رت عهح رج انة نادل ةيتاسال 0

 لدوزمعت يرسم ل تاون لاو جحا ع اال ط هرسذثلا لاق ليوان لو طوب نفل ادالطلاةب ريكو 1

 املفليس كلنعب رضلا عفر زان آىاسلوهنمرثك اواذهل رد لق فا لإس نطل 1

 سأَرلابصنو ةاج د فاها لأ دامرنراصالوهتنج قرح أو«سأرزح عب رالادفارطأ | عطق هيرض نم غرف

 كلذ فتدارةإ-دنأ قفتاو امون يعي رادعيدعو ترب مهس .وغن نودي هباصعأ لعج و رسدلا ىلع دارغبب ١

 قل امناو لستم مهنأ هباسصأ ضعب ىداوابم: مامر ءاَعإ اسسب كاذنأ هباصصأ ىداق ةرفاوةداب زتتسلا

 تيا د يروادول ا بأ ان جاكار ةيرافكمانرك ذاسعو ل اوط سيف هلا رسوم دع ىلع ١

 لغتجم ثمان الخلال اعف العش اضةتس اويالح تونا ىلع ساح هنالك ذ, تقلا ماو مح م فل ؟اهدعو' ْ

 ءاضببلاو اواعدعسج منطق ىأر يل 0

 دعب وتاقو ةدودمةزمهاه دعب وةمهعملاداضلا متتواهتحت نمةانثملاءاسلا ن روكسوةزحوملاءانبا امش 00

 اهبل !ءانانيرسلا تلا ودمت ندا وص فما بك ند وتجاه مالا 00

 لضفأ نءالاقو نيد|اريخ

 ةشاخلا ههه ذاع نيدلا

 ةناورخالا مف 35

 ضارتعافقاوملا رش

 نتا
 نا لاق اهانعمامو ضالا

 دقتلقلاف نينعماسول

 اهلنا

 ىلع ومس اداوم

 قرش ال نقتن او نب سهأ
 0 نيد وم وهما نيد

 لعل عدتشلذعموهيلعوه
 لضفأ نا تكسف لاق

 3 رولا لاق لاق ندلا

 لافةدِل كيفذا انالوماب
 نكلةدح ولنا عنشلق

 لاق لطاببلا مالكسلا ىلع
 لماعت اذكهارب زولا لاق

 ماك-تول تلق لاق كتباط عم
 اذ_هلثعوهمدخحاو

 تررضالطابلا مالكا
 لاق هسار ىلع باكلاب
 تبهذذ تق عرزولا لصف
 هللاوج 0 اولالاق

 نيسح ناطاس لسرأ ىلاعت

 ىلا ناسارخ كإمارقس نا
 ناخد دب زباب تاطاس لا

 عم الوس إال اوسر هان ل

 تلهحو تاطخا

 ةيلس فون. زحاباده
 نمالحرهعم لسراو

 . سملاوناسارخع ؛ لعلة باط
 ” ناخدز 7 ايتاطلسا نم

 كولانم نذالا د

 كلذ ارق داز هسجاوجن
 كال>رلاءاف هدنعل را
 ب عمهدارهخ.اوحنق اوما

 ه«تبلاناخدزن اناطاسلا |

 0 اىلااناده «عمز

 5 كولا لمعت هدازهجاوخ
 ارغب تانولرمأ م ةفايسم



 ا دسار صتلا رش ىئاوح
 ني'كلمللاد.عىلاعملا | في زعتثح نمشي ر ثلا
 ١ هجر دلاولاكوملالاق علا
 كلذ انآ تنكو نك اسعت هللا
 قوما اخ انرضة سردلا
 ىصاق لحرلا كاذعم
 اموتارقف ةءارقلا.ىوملا

 ىتيايال فلا عتهللاءاشناهرك ذقت "الا ىلاعت هتلامهجر ىب وحل ارم ىبأ حيشلا
 ةثالثلاءالؤهناتاقثلاتاسئالا نمةفئاط رك ذدقولاق هنافديف عقو ىذلا + هولا ىلع ىيئتلاو اذهه 0 د

 مهمدحا 0 دانراو اهتلاقساو بولتلا فاطعتس او ةكبلهلل داس ال ضرعتل او ةلودلا با ىلعاوص
 مف دادغب رامق الخل اذانر او كرتلادالب فاك اف ل فرت عفتملا نباوءاسحالا فاك | اف ىنانكلاامأ ار 3

 ماما م الكرخ ؟ اذه .عادفن الا نعقارعلا له دعبل ةسدنمالا كرد نعر وصقلاو ةكسل هل اباجحاصديلع
 تقوفن روك ذملا ةثالثلاعامتجامددعل عراوتلا باير أدنعم .ةنسال مالك اذهو تلق »ب نيمرآلا

 الماعتالهرعأال نكلودحاورصعفاناك امس منالام_جعاس هسا نكوف ىبانل اوبال اما دحاو 0 0

 مهثيدحو ةطمارةلا سيئر ىطمرلا مار. نين سلا ديعس نأ نب ناسجا كرهاطول او هىلانحلادارملاو || ماكتاماو مويلا كلذف
 مهرك ذىرج نأ دعب وىلاعتهّنلاءاشنا فوت سم مهثي دميف رك ذأ ف ريبكلا ع راتلاب رحت كاستل 1 َّت 1 00 ْ رسب نا لب ناكسملا | ذهىفهحرشب ةلاطالاىلاةجاالفروهسشم وأ لاو عافانا ىلع هسه ورحشو مورو أ 4 0
 نيدلاز ارعانضسشن الوقف مهثيدحن مباّمَلا ازهواكأل انه هارصتخال بصق هنمرك ذأ نأ رايق ا 0

 ب
عس ىذا اريمكسل ادع رانت قرك ذىرزملااريثالا نباب فو رعملا دمت نت ىلع نسخ اانأ ا

 مه لو لماكتل اهاس

 زانح اللابلط كلذ نم ايش انهه تر نافاهف وسهل ىرح ناك" امتنس لكى حرششو هسيق ثي دخلا لاطأ و

 توفرعنةنوكحلاداوس موق كرك ةنسلا هزه ىلا: نيتئامو نيعبسو ناممتنسفهشض عرش املوأو

 رفضا ناكو فشعتلاودهزلاو ةدانعلا ارهط ا ال>رنأ هزصاحو مهر ءادتبا ىف لوقا ل

 ا ماماىلاساننلاو عد ناكو هبسسكن ملك اب وصولا
 ةفوكتلادا اودي مهرك درشتناوهبفداقتعالا ن بح تمحو لاوحأ هات رحو ريك ناساف ةءارقدعب وى وسوم

 م ترحل ارقلا نملج رهط ةئسلا ذه فو نيتئامونينامموتسةنسىفازهدعب ريثالا نياانضشلاف || هن سرر

 نم هاوحنملتةفدرعأ ىوقو ةطمارةلاد بارحالا نمتعاسجبهسيلا عجاف نب ,رعلاب فانا دبعسأب | ىقوتاداعتسادرو زا

 نماوب رقو مهرعأ ملغع م مهعبب مهل ن حي و ماعطلا ساثنل عد روك ذملادبعسول تاكو ىرقلا كلت لهأ || تلاع دا سرر

 ةفواوتماوتن ىوتغلاور خب ناجل هر همم ١ انو كيا شعل تيا بارو ةرصبلا حارق | لاووي تعصب 24 ةنرعاف

 دروأ ُع قاوح هداز

 هنع تبتافانت 0 اضارتعا

 اضاأاةو-لالبقناضأ
 اضارتسعادروأ ميناج

 مواضنأ |هْنَع تبيح فاعل |

 ةرصبلا نيراسوف نيناشتو عسسةنسس نابع :ربش [ىفكلذناكو سانعلا أو سابعلا باحصأ مز ماو ة ةديدش
 ك.حاص ىلا ض ما هللاقو ماد رهقلط أ مسام علا قيشساو مهقرحأو ىرسالا د يعسول لتقو ن رحلاو أ

 ةطمارع ارعلا تاع هيلع اذ: دضتعملا ىدب نيب رضحوةنسلا نمناضمر روش ىفدادغب لخدف ت تد :ًارامهقو و

 'ديعس .ون أ لق ماهح ل اوطن تاعق ونيتفئاطلانيدت درج نتئامون نام و عستانس ف ماشل دال, ىفاواشد |

 الوديع ىلأ نناهلس ”رهاط بأ ءداو ماتم ماقو ماسملا ف مداح هلتقةئامل وىدحاةنسق 0 ملا

 1 ةرشعىدحا ةنسس فو نع رجل اذالب رئاسسو ف ئاطلاو فيطغلاو رد ىلع لو :سسادق تاك ديعسولا لثق |
 : اليلابلا اودعص ليلاّتةريغباهوكلموةرصبلا هر كسعو رهاطوب أ دصقابنمزخ الاعب ا |

 في رشلا نم مالكل اذه
 باول نم هبرك ذامدب ود

 تعمهو سلخ !نم انمعف

 ١ لاك وملاتا كولانإر نع
 هتعلاطم قفاو ىح ف

 ١ هللا بحر تاكو 2

 اونرهفسانلا ف فلا | اوعضوودالما!ىكوتماواتقو مبماا ورا مهماو حوا مماوأ محال ةرعشلا ملال ا نقيفك لوشب نو هد

 اهنفتورثكيودالمل ىف توثيعب اولازت ملوهدلب ىلاداع ملاوم الااهنم لمح أموا ١رمثعةعبس رهاط ولأ ماقأأو مهتم | | تععدو ىرعةدمارؤناذه
 مهت رط فاو ]سو اهبف سانلا 3:ةئاملل و ةرسشع 0 ُُك راو تبغلاو ىسلاو لثقلا ن مداسعلا 1 فتاك وطالفا نب دج نه

 تييلاقو ماركا سما فى - مهوانقو جا |لاوم ا اوسمة ةهدورتلا مول ةككى عم .رقلارهاطوبأ مهاقاومث | هس ؤريبدغي رشلا ةجكسملا

 نيعجسأ مهلتةف وات اقف فارش مال نمةعاج ىفةكمزيمأ هملأيرذن رعت هى هذ فنا ودوسالار لاراقومس :١ نم سعأ عاج هنااهتانو

 روهسملا فنيقابلا ع نفدو مررت فى تقلا حرطو تاس اطتسف بارما عليل لجردعصوةبعكملا)باب علقو ١ تاير تال

 لهأرود بهو هباعصأ نيراهعسقف تيبلاةوسك" ذحخأو مهنمدأ ىلعةالصالو ل سغالو نفكر يغ نمار 1 ٍ وهو هداز هساودش - ىلوملا ْ

 هسلعركشرهبلابتكا ىلاعتهتناءاشتا 0 ”الاَديش : رفات حاص هللا دم معىدهملا كلذ ابا ةكم ا ناهسوو شيدت“ :١
 ا يا
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 نيم اختل نم دس ل اجداحلالامساو رفكل اانتلودةاعدوانت عش ىلعت قمح هللوشب و ةماشلاه لع مّ وهئءلب وهمولت وتل
 ةسح هل بتكن آب لطف ||| سس - نا 0 0

 84 م37 داع هوسما درتوةل ىلادوسالار عا درتو مهنم ند اد قام مهرتةو جاجا ىلءو ةكملهأ ىلع درت لنافتاعفدق

 ىف بتك الاقو قاعدف
 نرضف ةح ةيضقلا هذه

 ار وهمس ناك ىل اوما نال

 انو واف الاف لضفلاب

 ةراكلاةعانسص قلبخد
 هما تلثنما نكت ل رتقو
 قىد دوهعخ تغرفتساو

 ناب ضارانأ وتلا ةناك

 الواهعض اوم ٌضعب برضا
 هيسمل !اتيهذ اهلك درت

 نماهار قوة اف رظنف

 تكسواهرخ ١ ىلا هلو

 ةاودلا لطف ايناثاهار قم
 برضا ن الاتلتف ملعلاو
 لقلا ذحخأف طاغلا لخت ىلع

 ىردنأ لاق مةعاسركشتو
 تلقلاقر كشفت نت ىأف
 ى تنسحإ كنا لاكال

 لاومأ نم هنكم أامداعتسا اور اداعأ ب اكلا اذه هإدواملف ةرختلا اواستدلا ف كنمءىراانافةيعكلا ||| ٠

 ةدرف مسهل ل ْديَدَق فارعل اودادغب ريمأ ىكرثلا ك2 ناكو ص ءانرعأو سنان ذأ لاقو هدرفةكملهأ |

 سج:ةمظعملاةبعكلا نم هناكمىل هود رم مماانذشري_ةلاقو ن الاهوذر 7 ةودرب فراشي ةفقلانس دنا

 لاج ةنالثءتحت خسف هوذدنأا ا هناوهّنل عسل ة فال ىف ةنسلا نمةحلا ىذ نم ل.ةوةدعقلا ىذ نم تولخ
 نمانخش رك ذىذلااذهوتاق املاس هبلصوف فيءضدحاو لج ىلع هوداعأ اا هوأ جنو هلقث نم هن وق

 نب رسشعو نيتثثا نس قول ىدهملانالمعتسالكلذإهد ,زهناورخ اهذدناو ىطمرةلاىلاىدهملاب اك |

 لاق معا هللاوةنس ةرمثع مس هةنومدعي هودردةن نيثالثو 00 فرغ ادرناكو ةئامثلثو :

 كاوواجمم سالاهار ساه ءماغموةلعو ةفوكلاىلاهول_هدزاودازأ انو اذه تعانذسشا 50

 رتش ناوههدرىذلا نأ ان>ذشريغرك ةرقوتاق ةنس نب رشعو نيتنثأ مهد نع هك اكو ةككحمأ]

 قشمدولا اواصوةطمارةلاْنأ ةئامثلثو نيتسةنس ىفانخ شرك ذ ديعس ىلأ ص او نمناكو
 هدهريخنم فرطرو' - ذاارتعحةج رت ىفقيسدقو نيب رصاب ثان حالفزت رقعحاوا:ةواهوكلف

 رصم لهارصتنا عوهماءاورهطو م ةرهاشلا باب ىلع ىهوسو.”نيعىلاةطمارةلاركسع غاب مث ةيسضالا |

 نيلسملا نم وهدعتالو مهلبقدحأ هلعشن ملمالسالا ف ءولعف ىذلافدل4-ىلعو تلق مست ءاوعجرق ميلعأ
 هوكحجوتر جلا اور اورصمب ابا ماشلاوقرشلاذالن وزانجلاو قارعلادالب نماريثك اوكتلمو

 توكسو فال ارشك,ىطمرقلاوةئاسلثو نيئالثونتنثاةنس ىف روك ذاارهاط وب لتقو رعه ىف وهدنع ْ
 ىشمو طمرعم طخ لاب ضعن نمهضعبْئلاب راقتةغلل|فاطمرةلاو ةإمهمءاط اهدعب و ممارسكو ءارلا

 هل بق كلذلف رظنملا هي ركرم-أ قلحلاعمتتاريسعقروك ذملاددع سول تاكو كلذكن اك اذا ظمرتم

1 

 سلو هت! «رده هاش تان ايلارارسالا فشكب اك ف دهلاوتأ نمالب وطالصت نالقابلاركوب أ ىداتلارث ذذقد كس
 لافاهساش ان اونع 0 || نمةدلب ىهوةناتحل اةبسنل هذه وةدجومءابفلالادعي ون وتلا دشتو ميجلا عتب هنا نان اامأو 3

 تحرفام نوطالفأثبا | نوكسوةزمهلا متفدءاسحالاواهنلا اوبسنفاهتمةطمارقلاو فاريسدنعنن رحب ايّرإصتمسرافلاسعأ
 لش مال الادعبئشب || ةبانحاهنم ةريثكدالراهف ةسيحانلا كا 7ىفةروكىهوةدودم ةزمه رامهمنساهدعب وةلمهملاءاكا
 مهتم مالكلا اذهب جرف ]أ ءاناهرعي وابتحت نم ةانثملاءابلانوكسوةلمهملاءاطلارسكو فاعلا تشب ىهوفيطقلاو رعهو: روك ذملا

 هجم اناونع ىلوملابتك أ ضرالاهفسنتءامىنحلاوةامسهملانيسلات اركسوءاسمل ارك, ى بح عجءادح الا ودالبلا نمثل ةريغو
 ادهوشوامظا ل ريدر رالا هس تناك الواح ر كسا لمرإ ةننخف رعلا رفق كيس ةيالضصلاراضاذأت لعرلا

 ىط فروطسملا وهام

 ناكلا
 حامصلاٍب اك ىف قرهوتلالاقدقفن رحل اامأو هنالا فرغت الاهماعاسإعراصو مسالا اذهب تيس ءاننحالا
 بابىلعةريعاهارقةبحان نال نيرصلااوهمامغاىرفزالالاقو ىنارعاجلاةينلاودلب نركلا
 ع 0 1ْ الواهلثم ىفلايمأ ةثالثةربصلا تر دقو خم ارف ةرشع مظعالارضخالارصل نين وابميب رعهىرقو#اسحالا

 ا ىهو زان افارطاي لصتتةرصبلااءارو ىهو برعلا ذالب اهلك اونلاهذهو قاعزدك اروهواهؤامضيغن

 0 د تشك ةماعلا هيهسن ىتلا ىهوةر يجن بس يقةرب زحنمبرقلاب ودنهلاون هلال صتم ار خل لحاس ىلع
 نشف انمار نبااماو# لع هتلاوذالبلا نماهريغو ص رهماراضر ةيحانلا كا: ىفوسرافدالد و نامعنيررعلا طسوفا

 باوثلا | 5 و سرا ل هأ نموهوتعندبلا لئاسرلا بحاصةغالسلابر وهلا بتاكملا عفقملا نيهللا دبعوهف عمل

 ٠ ءحأ نهيق وملا هلبتكت سابعلا ىيءافلخ نمنيلؤالا يتقبل طئارو صنم او حامل ا مع ىلعنن ىيسيعدي ىلعإ فاسو

 باوصلاب ب عأهئلاو دفان || سيلواماظن ىهالف تضاف مث تضاغفاب وراسهل طبضأ لو ابر بطلنا نمتد رم هم الكنمو هب ص ناو
 ةنياةتج :ردلاولا ل |وملالاق دزا وىلق ف مالسسالا لح ددق هلل اعف ىلعنت ىسعيىلا عفشملا نب اءاحىدعنن مثيهل ا!لاقو امد اهريغ

 - يئاوح عاشامل لاعت



 اهاترضحاقاهماط كاد

 الغ ه.عل مو اهعلاطف هل
 2 لا ىبا وح عاش

 كوم يرتد يدجلا
 اهماط ىناودلا نيدلالال>
 انيفلاطن هل انهار ض> و
 ع نع تععدو هتمعأ و

 ان دب وا نبا لوملاتا

 لوملاةمدحخىلالصو

 هردهىأب هللاق ىناودلا
 ناتكحلاةانملات
 لاق هدارهحاونلنتفايتلا

 صو ريال ح رلاوه 2

 صوري وهي تلقلاق
 اندالتقروهثموههنالاق

 هيلاتعفدفلاق كلذ

 هعلاطفر وك ذملاب املا
 كامعت هنا ىضرلاقثةدم
 ناكل قهْفلْوَم نعو كنع

 اذهى تنك ناجل

 تنك ولو ابك باببلا
 ناككلا اذهىرأ نأ لم

 'ىوملا نا م تعضتفال

 نك نيح هدازدهحا وش

 هيلحر لالستخاو انتم

 تاطلدلا ره ىنوااهدنو
 نكح نأ ناخب زباب

 فقاوملا حرش ىلع ةيشاح

 تالاقو كلذ نع رذتعاف

 فقاوملا حرش ىلع تاملك
 ىاج نحل اوما اهذخأ

 كناو هتشاحىلا امه ج5و
 نا عواتلا ىلع ةذوسم

 اهضي !ناطاسنلا ا ار

 نأب اناث ناطاسلاهصّاخ

 حرش ىلع ةيسئاح بنكي
 هرمأ لثتماف فقاوملا
 ين نوهضازاكسم

1 

 ا
 ا

 ا

0 

 ا

 ارضح مثرضح اذدغلا ناك اذاف سانلاهوجووداَوعل نمرضعت كلذ نكيل ىسيع للاقف كدب ىلعإسأن
|] 

 ع

 مضر ىسيع هللاشف سووملاةداع ىلع مسزي ولك ان عفملا نبا سل مويلا كلذ ةيشعى ع ماعط
 هلضف عم عفقملا نب اناكو هدب ىلع ملسأ عيصأ الف ندريسغ ىلعتس !ناهرك لاف مالسالا مزعىلعتنأو

 لاقمميدف نوعي اوناكداب زن حي و سارا نب عسماطمو عملا نب انأأ اجامل كتف ةدنزلاب مسهتي
 هلصاوالاةقدنز راك تذحوام لوب ةغيلخاروصنملا نب ىرهملا تاكو م سفن ظحاخلا ست فيك مهضعب
 لاقواهلثمابنف ىف فنصب ملىتلاّمتلاةردلااهنم نا سحل !تاءفن كملاعمملا نب اسفنص ىيجدالا لاقو عملا نبا
 عمجاو هتبب أ اصبق تيا رناوهتبت انسح ىريغ سم ثار اذا ىسذنلا ف كدذأ نم عفقملا نبالل يق ىمدالا

 هلع نمرثك اهلعلاقف هتب ار فيكل يلغلل لبق اقرتفا الق ضورعل بح اصدجسأ نب ليلختاب عفشملا نبا

 هليلكب اك عض وىذلاوه عْمَمملانانالاَعي وهلعنمرثك أهإةعلاقفليلخلاتنرفك عفتتملا ناللبقو

 ع 5 00 . 0 اذهل أن ىذلاها5لاناودس رعلاىلا هلةزوهب رعفةيسراغلاةغالاب ناك اعاودعض هنا لمقودنمدو

 ةرصبلاريمأ ةرغسص ىبأ نبباهملا نيديزب ندب واعم نب نانسي ثبعي عطا نباناكو همالكنمباكلا
 امعامهو ةرصبلا ىلعانبا يسعون اعلس مدت هنمإذرتكو ةلتغملا نسارالا ه.ساالوهمأ نمل ايو

 هسيحأ نبا ىلع ير خدقروك ذملاهتلا دبع تاكو روصتملا نم ىلع نبهلئادبعام مالا ام ابتكر وصنملا
 هيلعإ موبار صتناةىاسارخلا رسموا مّدَمماسحروصنملاه يلا لسراةهسفنلةفالخنا بلطو روصخملا

 هلاطس وف روصاملا نم هسفن لعاةوتامهدنءرتتساف ىسعون املس هن ودا ىلا ىلعز هللا ذيع برهو

 روصنم ا نمانامأ هلاوبتكن أ ىلء اوةغتاوامهتعافش لمة فهنم ىرحا عهدنا ور الو هسنع ىضريلروصنملا دنع
 مالكتلائيلهيلاةحاملاوعرتاعناكملا اذهفاهنمتيتأ دقو خراوتلابتك ىةروهشمةعقاولاهذهو
 روصنملا لتةالكبك اتلاف خلاب تن أهبتك اعفقملاتب هّللادبعلالافةرصبلا امن الذ صعب ىلعهضعب
 هل ىف لاقى ته يفدد شون امالا عفقم ا نبابتكف ىلع نيىبسعلابتاكت اك عهتملا نبانأت رك ذدقو
 نولسملاو راوحاهدس.بعو سح.هباودو قلاوط هؤاسنف ىلعن هللا دبع همعب نينمؤماريمأو دغى مو ةلوصف
 ا اذهبتكسملاقو هيلع لذ ءانعروصنملاهياعضقوالف طورمشلا ىف ونتي شما نا ناكو هتعبب نم لح ىف

 هرك ذمدفملاةرصنلالوتم نافاس لا بتكف كماعالس تك عهعملا نبهنلادبع هللاَعب لحز هلاولاةف
 نايفس ىلعامول عهقملا نان ذأتساف هرك ذمدقت ىذلا ببسلل هيلع ق نكس ادب دش نابفس ناكو هلئقبه صأد
 نبا لحدا ىنب ادملاننالاقوا مف هانم رجح ىلا هيل دعف لححدف هلنذأ ته دنع ناك نم حر ىتحهنذارجاف
 ةلتغمىبألاسقف ىسفن فريمالا هيأ هللا لدشنأ لاقف أ فلوق: تنك امرك ذأ هللاق نابغس ىلع عفتملا
 ْ وه واوضِعاو ضعه فارط أ تهتف عملا نبايرعأ را رز اى ودبحلأا ملتقت مولع كاتقألنا

 نب ةلثملا هذهىف "ىلع سيل لاقو روننلا هيلع قبط أمث هدسج عج ىلعكآ ىتجرطظنب وهو رونتلا فاسيقلب
 01ج رخم لوا ملس نايفس .رادلخد هنا لمشفهنعىسعو ن املس ل اسوس انلاتددف دقو قيدنزكنالجرح

 جرخ مو هرادلخددقو ةودهاشن.ذلادوهشلارضحوا د تقم هبل اهارضحاو زودنملا ىلاءامدافن اهم

 0 مث هينابغس تلتقنا متنأ ارأمسهللاف مالا اذهفرافنأانأ اروصنملا مهللاعف روصن ا دنعةداهشل ا اوماقأف
 "ارم .رفتابغس ملنقأ مكياعناص ى ور ام عبط انوفا بايىلا اراشأو تببلااذاه نم هقملانباحرخ
 ' || شاعهنالاقب وروصتملاض هرب ناك ]تق نأ اولعومرك ذنعناسعاسو ىسيعب رضأوةداهشلا نع مهلك

 "||| اربكن ايفسفنأ تاكواريثتك تايغسي فذخس ناك ع فما نبا ناىدعنب مثيهلارك ذو ةنسنيثالثواتس

 ||| او ز فلحتو نام صخ ف لوقتامامول هللاقو هنو هسفن ىنعب اكملع م السل الاف هبيلع لحتدا ذا ناكسف
 0 نيزرس هريلنا عقملا نبا هللاةفطق توكس ىلءتمددامامول ناهس لافو ساينلا نمالم ىلع هن ردسلةسوزو

 . || هءاف هلاتغب نأ ىلع مر عوراظنتهنيعواب راب ر انعطق ”الهتلاو لوي تايغس ناكو هل عمدنت فيكف كل
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 نال لاف ىلع نب هللا دمع هيأ ص أ قةرصبلا ىلع ىسعمدقامل ىرذالنلالاقو هتف هلق روصاملاب | ١

 قامأ فتناو بهذا لاقفهنم فا اف ىريغ ه.لا ثءب لاف اذكو اذكره ىفنامغس ىلا بهذا عفقلا | ٠
 هيلع قلغ ا واماج هلخدأ لدقوةراخ اهيلعم دروب رخملارك ىف هاقتلأ هنا ليقو هان رك ذام هي لعذ هملابهذذ
 جرغلا بأن يدلا لا خيشلا طبس امعاولا فس ءون رغظم اوبن لاسم انيحاصرك ذتلق قئتشاف هنان

 هلثقو هلىرحامو عفشملا نبارابحجأ نامزلا: [صداسم» ىذا اريبكسلامخع را فروهسشملا ظعاولا ىزوملا نبا
 هلتقناىلعلديفاهفتناك ىلاةنسلا فةسعقاولكرك ذينا هتداعنمو ةئامو نيعب رآو س#ة نسف
 ةتسىف ناك كلذن اى لعل دام ةرصلارابخأب اك تش نب رعمالك قوةروك ذملاةنسلا ف ناك

 نيغي راونيدنث اةنس ىف تام 5 ذمدقملا لعن ناعاس نأ ىفف الدال اوةئامو نعي راوثالثو أن تنثا ْ

 ةنسلاهذهىقلتق هنا ىلعاض [لدبف عفقملانساراثبلط ىف ىلع نب ىسع هيدا عم ماق هناا نك ةدقوةتاطف|

 ىرتلاءالسعلان ب ورتبة جرت ىف ف اسوتسابلا باك روك ذموهورعش هلعفتملا ناو لعأهللا |
 هيفرطنيلف فالخنا نم لانه هيركح ذام ىلع عفشملا نب هنلادبعزي دمت مداولا هما ليقدقو . هسبقةيثض هل

 ناك اذاو اهلبقامفوأ اف ناك امنأوةئامونيعي رأو سجن ةنس دعب نكي م هلتقع راتتاةناك امغيكو ||
 لصحانههنمولاعتهلباهج .رنيمرخلا ماماد 0 ذاكىلانحلاويالخلاب عهحنأ ! رودتب فيك كلذك. ْ

 ةرصبلاباهقم ناك امناو كر ادالي ل غوت هنالوةيفيكسف قارعلا قراغي ل عفقملا نبا نافاضنأو طاغلا
 قاهطتخاقهتفالةدمىفاه شن اروصنملاناف:هنمز ف ةدوج ومدادغب نكت لو قارعلادالبىددرتن و | ْ
 اه ادب عيجتم نيعن زآوعستة نس فونبعإ روت سةنسىفاهلخدو اهازنؤاهءانن مثتساوةئامو نيعن راةنسأ| ٠

 ىورملاث دحل ا ىف ءاجاك هلح دوتارغلا نيبىهو ل3 ىلع يفر غلا بنك اتناك ىتلاةعدقلا دادغب ئهو ||
 هي رات لأى ىدادغبلارك وثب يطا هرك ذىذلاوهتي دما اذهو سو هيلعمتلا سهلا لوسر نع ||

 فشلا: دعاق ىهو ءافلخارودابفوقرشلابناخلاىفىتلا:ديدجلا ىهنامزلا اذهىندادغب و ريبكلا ||
 ةيمتاهلااهامسرابنالا دنعةدلبعاشسلا ىب ممةفوكل يالزتدقروصنملادوحنأو حافسلا تاكو تقولا اذه |[
 دادغي ىبناىلا كلذ ىلعروصتملاماق واهم رهاطهريقو حاشسلاتاماهم و رابنالاىلالقننامئاهلاالقتناف |

 هي وذادةعساو هلم هم نيعاهدعز واهكتنو ءاغلاد, دشتوىفانتلا هتذو مملا مضي عملا ودع اضبأاهعلا لقتناف 1

 لاومالاذ خو مدي دف سات حارنءالو دق سرافذالب و قارعلاهسةرالو مابأ ىف ىةثلا فسون نب حالا ناكو
 لاعتهلناءاش ناهرك ذة الام رسَعلا هللا دع نيداا.خ هالو لب لبقو عفقملا هلل مفدي تعفقتف هيذعف

 ىكمنبالاقو#ناك كلذىأ لأ هّئاودلا دعب قارغلا ىلوتااهرك ذى "الا ىةثلارعنب ف سول هيذعو
 عاملا لمعي تاكمابأ نال ءاشلارسك,عفقملانناباوصلاو عفقملانبانولوةيوناسللافيقثت باك |

 ريسغب هنيكسل لسن ضل |هددش صوتا نم لمع ْئث ىهواهسضش ةنعنق عجفاقل ارسكي عامل ا وتاقاهعسإ و

 هللادجرنيمرشلا ماما مالك ىلعتمنةواملوتلقءاغلا تنوهو ءانلعلا نيب روهملاوهلّوالالوةلاوةورع
 ىداىذلاىنآسارخلا عنةلادارأ هلعلتاق نا روك ذملا ةثالثلادحأ عذتملا نب انوكينأ نككملومل
 ففرحدق ممانلات وكي. وءاطعمم“اناف نيعلا فرح ىفاذهدعر ةجرت قةتحرشاكرمةلارهظاو ةبداوا

 فيرلاو طاغا|نوكمف طنا قهنمب درب هنال عفتملابتكف عنشملابتك, نأ دارافنيمرمامامام ا

 ثالثةنس قمسلابهسفن لثق فاس اردنا عنقملانالاضب أر يقتسالهنا ف تركسأ ع مامالا نمالؤمانلا
 ةثالثلا نو لولا اذه ممصتاندرأ اذاواضر [ى ان او يالا كردآ اف هتجرت ىدانرك ذاك ةئامونيتسو

 تاكهناىناغلشلا نباالا تلال توك ن أ نكعاف نيمرملا مامااهرك ذّتلاةروضلا ىلعاوةقتاو او
 انطق لاقفراتلاب ا, رأ نمةغاصح هرك ذدقو تاهجومتلا ىلعةينئماهلكةرومأ وى لانك اوريالخ ارضعفف

 ا
| 

 هذ هقووهودي هنرصتخاال» وطالصفةئامثلثو نب رشعو نيتنث اةنسىف ريبكل ادخراب ىف ريثالا نب نيدلا
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 نناسولاة وفهمافأ ف قاوملا ٠
 نآردقب الو هسفرظتيو |
 هدي فعضإرخ باك قراني
 سيلك ىلا يلع !اذادن | حا

 -ىع نأ افق وني ةقزو

 ةشاخلاب تكواهملةيفدحأ
 ىرديلا نب ةروك كلل
 دوجوأ | تحاضما تا لا
 :قاعتهثاءاقوت كلذدنعو
 تيقيوهتجزىلالصوو

 اها دوم ةيشاخلا
 ءاممبكوسملا ضايبلاهلا
 متأالف هتذمالتنمندلا
 اضن وه تام اهضس#
 قافتالات ئارغ نمو د

 كلذ نم 1 رخآعق :و هيأ

 بؤاظملا التلك ةيشاحلا
 كاع هلنا هجر قوت دع

 اهب تغموهوهسورت نيد
 نيعسسلا 0

 راو> ىف نفدو ةثاماستو

 ةارتس سندقىراذلاد سلا

 تافنضملا نم هاووعزت زعلا

 ىتاوحو تفاسبتلا باك
 شاوخو فقاوملا حرس
 ةمكسل اًدر اره حرش ىلع

 ىدلاو ىكخ هدازانالول
 فل اتت رص قام ادنع
 "لع رفاغاوةشاحلااهذه

 ركوأر وك ذملاحريشلا
 :اشايدج وأ وهو ىلح

 تاكحوندإ!لونا
 فق ىل ار ىلا تنك 1

 : اهعفدأو دق رو لع ىتعلاطم

 قاروالا كلت مظن وهوعيلا

 كوملا لاقةكسسلا ءطنك
 حرش هلو ةيراععهدهدلاولا

 ةدوسملا فب هنكل علاوطال
 تشجواتلا لع شاوحو



 خور نب نيس مس امل اونأ هلعف نم كلذ ذرهط اوه. كح ام كل ذريغملاهيف ةدهلالا لواحو مسانتلاو عشتلا ىدانأ تقرغت هتافودسعي ىايلاءابهذم ثدحلأ هناكلذ بي مورقازعل اىنأ نبابفورعملاىناغلشلا ىلع ن يدخر فعجو ا لئقةنسلا || اهتكل تادوسملا نمثاذ 0 سيسي تي ات 3 وسلا
 دادغب للاردن اع معنينس اسم ماقأ آو لصوملا لاب رهو رتتساة اغسل ا نب !بلطفبايلاةنمآمالا همست ىذا ا
 ا ىذلا بهو نيئامأس نادي بعز مساقلا ننيسحلا 13 لعدعت هنا ل.قوةبب وبرلا ىدب هنآ هنمرهطو زوندلا هنوح عزف

 ردتقملل هع من !ةرازو مانأ فاوب اطو مهريغو نوع ىنأن يدجأ نن ميهارناو ماطسبانباوهتلانردتقمللرزو ايصلا هنوح ءزحو

 سلا ارهطةئامثلثو نب رشعو نيتنثاةنس لاوش ؟قناك الفاودحوب لف
 اضعل مهضعب رشنلاةيبطاخالا هن :ويط اك هيهذم ىلعةنأىعدب نمئابتكواعاق رابف دحوفهراد 0
 نءارضحاو هبفلاقيامآربتو مالسالار هظ اوهيهذمركتاووهطو طخامنأ ارقأق قاغلشلا نسا ىلعتضرعف |

 امآو هعفصقهدب. سودبع نب ادماهرك ؟لف عل تماةمعخ سرا رعأت ةغيل1ن ادن ءدعمسودبع ناو نوعىلأ

 ىدسو ىنهلالاقوهس "ور ناتاتل انءاةمل ليقود دي تدعتراودس ار وه ىلا هدي دم هناف توعىأ نبا |

 ؛ || توعمأ نالوق نم لعامولاقفاذهاهةنهلالا ىرت الكان[ تعزدق هن ىضارلاةغيلخلا هللاقف قزارو
 راظتنملامامالاىلابابلا هنأ ىداامغاة.هلالا عرب لهن اسودبعنب لاف طق هلا ىننا هلتلقامىنن ألعب هللاو

 نح

 ريك الا مسا نينبافاحو

 وه راصدجش ريس اه 0

 ةسردعهس !ةايح قاسردم

 مو هسورب هندإ دعب كدت

 هنكل كسك ءاشفامجلا ِ

 ءاضقل أوس ردتلا لرت م ْم

 قى بغرو هدلاو ةاسحف
 ْ ةدعقلا ىذىفرنلا,قرسافهمدةحارايءاهقشلا ىتفأ ص الاخ [َقوداْضَملا وءاهّمفلا مهعموتاضاو رضحا ع مد راو فعلا
 ١ روك ذلانوعينأ نباةجرت قدادغ راف زال نب نيدإاب حم ذ ذو ةثامثلثو نب رشعو نينثثاةنس ن نم خشلا هنا فراعلا نيشنلا
 قرتسأ مث بلصو قاغلشلا نبا هندر تا سري اب رض طاسسس لا, برض تأدعب هقنعبرض نوع أ نانا لاقو ةقبرط نمةسفيل خش ىحاع
 بحاصوهن وعفا ناو تاق ةروك نماةنسلانمةدعقلا ىذن متلح هللا ءامالثلا مولى كلذو رانلاب | صعب تقذ ةسدملا

 هي رقىهوناغلشىلاةبستلاهذهنون فلالادعب و ةممتمنيغ عمماهدعب ومالل نوكسوتمملا نيشلا || ني ارا هع ىف كانه قولو حتفب ىناغلشلاو باكل نابعأ نمناكو كلذري غوةتكسملاةبوجالاوتابسدنلااهتمةسنملا فيئاصتلا 0 معلا دالب ىلا معلا وأم
 : مع هتاواضن بانت الا تاه ىاععشلاو رك ذدقو طساوىحا 3 ناكو ةنامعشو تالثوا
 ل اولا سك مس تما رشا« 0 | ترس . 00 8 2 ةعساوةجتر ىلا عت هليادجو
 ىراخ عام نم هيرشي لمعلا وتو ةافكسلالامعلا ن تك ىراخ ىلا لقتت او لب لهن مدون ناك هنركسف وهن يس علا

 ل 0 ا د رم ا صاصخخا ذاك اهلك الب زرق نم ىهو ةراتسسهمأ مساواهسهوحنأ كل ذكو ىلعوب أس .ئرلا داوواهارقتاسؤم[ن مان سوناهل لاقي || مولسعلا ىف اكرام تاكو

 ١ ساونا ىلئانلاهتادبعو رمكسملا متو 00 ندلالوصأ نا

 | هقافو ىطس لاو سددلقا وقطنملا | عديلعمتأ -اوىح - وغاسد اباكهيلعأرعن لعوأ ًادتباقهدنع ىلعيلأ هنالغتشمو لعل ابلاط نأك

 ا ففاتع كلذ عم 2 اهب ردي تانلا نكي تالاكش همهفو ازومزابنم لض ا اقاعضأ ةنطفوءاك ةىحاص اكو

 ا لدي تار كر ا رخو < لتانلاهحوتانأو رطاش وتحت و اره دهارلا ليعمتتا ىلاهغفلا ةءارحو ناتدلةالطو

 ا هنف قاف تح هلعواسكتالايذأت لاعو هيفةفنسمملا بتكتل لمأ وبطل مسعى كا ذدعب بغر مؤلعلا ناكلوهشاعولدااولا كولا : باو ها هيلع هذا تو حو رشلاو ضوصغل !قراغنو كاذريسغو ىهلالاو ىديظلاكمولغلا |دصعتب ىلعوت أ || لاقباشوهو تامتاسنج

 : ا ءقاريكو نغلا اذه ءالضفهيلا فاتداو .لاملاد.ةف نت رقلامدعيق عاد اوةدملق فرخاوالاولث اوالا حوروعلاف مظعد 1

 ١ مي هلاغتسش !ةده و ةنس ةرشعت سون كلا ذذاهنسوة ركل نمةستقملاتاخلاعملاوهعاون اهءلعتورشب مهحاورأ كاعتهنلا
 1 كا ًاضوت هلْ مةيلعتلكسشأ اذا ناكوتعلاطملا هوس رابتلا ف لغتسم االواهل كب ةدحاوتإءل 4 املاعلاومتمو)#
 ا | قاما .دارصن نوف ريمآلا ةنعرت ذو هلاهقلغم تشب و هيلعاهلهس تا لجو زعهلااعدو ىلسصو عماجلا كول اليم غلا ليلا

 ١ ١ تاك هبتكرادىا لخدوهسمب هرقو هن لصت أور :رب قه أعو هزمضح اف هضرم صه ىف ناسا ارختخاض قود ل ءدلا سعت
 1 ١ دمع مد ونال هاهريسغو سانلا ىدب ا ةروهشملا بنكتلا نمنف لك نما فلثلاةعدع : دي (ىلا طاب ريشا

 انيلاع ىلا دسحب 2
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 ل رعو أ درغتف ةيارطاكلت قارتحا كلذدع قةةاواهمؤاغ

 غرف دقوالا هرم نمةنس ةرمش ع ىاسُك لمكت س لودسفن ىلاهبسنب وامنم ل[ ضحامتف :رععدرغتمل اهقارحا ىلا

 هدلاوووه فرص: ناكوةنسنو رشعوناتنثا ىلع أ نسوهونأ فوتواهاناعىتلا اهرس ار مولعلا لدصتت نم

 ىاىراخ نم ىلعودأ عير بناماس !!ةلودلازومآت در اهضاالو لاسعالا ناطلسال تادلة. ولا اودالاىف :

 ءاهقفل اىز ىلع ىلعوت أ تاكودمسن.ن رومامنب ىلع هاش مز راودشىلا فلتدشاو مزر اود بسصق ىهو نا 27 ْ

 ضعب فس حو سو اهذحن انف لادلاازهءانث |ى ريكو نب سوي اق ىلاعملا نس مةريمالاةريضحدصقب م

 ىلعوت بهذا عتهّنلا ءاش نا بالا اذه نم فال افرح هتورث فهحرش ف ذايسساك تام ىحعالقلا

 طسوالا هللاَه ءازهلو اطسوالا بالاسم فنضو تار ىلاداعو ابعصاضرما_ مب ضرمونات هدا

 اوضيقواه ل ا ل م دزثا|

 هتاوادمل هرضحاف نأو ةلاهلودلا نس سم*ضرص مث ىراوتف قاط آم عنتماف لتقف ةلودلا سمشاولاسوميلع

 هتكحمأ 0 تاكو هنلا نسف هنوك اكن ب رفعج وأ ةلودلا

 ثداخلا عرضلا هل لصق ةلودلاءالععمه هر قفتا ووجب هلرهطو هثاعمأ

 هوناخ هنامغن اهمنس ناكو تويثالان ,ماربثك ًاشمتب , ودآ ضعب ىف هنامل ضعي حرامف كا /

 8 لم ئثف احن و ىتت<الو ىرشأ دعب ةصسلح و 5- اهلا أ تل هئربدنعهصأةبقاعاو ذاقن“ 9 5

 نهىلع الا م

 همك اى ءادقلا ناك وش هول امرت 3و لكق  لو ا ١

 هلوىتشنونف ىف ةلاسرورصتخول | وعم نيرام فنصمةئامنراقباممك] ذزيغو توناشلاوتا راشالاوةاعتلاو ||| 1

 سانلا عفتناو اهريغو ريطلاةلاسرو لاس اوتامالس هلاسرو ناظدب نب ىح هلاسرامنم ةعددب لث ؛اسراأ

 سننلا ىف ةلوقكإ ذ نك رعش هلو نيمبسملاةفسالفدحأ و هوهدتك,

 فراعةإ-_ةملك نع ةنوع * ئءوزرعت تاذ ءاقرو “< عفرالا لحمام ه كنلاتطبه |

 ىجلابادوهعتيسس اهنطأ آو * عقلبلابارسهناةرواتغلأ 35 0-5 املذ تقلاامم تش

 عرحالات ادناهزك ص مممنم «*ي اهطويهءابمتلصتااذأ ّىسح عسنقت مل اهقارشب الزانموأ]

 ىجلاب ادوهعتيسن دقو كسبت د عضم لوأادلاو ملاعملا نيس د بصخافر فلكل ل ْ
 روز ءاضفلا لا ليحل دو 9 |ىلارعسملا يرئاذ لح 3 علقت امو ىهحسمم 6 ادع :

 ةفخ لكحر ةلاعدو علو دع عفر نملك ع فو لعلاو 5 قهاش ةورذ قوفدر *+تدغوا ١

 يستلم ةعماسنوكسحتل “ مزال ةيريض ناك ذا اهطوموك عقر مل اهقرفت نيلاعلاف :

 ( لوا تكلا ) .٠

 رس

 رثك |ىلع عاطاواه دئاوذ بخل هحواهرمغولثاوالا لع نم بنكبابمف ىلعول أر خاف هتذرعم نعالظ ذ

 1 ناكو و دالبلا نماضرتغو سوطو درورب اواسنلا لقت امم يهون اره كف لاور ره ناللللا سكر

 ا ا 0 دهح اولاديعدمساو اح رخل اديبعوباهمش هلا هن لصتاو ناحردل ا

 صعنت تا جاوق 5| ضرعوهخاسض قواد نك مو هتفعضأأ اوهتمزالم

 ل تنراو اراك اهشايدومت ١" ذاختا , صف تاوقلا برقع
1 - 8 : 

 - ا 0 1 نم هبريعسلادادزافدنم وها نع علا ا اص 01 نمنيقناد 7 0 1 هيلا ا
 8 نيمانلا |

 مايالات ف ةيوبعأ |

 امالمكخلااءاراذلاسنو ا هلل صف ىلعولأ س.ئرلاهعمو تابمصأ و ا ع وبس لصل و اعوبسأ ضرع ناكف 0
 . ر ' لاقو ءاراذل اندحأت طولا لع هنو تير ًاوارد-فعضدقو تاذمهىلا لصوو قد رطلاف اولا 1

 ١ الا ا درو عا اردغلا ىلع هعماسع ىدصتو باب ول ستغام ةطلاعأ !ىعفنت الذ هرم لن لع :رعدق فدي فىذأا ردملا ّ

 0 ؟ىفقأب ىذلا يراتلا ف تام عم مايآ ةثالث 1 فرت لعجو هكيلاممقتعأو هف

 __ تو و

 ادهازامةنامشت الضافالماع
 انسضأف هو أ تاكواع روم

 محم ولعلا ضع هدسنعأرق
 ىوملا ةمدخ ىلا ل صو

 سردموهو ىل-ْكب ريضح
 راصو هسورب ةيناطاس
 1 ردم راض مس رداد دعم

 لقتنامث سرادملا ضعبد

 هل ناكو هبلفةسردمىلا
 ناكوامشرد نوت الث موللك ا

 ليكمل نيلرلا
 امضاق تقولا كلذ ىف

 هلذخ افىلونسلك ةنيدع

 نماشاب دو-#و رولا
 لايحل انوا اءدسف. هسورب ا 3 5 دو لملف اولا حاب ولو هلودلا سوست مئار زو اوهنلاردتعاو (َ ءالعابم وتاهبصأ ىلاهح وتف ءرزوت.س ملف ةلودلا بان كونو ةلودلا سنام مارب زوهداعأو هبل ارذتعا هداصناخر#ناطلسلا | دلع ا

 رب رولاولابتكو كلذ ع

 مالقنلاةرفط ةككر دنت

 د عطق ن الاف

 اشا , دوجتر زولاارقاسلو

 ىلوملا تا لاق نيتنبلا نتذه :

 وهول_>رلا اذه فزعبال
 0 -- داود دم

 عمم ناذ ىهوكقارف تهرك < اعرودللا هرك لعتلصو 5 عقربستت و ترفس لاو هو |||
 هنضرع 0

 د اشايدوجتر زولا

 نادم .ناطاسلا هلع

 ربزولالاقءامظعافسأت
 العير ةناكم تاطاروب اا

 لافتشألاب اقهماراشالماف
 ىلارب رولا نهذ ندانتف

 /نكحالابل اكوا



 ا مع ساحلا كاذ فماكشي
 ةمكمل هلالا اهطشأ ناك نا د عضرالاضضا-ارعقىلاماس  قسداش نم تافيحأ 2 قكاسكتاىلو#لا ضرع
 عفرالا عيسفلا والا نع ضن ماهدصق فيثكساا كرششل اهقاعذا دع عورالا بيبالا نطغلا نعش و ناظاسلالاّعِفرخ [س احم
 4 مهنئاك ف ىوطنام ع ىبلابقلأت قربان كنف ىذلاوهسبلأ ناخد
 (هلوقه عت الوات اهملابوسنملا نمو) حرس ىلع ىئثاوحلا_ىتك

 امهو مادقالاة يا ممباك لوى ىناتسرهشا امه 7 ةتاذالاناتيبلاهلاس سنن و ءاطغاف :كلذ] قضت ماسرالا ىف قارب ءابملا ءام نب . هناتتعطتسااممل نم افحاو هنالاق كلذ 0-0 ماعط مضهلقاماعطرذحاو. # .ةصمول لك عانس لعجأ كيسا بفرك ذودئاقعلا
 مدان نسساعراقوأ ن 0 5 رئانتكحاعتداوالازأ توثالثوةئامموللك هل ملاعملاك]7:نييىفرط تريسو د اهلك دهاعملا كد 0 نيغو ةروك" ناس ردملا
 1 قربت تلغنَح سلس اوف نبدا ءانش ىحو امنفدوتئاهعن رون سثعو نامتةنسناضمر رهش تدلل لت طلسم ْ 00 - رس رغصر هش فةئاهثلثو نيعبسةنس ىف هندالوتناكو 5 0 لئاضاو ىلا ءاس الئامهرد

 مرباق جدلا 1 ١

 اشايدومتي رولا هيلع

 كتراز و ىنتيطعأ نالاقف

 هتئاطلس ناطاسلا ىطعأو

 ضرعنر :كلااره كي
 ىلع اشاب دومترب زولا

 هتلاجير سنون نب نيدلا لك خيشلا ناكو لات هللاهجر ره [لوالاو ناهمصاب وت هنارتيكسل اد رات

 دشنب ناكو نمسا | ىفتامو هإَمَتعاوهملع طغسهمو دخن الوعي لاعت

 تامملا سن تام نكسلا فو ع لاح لا ىداعب انيس نباتنأ :

 5 ةاحلاب هتومن نمت ملو * افلا هبانامقم ل-

 ةدودغفل  اهدعبون رونا تف 'واهتحت نم:انثملاءاملا ن وك وامل ل و

 10 يمس ا ترس
 0 نسحع وماعم نحمر عاش وهو ناس ارخ نم هإص و هنعهتلاى طرى اصلا ىلهايلاةعس رن ناإسراإوإىل |وم نالاقو تل 1لاقهيلع
 1 ىكصوملا مهاربا نيقدسأالا هيلا لصتنملام ىلا ءافللن اة سلا ىف لصتاوهعاون ا ورعشل ابورض ىفنفتلا هلرتأ ال كتتراز و ىتمطعأ
 ةقيطلا قوهو نيعتسملا مانأىلا هدعب ءافلخلا عملزب مو نيمالااههف لتقوتلاة سلا ىهو ةئامو زيعستو نام نمءايختسس !ناطا سلا | ةنسق هيهلامتنكودشرلانو رهن نمآلاادجم مهنمبعص نمل وداواسوأ كلذ هيراق هنافيدنلا | ركتصني مورغساا اده
 1 ةريكتل لقا ىجسو ةواخ عئاقوو قلل لاو كش او نأ وهنيد ون دنجلاءا اردت نع اولا كيذا ند نطالسلا
 || اقرط هلدر وأ امستملكو ىاعالا ف ىاهنصالا عب رغلاو او خ را لانا 3 ذهتعالخشو هنو صو ناد ناطلسلا
 ردغعومدلل ىدعو 4 ضاير مسدد رآل كيد ا : رب نا ىلا ةسراملا ريمضااهفراح تاعمنم م ابرعقاتكيدشىدخ لص هلوقشاذ نف ءرعش نسا نم أ لاف ةءدم سردين
 (ىلاعت هللادج راضأ هل وز ١ 0 راند زان نم

 رعب وف #* نان محا رتسلا نتمني نان دل فنعم حلاو ىئح ةلملق نينسسالاثبا ريصلا بلغال دم ةفشاكف نسا رهن شير نمابو © رسمه تفرط نمايأ داماسردمراسول
 (هنغهلباافعاضأ ل 5 اثالث نكفَو تس نأكو تأ

 اعجومناكناوح ع ارتسا هود كت نم مي »ع اضأآال كحول هجر ناك ةنس نيثالثو
 أ اعضوف معسلل ؟ ىف دع ىذلاة هروَض عدل اعطةن نأ نم مَع 5 تاكل اردد مرتك معلابالغتس م ىلا عتدهللا
 2ك ذملا عيلغلا» هرك ةمدقلا ىوعنلا باعث سابعلاو ا هدشن تالا ءذهتاقامالاباث ف رك ذو امم عل نال ةدابعلاو
 اضنأهلو اًذهلثملوقي نسكن م قياملافو | لك فلك ًايتاكوةعاس
 دهعلا ىلع مس -ةلالالدانولدت ملاف ىدهعٍبغلاباو ةنخاذا ةدحااو :ةسدإلوموت
 دص وذ لعف ناار تالا « هل دون لدملا ل عفاول هفاذاؤأسم اذن ناكو لقالاب قتكت و
 دعو ىلع تبيح نمالار هدا ن م 35 تال دمق تأ ملارصعدنلا قس ةدصق نههلو ناكهنآ ىور ىحتءاغلا ف

 هيسماواو هتنايس قلك ٍ



 نأ ىلا هديا لد 16

 نتاسرا كة سر 3 | نأ نيالا كاع لولا ةئامو نيمو نتن دنس فداو ىحو ءدشعىلا ىستن || ها لاشي دادشي خيران ف ببال لاقو لامه هناجر تنس ثامر دقو نتاوي ةنس هتافو تناك

 ةدلب ىف هلع تأرسقو
 كالو حرفهرأ لو قمزا هطاقلا نود د عشتار اطلاْتاَد ىلا قست مهنا هنفىف هنامزدرف ناك هر شفط اوةعالطاو نوملاوذأ|

 الغتشم تمدلانادناكو رسشع دج ولامرثك 5 ريبك هناو دوءاسؤرلاوءارز ولاوءارمالاو لول لا مدمو فاكتلا نم ءرعش ةمالسو
 قئاقد ةافحالموةدايعلاب ََر ءهنالاَش و ةدما مماقأ ودادئب هلو اونو ةنسح ءابش اضن ارا ىف هلولز علاهماع_لاغلاوتاداج

 الا ماكر ,الناكو مولعلا رعشلاى هنالاّش وانههابتايئاىلاةحاحال:روهشمتاسسأ هلزعىف هلو ىفاشل اهمقفلا ىرذطصالا دعس أد

 دوو املا ثحاسم دنع هرعت دندن نم ودعت رطع رخام _ممدخا ولكن الامهلثمامهشنب نكي لهنا و سّقلا 2 سس اتتح و١ ف

 « (روهثلارءاشلا ب تاكنلا باجاني نب رفع نب دم نب دجأ نب نيس اهلا دمعولا) +

 ةحاو ْ |ولاعمامول عمجا تاسنالا هذههدحو

 5 اهناكم .ردلاودر لا ىذه دع سك الاسمأل القع لع ىرز' ع ةدقر نماظقمتمسا "ىبحاصأب

 7 لان 2 0 دع اههسن تاسغدقامصلا ىرأو 0 سحره قب دحيف قفدنر مم

 ير سشسعول اهتدرصقدسهعنم « ةيمورةوهق ىنابقسااموق
 0 0 0 سفنالاةايحىلالوقعلاتوم و اهمكح طاستاذا فضت قرض

 986 5 ع 8 000 5

 ناز لع جره [تازام ل ا ا ريا ل ا
 0 ليحل اانا ىعمازوحا ئذلا هلاقامتاق ع ءاسؤرلا راس تدنحتو 35 دج ةرضح تمر موقلاق

 هحاوت لوا ادح تقلا ءامركسلالزانم شغل و بملا م ؛ ثيحريطلا طعس ع ءارعشلا نم ىبقاع دق ىنس

 قرارا لاق كلذ هذا ىداج نم نب رششعلاو عباسسلاءانالثلا مول وتو هرعسش هنعض دقودرب نب راشنل تلاثلاّتن ديلا انهو

 هزه الاهكصخضتمأ اراد تا 2 دهثمدنعنةدوىلا_عثهنناهجردادغيىلا لجو ليتلابةئاس لو نيعسو ىدحاةنس ةرخ الا
 ىو 1! نأ كح ةعاسلا ناكو ديصولاب هبعارذ طسأب مهملكو هربق ىلءبتك,نأو هيلح ر دنع نفدب نأ ىصوأو هنع هللا ىذر رفعج |

 ل جالت ار جارع دشنأف هلاح نع هلأسف مانملا ىف هبادحأ ض عب هتومدعن هز وةعيشلاءارعشلار اراثك نم
 تام نأىلا طق شارغلا ىنلبادصالىش ىلع ىالوم ضر مل ىهذمن حرعشلاف نب يهزم ءوسدنفأ ْ

 «تمافوح ىلاسكل اىوملا . . اهتلج نمةديصقب ىذرلا في رشلاهاثرو
 انأ هناقو دعب لاقو هاضفل : ةبعش هل ءالو عيضر ع ناسعانلا ىناذام هللذ دع ةي سل نيس يد بس ءهوعت ! 0

 ىرهط ىلع ل ذدعب قلتسأ ناسلإا لاذِيراضمْلَع ب نامزلا نب حت نك امو هب تابللاعسيضر ثم ب باعلان 0
 رك عار قامملاب اهطافلأ قيسعت دع تارئاسلادرمشلا كشك

 سلا ةفل دش .قوخزرملا ش نامزلا حورةفح تنك" دّقف *« كنلعالب وطن امزلا كمل

 كول نعل ىاكنا نيدلا نس زأ| ةفوكلاو دادغب نيبتارغلا ىلع: دا, ىهو مالاهدعب و اهتدت نمةانثملاءالانوكسو تونل ارسم ليغلاو
 الآب رك ذلاةلكقابخلا نمدج رذغو ناكملا اذه ىف فسول ن جاجا ءرفحر خه _فلصالاو ىهرتةوءاطعلا نمةعاسج اهتم جرش

 ب وست ار ةردأب دحلا : ةريثك ىرقءدلعو رضم لذ د محدنأب لا ملأ

 ضغد رهط ىلع هدو
 كر 1 يلا م ن ' مارم نت رف وابدع لعد نيدسملانب لع ننتسملا مساقلاون از (#

 تافنصملا نمدلو جواتلا نبساماج نبش الر نب نوري |نءتاساس سنادان نبتانهام تنثأب زرملا
 «(يرغلار رولاب فوزعم ارو مار متي دوحدزب ناروريذ

 دئاقعلا حرستت ىلع شا ع ا ل ل ع هس لا طمفا وو 20
 كلم اههف كس ةيغسنلا ىتملاهسدمىذلا حج راوالازب زعلادبعنبنو ره ىل_ءابأ نانولو هب بدالا لهأ نم ةعامجت أ 1 0
 ءاكذالا هينتعزاحالا 3 ايا دل حلا ء ءابفرلاعدلا ف هكرايدزانمأ ْ اولوأ ىثلا هتديصتب | 1 5

 ةاوبقم ىهو بال طلانم



 2 1 5 ا 1 05

 16 عرعرت 7

 روسو لك ١
 داى ورا 3 ٠ 5 5 1 ع ع

 00 1 :لارفعح نب مههاربانب دج تذب همافوهامأو هيب ألا هندجوفهنعتذشك ىنامم هلا َُ وا 7 1
 03 هلم ١ ع 5

37 53 3 0 2 3 35 55 1 

 وهو سانبالا باكو قطنملا هول و ثنلاو ىفلا : أرءرولاو هنا دينا راو عا راد ىوالاىدامجسف روكحزملا حراوالاةافوتناكو صاروا دي رعتلا ةشاحرلاوأ لع
 . : 0 2. : 3 - 2 وهو سانبالا باكو قطنملاحالصارصتخم هلورثنلاورعبتلا ناولدلا بحاصوهروك ذملايرغملامساقلاوبأ || دئاتعلا ملظنل حرش هلو
 0 5 أذا باكو صاوخلا 39 باكو هعالطا ةرثك لع لدي دز ئافل اريثك هم حرغص عم || تيرس لولا ءذاتسسنال

 ت م م 1 1 | 7 3 3 1 .٠ 7 23 7 68 : 3 ع

 هلل 2 | ممل زولادلاو طخ دجو هنروصام عسيماسجملا ضعي فت دجوو#« كلذ نسسح اوهنفداحا دقلو

 ْ 2 عولط تقولو ىف نيهاصلا غلابمهغلب ولاعتهتناهد[سدإو هلاثمامرب زولاهداو ءرصتناىذلا جيواتلا باك هطض تبأرو
 تتكلانمةدعو ْر زعلان ارقل ار هافتساو ةئامثلثو عبس ةنس خا ىذ 00 0

 رس 00 00 0 او ا ني مس نا اريثكه يساوى بتكو
 هرصتو رعشلا مظنو م.د_قلارعئلاراتخع نمت فل رشعةسعتوحنوتسغل ادولف ةدردلا ةفيرشلا هنالك نم
 كلذو بتاكل هنود لةتساميلا ةلناقملا ءا از ريسغت هطغاضأ تنآرو

 : و2 د ل مشل كك هلباعأ اوري1اوداوملا باسح نمو هؤارظن هنعرصقب امىلا طختا نم غلي و
 00 ملام « مهم ليل يلغاصص ناك اموديلعومبممةزيغ ب اصقدوسكسيلهرعش اودلَح 0 2 0 0 ٍْ عت قانسح ولا ني مرا فلو لسا لولاطم دخولا عبس ىصوءامىز ثبحو 3 امريغب ىصو عضالتب ءاق : لصو 3 ص رلاءالعىلعأرق عدرم نوف "بأ قتسدمعل رع «« تركنت عاركامندلا ىف سانلا ىرأ . اضن هزعش نمو « ( سيروا يرقد ب" مر ديل عتنالبب رك« ايلاسل نأ نارسكلا سل قلطتصم نذلا مسمع رحالابلطوأ ءاسلعلاتاط ىلسع ب ان ؟ةيييشلا ناي قفناس ىلوملا ل ضاغلا لماكلاو ربصلا نمتعطتساامىدقغل ىدعأ#« ىرسلا يدك سعلاواهل لوقأ 00 وك ذملا |“ اعلاجلاعلا مسمتمو)»# ربروأ ارعش نمؤهدلاو مالك ها هتمالسس ماودو هئاش هللا لات عراو حس ةرشع ل ا هعمضمر ٌونومععس4*ىلاعت لبقذلل ذهب ناو لل ف قاروا :دعوس تم لكو هنأدتافهراصتخارعب هملفن هانر كح رب ايام || .هلناسيط ةفيطلل اءراكسأ 4-3 مير راما ل رع نطير داما هباونأ نمري_غوهطاشلا نمىنث هتفي أ تح نماريثك هيسئاوح.ىلع 0 ا ل از بهرصت اوتو هر رأ هلاكستسا لبقعلك بتكوىواضيبلاى ضاقلا
 ْ ىلع ىقفلا دجتلقف « ايلعسفلادسجتيأر 0 مم سل هساهزج « قسملفامطادق ...٠ ةساتسأرسج | دو متيم شملان اولد بجاصدسجسأ نيدمجهّنلا دبعونأ هيلا بةكدبجلا دع تح واع امرك دلو رادار راس هسسردإ نب زعم نوكأ ىرت فدكربقلا فوم هلل لواق للسق < ت ريكا يقرافقالبل رات نمف |( نئتةوىلام خا ىلوملاوهدار ىدقره عضوم تريغ د« توك“ ثني دجلاو < 0 نا 7 ةساوس لوا ناكر
 60و ا قتكح سلس عمطأ زلط لا جوف روت لارصعبحاسك الع 0 هع وب وعلب و قاطلا حار لفت دنع جرام نب نايا اح ملتلااتالم »تا هور صب ير رزولاب رهو هب وخودمجو هابارصمسحاصك املا لتقالو فراغا اغسل كمر وكس ذللو زول نكي ا الهم
 4 مساقلا ىنأريبدتبد.شرلاب هوبقلو ةفالخل ا: هوعنأب ورود كر ارق 0 0 م تكتل ىضرأ تاما وط كل ذى هتسقوهكسلم ىلع فانوةنيسإ < ادب وه الع كا ذق لجو ! 0-0 1 00
 0 زولادسقوةكمىلاب رهوحإ ورفلا أس مآ ضقت اوه 0 0 لك يراد ردقل اهلك

 ةلبدموةنرداةني دو ' : : د نمثل ارفنرا دنا قطتاو ءمأ ىف ماقو كلما ||| هسورب ةنددم ىهو تاج 0 ل ل ثا شان رقت هنعرز_:ءافداعب افالم ارق: لساروةمسابعلا ةلودلا داسفالدزو هن 0 : , ىطقلس
 ' || رداقلا مامالا فلق فاطعتسا ىف مساقلاول ارب زولا عرمتو الوتتم كاملار فن فوت أ



 م7 ا

 0 اك دلقنف ليقع ىبب ريمأ شاورق عسنملاهيأ ةلودلارّوعمىتاكر رر رولاىلأ نب نتسلاى أت وم

 عل ريغ نم ةرازولادلقو ةرضلل ىلا لضوملانمرو ناب مساسقلاوبأرب زولا بتوكس ىلعىلأ كالملادب وم 9

 دادغب ةلودلا فرسشم ةقرافمسحوأ أم لاوحالا نم ىرخ كل ذك ماق ًاوةعاردلاةقراغمالو بقلالو

 ضرع ذاك لذ لعوهاندب وان اواناماق او «.لعالزتو ندم دمشن ببن ةنانسانأ ادصقواهتمهعمج رقت

 مأق كر ا ا تيا م هل

 قس ١ زغوش اورق 5ةيشتوك اميسب ةرورضلا هنأ ًاامهيفرداسقلامامالا ىأرعوس نمددجت مءدسنع

 نأىلاةفايضلا ليس ىلع هدسنع ماق و ننةزافامع ناو هنن رضنابأ دصقو هفعداعب الاوهّتقراشمىلا ءانعم

 ىفقوت نأ ىلاهدنغ م اق وهرك ذمّدعملا ناو صني دسجسأ اهماطا سلو زور كم رايدىل اهحروتاسأ هن المقو ىفو#
 هتافوتناكو و مد [لوالاو نب رشعونامع لقوةثامعب رآو ةرشع فام ةنس ناضمر رهشرشع ثلا

 مامالادهشل ةرواحتشن' را ىفامم نفدوهحرش لوطن ت دحاذ ف ةلومنمةيصول ةفوكسل ا ىلا لجو نيقرافا ع

 هريق لع بتكين أ ى صو وههجوهللا مركسلاط ىأ ني ىلع

 تع ىدعف م * املك نمتنتو مدننا ارق عملاو ةناوغلاةرقسق تنك

 ع 6 كلا تالاتلط 5 امدّقل نيعب راو سسدعب يميدقلا كاذثردحلا اذهبي ع

 ضعب قت ارو كاعتهتلا مهجرتئامعب رأةنس ةدعقلاىذنمثلاشلا ىف هن وأو معومتب ؟لتفناكو

 ىرغلاتناخلاق هالو «|تناكر مج نب ىلء نيس اونو هو هدادجأ دح أ امئاو ام 5 . رغم نكح هنا عد تماحملا

 دعم م ةلاةملاهنهنولوشب اريثك اًقلدنتا ,ًاردقلوةب لا هذه مهلعتقلط اف فبرغملا هلاقن ا دادس :

 ةنوكست ةر راةلااننأو تاو نما لاقدقد' هلوأ فترحوفصاو 1 رد انس مذااهناك فترات كل 1

 مرهلا ىلعهانيتأ درع 3-3 هتسش ف هوندتامزلاكآ ةةيدعاف هننثملا 0

 دن يع يي اذهداعأ م م هولاقاك الةقيقحىرغمهلأ لعل دب اذهف 0

 ىنتلال اوقهدخعد شل ٌآ وهرعشو 0

 بارخمنمدحولا ف امن أولو 6# هبدشب بيشنال سفن مسجلا فو

 افريل با ورسعر داوم ف يلا يااا لوالاىف رس الانا

 معا هئاوروك ذملازب زولا ظل نملوةنمهنآرك ذولئاسرلا باص ىرصملا

 (ىوغللا ىوغغلا هيلا نب دج ني نيس اهنا دبعوبأ آد

 اي ا و ا

 ١ ىرعملاد ها نب اوئرابنالا نر ككىأ لثماهبءال علاج كرداودادسغب لجن دةنكعاو نا زهه نم هلصأ

 دحأ مب زاصو سل>- نطو :ساو ماشلا ىلا لقتن او ىفاريسلا دعس ىلأ ىلع رقو دب ردن اودهازلا رع نأو ْ
 توسردي وهنومرك ن ادجسل او اذ الانم هلرلاهبلاتأ اكوبدالا ماسقأ نممسقلك ف رهدلادارفأ ||

 0 اورعقاى لاق هيدن نينتلثمانلف نادجس نب هل اودلا فس ىلءامون تلد لث اًعلاوهوه4تمنوستقع وهبلع
 اذه هب ولانبالاقاسمناق برخلا م الكرارسأ ىلعهغالط او بدالا ب ادهاب هقالتعا كل ذ,ت تينت سلح لقي 0

 تل ا

 - 00 1 1 ا 0 ماا ديه دو 1 3 هل 011 فر شل بلا 04 دورت 10105 د8 1015 واج 10 با 9011 1ك لاق مرسل ا كالجل هلاك دكا زك ج11 1595 يا ك3

 ا و و 00 2-111 3 - 2

 ل لاقت يي سس ل و
 0 وسو 1 لفقر اهعافترالءا سرا ليقاذهلو 0

 قدزرفلا بطاختةنبدملانابلاوا 0

 نساجاف كل: أ ام كرات تنك تا ا# اهم-اك ةهافسلاوتدزر ذل لق

 | قت و لصوملاىلادعصأ اللف ماق ًاودادغبىلا داعو حالسضلا ضعب هوس هتباعزمتلا وهلا

 زولاىلع ضبق نأ ىلا ىبسلا لمعي لزب لو ىسوبلاةلودلا فرشم كما ةرازو ف ىعس مساقلاولأ عرمش

 | وهدوعقلات اب م عضعي هللعو سلحادحاسلاو ماناودعقا ماقال لاستب تأ بدالا له دن ءراتأل نال |

 ىحخاوأ ىف نار ناطا.دلا
 ركسعلاب امضاق هتنطاس

 ني ودنملا
 تامْرلا كلذ لاركسعلا ||

 لدتقواو رولا ناكواذحاو

 فاشن قامارغلا اشايدخم
 هنال ىالطسعلا ىلوملا نم

 سانلا ىرادال ناك

 لاح لكىلع قالا ماكشي و
 د*# ناطل لا ىلع صرعف

 مهدب اءارز ولان الاقو تاخ
 ناكولو ةعب رأ لاعتهنلا
 نينئاركحر علا ىذاق

 ليامو رف امهرزاحأ

 توك ىوطان أفرح لاو

 حاسم مانا ف لهسأ
 ةنب زتوكيونيسلسملا
 لاق لاتغلا تاودحال

 ىلا ناغد_* ناطاسلا
 ىالاطسعلاكوملالعش هيأر

 ليام رركسع ىضاق

 جاملاتاوللالعجو
 ركسع ئذاق نح
 نبئتقو ناكوهو 1وطانأ
 ملفي ةيئطناء سعد اض اق

 مد الاعسلا 4 0

 لسرأو ةكراشملاب ضرب
 نالروبزملار زولاهيلا
 لاق مدقنب مف باع نيل

 هيلابهذاى ارب زولا

 ل اوملا -_ مصنف يمقن

 اذاهنا اولاقو قالطسقلا

 ةتبلا كبضرت كيلا ءاح
 كلذ ددعتن منال ل

 0 |اتهنف هدب .عرم

 م36 |نيليواضرأو

 ناكوسلاة الاول
 .فالطلاب فلح نسح باجل
 روك ذاار رولا ربنا



 ىوملا هب ماكشأم لي
 ناطلسلادنع ىالطسقلا

 لعل 0 زاار رولا حىف

 ناطلسلاى وت هللقددم

 ىلاعت هللاسط ناعزم#

 تانفلللا ىلسالو ها

 رب رش ىلسع نا دي زان
 كولا لرع افا ا
 ءاضو ع ىقالطسُقلا

 م 0-00 هنيعو ركسعلا

 1 تصل ووه رددتام

 نتا اشابميهارب موحرملا

 هجرت عش 'قاشابلملخ

 هلبأ هجردلارلا لولا دع

 3 !ولاتامال هنا قلاع

 دلل اءالع ”مد>-وكةنصَم

 لوملا ناكو ه-اقد مهلك

 ايضاقذةةقوىالطسلا

0 
 ن الادب ىب عطوم هنت

 تاخ ماس ناااسل ١ ماج

 دنع ىنالطسقلاىوملالاق
 كك اومتلا هلزْئَمىلاَدَع وحر

 ىل !وماواسنغم تارتهشل ل

 ةداؤ ىَد اه ريهشأا

 ىدنعاةس ناكل سا

 ايكعم_هذنو إبلا ادهن
 ىلانلاعثهنياءاش نا ادغ

 لاق كفيصمنوملاةراز

 كولا لاقدلاولاكوملا
 ىوهلا تاق ءداز ىذأق
 ىلا تهذا ىناقالاسعلا

 هتييناكو ءىجأ مث ين
 اناولاق هسكند د نما رق

 تلد ةسسشعتب ىفانعمحا :

 اهفدَق هع رضا هإمللا

 امهتموهناكو لاق نوح

 ىتفمحف لاق سس

 78 م وادب هنا ءليللا كت

 ص000 ااا
 ا ريا د و ىئهوءاس اطادصقاأ

 ياخ عالاط ا ىلع لدي وهو سال ناك ءاسعس ناالاقريبكن روك ذملا هيولانننالو تون مالكا نكمل
 ةامسف يطا تاك هلو اذكساواذك نس رعلا مالكحف نسل هنا ىلعدرخ ىلا 0

 رمشع ىنثالاةع الا همف كا و يف هفرصقاموأ_عمسق ن روم كالا .ل الانأ هلو فرك ذول الا

 دل اول "الا ماسقأ ةلعج لاق هنأ محرك ذىلاهاعدئذلاو مهمتاهمأو مهتابفوو مهدسلا اوم راو

 ٍناّتكلانمّةر وس نيثالثتار ءاناكو تأ اًرعل !ياثو ودلال انكر قاقتشالا باس هلومشا هوتي

 دب زد نال وكما رش باو تانلالا نك توم اور تاكو دواةم اور وتلا فاكو و زعلا
 فود الولو و لا ا كلذريفودسالا باكو

 ةمشنلا باك ىف ىبلاعثلا هلة نام ىلع هلوقةنف نحر هش هواهم أش ت رك ذإ ةلاطإلا

 نيلامملا هنردص نكيةريخالف د اديس سلاسل اردص ن نكملاذا

 سراف كن لحأ نهل تاع د الحار كت.ارواملئاق و

 ةنكاساهتك نمةانثمءاباهدعب واضن ةحوتفم .واوودح .وتفم مالف لالا دعب وةدحوماءانملا حب هنولاخو

 ظ ىلاعت هّنادجر ةئامثلثو نيعبسة نس ف باح هي ولاخ نس هاف :ةتناكو ةنك اسءاهم

 « (ثّدحْلاىسل دنالا ىفامحلا ىناسغلا رجسأ ندمت نب نيسل-آ ىلعونأ )<

 لاج رنم سلا اهبف عب اغغل لكهبف طمض لمهملاد بقت هامدة مباك هلو بدالاوشن لحل اقاماما ناك
 ديحطللا نسح ناكو ند.غملاءالعلاراكو نيئدحما ةذباسهج نم تاكو نأ حى اوهودهنش فرصقام و نيهصأا

 تقل 0 عوممل ودبطرق 5 عما ىف ساحب ثاكو باسن الاو رعشل 0 , رغلابةق رغم ه1 ناكوظنسلا

 تلطوةثامعب رو نب رشعو عسبس ةنس مرحلا ىف هلذالو تناكو اهتماقرط 2 أ قحمهرابختا ن ل
 نيعستو امن ةئس ناش نك سلخ ل دطل يشع منال سوما لما قولو نيعت راوعسب راةنسثردحلا
 ىلاةيسنل هذه نون فلالادعب وابتدع نمةانثملاءامل ادب دشنا وميك خت عد احلا او ىلاعت هلياهجرةئامعن رآو

 لل ول دقن ساراس لا اهللن.: رهجر الا دس دل وكن د مهو تامدس

 نبماقلا نب هنلاديبع نبنيسلس ا نيدج نبدا نب باهولا دببغ نب دمت نيس هللا دبعولا (*

 ىردنلاس ارد او ريع بث عك" نبثرتلا ىنن نم ك رادار زولاتهونبن املس َىهنادبع

 (ىدادغبلاعدنلا بدال روهشملاو ءاشلاعرابلابتوعنملا

 مر كلا نآرقلاءارقاباص وضخ اريثك اقل داف أو باد الا فون ضي ةفرعملا نس>ائر قماب وغلا وك تاك

 ءاشلا ى ورانا مس ىذلاوهومدعب تكتاودننلاو زون اكسس اعلاهزسح ناق ةرازولا تبن نموهو

 نيناملسو مىاقلا هنا ليقاضن ًادضتءملار را هايس تلا قى انستا

 نابرأ نمر وكحذلاعرانلاو وكانعت هلأ ءاَسّنأ هنجحرت ى ًانسمو هرك ذنع هنرهش ىنغتز رولا بهو

 نب ىلعي لأ فيرسشلا نيد وةننب ناكو دس حرش تأول دوةم ردعيل ا تاي تان ماو ل اضفلا

 ةمدخقلعتروك_ ذملا عراسلات أ قذت ةتافة عصا ىف ني دختمو نيف را اممناف ةغيطل تابعادمتب رابهلا

 اهنف هيتاعبةبلادولا رشا تتح ارارمدبلافي سلا تس داءالت - وءارهالا ضب
 اهلوأو ةمر1لا ننس هءلءرتغت هنأ لاريش و

 ىدعبةسايرلاهقرط ترتغ وي ىدونباىنم نا و ىدو تاب

 اهنجذواهسفلاط واس ماوج روك ذاع رابلالابتكتابترك ذاشعفلاو فهلا نماهعدو امالولو
 اهلوأو شعفلا نمي شاضنأ



 ايس سلا سس سس سب ثايب
 انأو ىلعمربأ ع ريحتك الهسوال هاب اه شلثف د ىدنءءابشل لت تتلف. ىل < يأ فيرشلاةعقرتاصو

 ىقاتلقو بذاككلانرئخا دهشب باش ذا باصل ان اخ هطاشاه عمات لات ضضطفوو ىدحخو قرطباهتعصلا م
 سالا اذهل ئيبىلاتبهذ مرحريسغ نم ىلع نو * دجو لزهو هبلوأ وه * ضوياتعلا نموا نيب

 ىوملا ىلع مربأ مم ىنكرتف هدا راع * اردقو تبت ىنأ اعد 3 ا

 ع ف اسينعم ننأ ىأ هللان تلع اذ اهف 5 دقعو فن لح نمل نأأ 9 تمللاو ةسأب رالاماذ عدم

 ةريس ةدمدعي واريساردق دنعلا ضراع مأر مال 35 رب زومأ لماعأ ارت نم يل ىو د راقثوأ تركتك

 ىالطسقلاىلوملافتلم م جيلم ل عضاذاو 4 ىدردت رع ولو صر قر هد ذلا املا كاذاباع

 ىعرسشف نومملاةبقيك دلتا نان ىف لاسن أنام رعاه عمرانل ا ىف تنكول ارت اوه ىد..,ءتسدإا بح اصو ىدنع مومس
 ماك ةرابتف فراعملا تب دّقلا فا ناءتنك ولو ل + واسأ جاتلاب تيصعف اوادأ
 ةيمكسجلا مواعلا 2 دون ىزاحت التنك اا ييجلا

 مقئاقداهفهنم تعمسو درف مراك آلا نيبدرغيس هب انلارتاس نمتعنق ىف المأ آهنهَو
 ماكتوىرعةدم اهعيسأ تفدتت تع: ةقاوتففعتفن# دحر غلاهئمالجىف * الواو ماثألان ءىهحوتاد

 ةيعرشلا مولعلا فئران

 مل قئاشح اهف طسبو
 ف ماك ةرانوادبأ اهعمسأ
 اهنمدروأو جراوتلا

 ناذ' لاا هعمل تثار

 . دئاصقلا ىف ماكستةراتو
 بئارغاهف تعمهوةسر علا

 لاق ناد لا اهعيستم

 لك ف قدر دن ترهاشو

 0 ماركات 1+ دكا نماذ متن ف الإل ني ىددوو ات تاو دانس

 م د هرعش نموةبلاةح احلام ةريغودرك دقلب ال_هذس اهسفف تابنالا هذ د ىلع ةديصقلا هذه نمرصنةنو

 ىذلاىلاححرشهنلا ىمنأ 35 ههحوفعامالن لاس يب املوط نمهح ولاءامتينفأ

 هج نم لسأ لك الو « هدسفر امرك" ىناني ملف « ههماملو تمىنتيلاب 8
 : ههلرىلاىديالاةدّع #*ئ راح !رهذ نمتوملاو

 نمرشع عباس ءانالثلا مو فونودادغبةئامعب رأو نيعب زوالا تل راس لج رتاولا ف الو تلا

 قاعتهللاهبجرورعرج [ىىعدق ناكوةئاحسجنو نب رشعو عب رأ ةنس والا ليقوةرخ ” الاىداج :

 سيدا لمعت نلاقي ازهو هل مهمنيس لالا دعب وةدح .واءابلادب دشتوةلم هللا لادلا تشب سايدلاو

 را ىهوتدر ردبلاىل ةيسألاهذه ءاراهدعب وةلمهلالادلانوكسو ةدحوملاءابلا تش: ىردبلاو هعس أ ||
 مك واهاث ةحوقاملا اهيل 25 ا ذملاعرام ا اناكودادح

 لاراشأ واذهنا مالكلا دب ْومبَعملا دهصلادبعنب د ممن ىلعنب نيسحلا لرعمءاونأ باكا فن ديمعلا)#
 *(كار غلا, فورعملائشن *:11ناهمصالانيدللا

 0111 1 ا ا ا 1 1 ل 11 1 3

 نم ىسنملاةمسلاف قاعم#لاهزك ذرئنلاو ظنلاةعنسصإ هرصع لكان لاي رسفلاب زغناك

 ةريثع سجن خس ىف لّدق هنأرك ذو ةيومأ اةْفص قهرعش نم ةعطةدز وأو هسلع ىنثأو ب باسنالاب اك"

 نيدو ىنيبلا- نوسقتملا
 كلاحّت او لاق كامو عم
 لبقكلاءاف اذهنآلا

 لوما نعة قل ىكوازه اهلعناكو ممثل اةبمالبةف و :رغملا هنليصومرعش نساح نمود وعش اوندروك ذملاٌيارغ وةئاعس ا
 ىهو هنامزوكش وهلس فمي ةئامسجتو سمنة نس ف دادغبب

 1 0 م تنك لطعلاىدل نتنازل ضفلاةبلحو . و لطيللا ن عىتناصىأرلا ةلاصأ لاق هنأ ىاقول »ل قطل
 ٌرإطعلا ىلابا ءالعلا للخلا نع هانثم ىّرتع فنس بلاك وب رقم كدا رك لهالا مان راما هنداعنمداكو ىلج الو أهنف ىتقاي الو امم 5 ىنكسالءار وزلاب ةسماقألا مف ذئتقدار / زو وهناك اشاب لغطلا ف سم هلاكىعضلا دار سعاد عرشأل أ ىدجتواربخأ ىدجت

 ةقيطالا ةمعطالاراضد-او
 موق ول هدانعاوعتجاف

 كوملاو ىفالطستلا لوما
 بدطخلولاؤ هذازدحاوخ

 نلغتسمم اوناكو هداز

 لذ ح تتم هلام د ىنزح ىدتشمهلا قيد هدالف

 لبذلا ةلاسعلا ىرقو اهلحرو »* ىتاحار نح ىّتحىنارتغالاط
 ىلذ_عقسك زلال مو ياكل دع الهععو ىوسطت تخل نم كو

 ليال اسلم 00 يرض



 ناكو هنداسلاوة لاب
 تاكح ل قيقرىدنع
 تاقولاقارسهعمب دا

 تخص مالكا ءانث اى هل

 فذ ةينئف فلل و

 ءالعل اهينثف و ىنف را

 نالاق تكضدم هلاولاقو
 اذكلوقي ىناملىوسا|
 همت كوطنازكتمو
 نما ًاءادعلا تكحدو

 قالطسقلا ىوملالاةنكلوق

 اذهن وكس ئتىأ نم
 نبا رك تيىالق صرع

 نم ىالغلا لصفلا انس
 ىو لالا نوناقلا باك
 كوملا هداز هحاوسل

 نوناقلاتعلاط ىالطسُقلا
 جل لاق هما

 ىح انيس نا تافددسيصضق

 ءافشلا ناك تعلانط
 كوملا لاق مث همامتإ
 هجاوش لوما قالطسقلا
 تاه تفلاط ثنآ هداز

 امتاواللاف همام ءاغثلا

 تححا عضاوم تعلاط
 قالطسقلا ىو ما لاقاهملا
 عسيس ةمأسا هةتلاع فا

 نلكتم عياسلاو تاره

 هس .ردلؤ أدلت اعلام

 بمعتا ديدج سر زمدنع
 هتطاحاَن منو "سداح

 هتعلاطملو هدو مواعلاب

 ىلوملا اكو بتكلا عج
 هرك ذ اذاهدازةحاوش

 نودولوتلا طفل حرصا 1

 ناكو هنارقأ ن مداذع نم

 لح ىل_ءزداف هنالوستنا

 لعف تالكشملا عج

 لول

22 
 لفقلاب ركححلاارعر ةئنغلا نم 5 ىعنك و لاما سكعت رهدلاو

 لكحو الو بابه ريغ هإتع دع لقتعمعرلاردصك طاطنققذو

 لزغلاةقر هسنم سأيلاةدثب ا« تحمد قرا ةهاكفلاواسح
 لقملا مونلا ماوس ىرغأ ل يللا 5 كقيدرو دع ركلا# رش ةدزط

 لمن ىوهلارجت نمزخ اوحاض * برط ندراوك الا ىلعل بم بكرلاو
 للملا ثداحا فى لذ خت تنآو 5 ىرصنتل نعل لوا تلّعد
 لح مللبألا غسب صو ل ضستو 00 ةرهاس وهلا نيسعو عمان

 لسفلاو ها د هبت م سمه عيىلع نيسعت لسهف

 لعن ىتبنم ةامز هاجس دقو # مدا نم. ىلا قو رس ادب رأى ا

 للخلاو ىلملارجرتادغلا دوس 5 هيتاددللار ىسلاو ضيبلاب ثومح

 لاخلا لاني ده بيطلاةصغتف ب اهستعم لسللا مامذ انبرسف
 لسالا نم ناعاهل ساتكلل لوح د ةضار رلسالاو ادعلاثت - نكملاو

 لييكتلاو م بغا ءانع اهلاصت 5 تقسدفق عزط | فلسا ممول

 ل نمو نيح نم مركبات اه ماركلاتيداحأ بط داردق

 للقىلعمهنم ىرقلا رانو رح دك ىفنمىوسهلارا ثبت
 لبالاو للا ماركو رسخت. و د اهب كارا ”ىح ءاضنأ ناته

 لسعلاورملنارب دسغنم ةلهتب * مسهتوسف كلاوس كاوعلاغيدا شي
 ىلع هريلا مسن [هتقصذي وع ةسنان عزملاب ةسماملا لعل
 م 5 تعفشدقءالضتل اةنعطلا هركأال

 لاكل او راتسالا لل نم محللاب » ( تدعتسا ضببلا حافصلا باهأالو
 لسغلابليغلادوسأ ىتهدواو د قىطازاغت ند 2 لسا الو

 لسكلاب ءرملا ىرغب وىلاعملان ع د هيسحاص وهى ةمالسلا بح

 لزتعاو ٌور انامل سو ضرالاىف ع اًهسهن نخاف هبلات تح ناق
 للبلاب نتمتم عنتقاو اموكر 2 ع نيمدستمللالعلارامت عدو

 للذلا قنبالا مسرتحتزعلاو ب ةنكسم شيعلاضفخم ليل ذلاضر ٠
 لدحلا م للا ىناتمتاضراسعم دع ]فاح دسلار وصنف اهسارداق

 نلسقنلا ف زعلان ا ثريحت اهف د ةفقداص هو ىتاثدسح العلا ا

 لسجل ةرادامون سعبلا حرستا 0 ىنمغولب ىوأملا فرش ف نأوأ

 لغشقف لاهخلاب ىسع ظالاو د اسم تيدانولاغسحلاب ثهأأ

 قود وأ مسهنع مان هسذيعل 5 مهصقنو لكس ادننا هلع

 لمالاةخسفالو شيعلا قش اه يب اهقرأ لام الأب سفنلا لسلعأ
 لسع لعتلودقو ىذرأ فيكش < ّيإبَعم مايالاو شيغلاب ضرآ 1
 لدتبمردقلا صخر نعابتتصف اهنوش ىنافرسع ىسنب , كاع
 لطب ىديف الا لمعت ساو * 0 ىهزب نأ لصنلا ةداعؤ
 لفسلاو اوال ةلودىرأى تح 5-3 ىعمر ىداتع نأرثوأ تنك ام

 لا اسلام سدت ىنثمأذا ىوطتشءارو دي مسهط وذ ناكنبانأ قمت
١ 
00000 

0 
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 لالا ةصسق نْمُف هإسبق نم د اوحردهنارقأ يس اهازحا ذه
 لكز نع سعتشلا طاطختأب ةوسأىل د نعال: قودنم قالسع ناو

 لس لان ع ىغبامر هدإا ثداحىف - دع رعذالو لاتع :ريسغ[ عل اريسصأف

 لخد ىلع عا سائلارذاك دع هيتقت در وذا لردع دعأ

 لح وىلع اسندلا فلو ءدال نم »* هد اووان دل لعراغاو

 لح رىلع اهنم نكوارش نطف د ةزدثم مانالاب كنط نحو ٍْ

 لمعلاولوقلا نييفلخل اة فاس «تحرفن اور دغلا ضافو ءافولا صاع

 لدتعع جوعم قباطن لهو * ممذك نان رع فدع نانو

 لذعال فيسلا قبسف دوهعلا ىلع ع مسهماشفئن ع- ه ناكحنا
 لوالا كمانأ 2 كلوفص تل 35 ردك 0 شعر وس دزاوأب

 لشولاة صم هنم كءنفكح,تنأو 35 هسيك رثرعلا ب كماضتق ا يف

 لواوراضنالاىلا هنن لاثع د الو «تاعىشحال ةعانؤلا ثلم

 لقتنمريسف لظي تعمم لسهف *« اهل تابئالرادب ءاشبلاوجرت
 للزلا نم:اهتم تمصلا ىف ثعصا ا اعلطمرارسسالا ىلعاريسخلاب و
 لمعلا عم رت نأ كس غنأب راف ون هل تنطنول سال لوف ردق

 هلوق هرعش قيقرنمو |
 ىلالاوةقافالاف كلادءاموأ © قاشعلارصقأو ٌولسلاباط د امدعب نمىوهلاوكلامسلقا
 قارسفاهل ىح ربالدوكسشت .«ىذلاءادلاو حدو مم دنلا ضرموب .اوقاقأ مارخلا ساك مسهتعزان

 قاف ىلاض هلع ىوطت اي. ىذلاتاقلاوقربلا ىوغخاذهو ١
 عقاوكشالنيبلا دعوم لع دع انناف ىلقماب ىكنلا اجأأ اضيأهلو

 ىماذم ىنعت /نااتلعخ اوف 5 ادغوهدعوم قامعلا جاذا

 نم ير .ىفبتاكل ادامعلازك ذوةدملبرا ةنبد؟ةرازولا فو هنالاقو لبرايران ا '

 تاطاسلارب زوتاكو ذا الابتكار ملا قارغطلانأ ةنقو هسلاةلودلاع راتو هو ةرطَقلا ْ

 تقولاكلذ ىفايئارغط تاكو دعس ب اهشلالانقف ىريهسلاب رح نيدجسأ نى ع بلاطوبأ نيدلا

 دقوالط لعن لتقي ارم نك, نمدوجترب زولاس قف ذاتسسالا ىنعن دم لج.رلا اذهيتاكلاريصتلا ند
 ةسدع ٌثالثَةئس ةعقاولاهزهتناكحو يلا هذه تق اودغ اق, اشغل هيلع مهل لبقالو هنماوناماؤفاك|
 غلب هنأ ىلع لديامهرعش فو ةنس نيتسزواحد قو ةرشع قاسم لبقو ةرشع عب رآةنس لق هنال.فوةئانمس#و

 دولومهءاسدقو لاق هنالةنس نسجت واعبس |
 ىركشف دازن كلو ىيعرقأ *« ىربك ىلع فاو ىذلا ريغصلا اذه
 رخل اة هعسص قاهر ا ناتي + رخ لعن صو توسع و عسيسس

 حس ءإب الثلا مون روك نمار زولاىريمسلا لكلا لثقو نامندناح رئاستها كاد

 ٌتارغطلل ناك دوسأ دبع هلة ليقو ةصاظنلا ةم .ردملارزعدادغدقوسلاىف ةثاوسجو ةرشعتسةنسرفص
 فل ًااهدعب دا وتو يح سول ضلال ملا

 ) ١ - ابتخلكان  لوا (

 | ةدمق قةريثك مولعة طاحا :

 ءاطخا اذاهناالا ةريست :

 كلذ ع بالذي رشا 5

 قئلكسف أطءادتولاف |

 اشايدو#ترب زولا سلم |
 مجرب ملهنأ , الا عمسأ و ْ

 قطو دن وهولاقدتع |
 كقمدازهحا اون ناقح ٍ

2 ْ 
 ا

 0 ا

 هللا فخ ةماشقلا |

 قرزأةسلااو نوللار طصآ |

 اممدالح رئاكو نينمعلا ١

 ةشطنطسق#ما «لواعماح ىيب ١

 حرش عى ناوح بتكو |
 ةلاسر بتكو دئاقسعلا |
 تالاكشاةعيسا فرك ذب ا

 هحرشو فقاوملاى لع ا

 لعىئاوح نكتصو |
 ئلاعب ررالاتامدقملا '

 0 رطاخ اهعدا !

 ا ١ قف ىلا نباتاكربلاوبأ هرك ذو عيطاقم هلك ذورهدلاةنيز باك ف ىريطملا ىلاعملاو ا هرك ذو

 ذقوةعفرلاتاجردلاف ْ
 الوأاسا تك ] ٍ ٍ ا َ

 5 ا رح || ناذمهنممرةلابفاصملاد رك تاما اهيحشا نيد وهندناك رسام هناو لص واب وهسلا رع ندوعشم

 ا م لاكلاو هو دوجنرب زو هب ربخأ دوعسمرب زول .عجساو اذاتسالاذخخأ نمل افدو# ةرصتلاتت :اكو
 نوملاو "ىرعلاىلعدلولا

 ضعبقهبلعدرب ىنالطسقلا |!
 كولاغّرفتي موعضاوملا |“

 فينعتلا ف قالطسقلا

 سرداب هلاغتسشا :رثكل
 هللا جر قوق ءاضقلاو

 ماما عت
 نندوةثاهعسو ىدحا

 ىراصنالا نول راو

 + هيعمل ىضر

 ملاعلا ىلوملا مستمو)#
 لضاغلا لماكتلا او لماعلا

 598 نيدلا ىل |وسملا 8



 لجلي
 1 وب(بيطحلا .نباب ريهشلا

 1 ظرلغلالةلاب :لوسلا قوى تكتل ىلعأ ىف تتكست تلاد :راغل | هو ىرغطلاى تك نمل اةنسنلا هذه --- 1
 هدلاودنع هايس قى

 هو زازع- تو ناهعصأ نينةدلب ىضو مريع ىلا ةسنلا هذ همم 0 وات < نما الامال تركت ٍإ مواعل اهيلعأرقو هتجرت | لول سلام ملاو ةيسعأ ةلثفل ىهوهنعباككلاردص اوس تيس صدق ندا جان كوملا

 |! نابمصأ دودحرخ 7 ل ةمالعلا ىلعأر قو

 ذحلوملاىلعو ىسوطلا
 ص و ع ْ

5 5 7 8 0 2 5 

 راص م قينزابةريغسستلا «(باكللا نزاحلا نبا, فورعملانيسحلا نب ىلع نب نيسلا سراوغلاوت ار ا ةسردلاباسردمراص مث نأ
 سس .دادإلا يىدحأب اسردم
 لوأ ندموسهف نامثلا

 : هلابك ن , ةنعسل ةئامسجت تك اهقستك انك هافرحلا تكرم بتكو هياكل ىف ربضعدب رقتاك |

 ِ هلوةكلذنف نسحرعش هلو عماجوةعب رنيدامزب زعلا

 هلرسعم امنيسسردملا

 ا ةبغاىذفروك نملا نزاحلا نباىفوت هب وكسا مالا براست ل. ذف حرؤملاىاذمهلا لضفلا نأ نيدهتلاف ا لوما عدن مث امهتنن ىرح || نزملاو مهلا اذالف دحأ ىلء لبق مدن نسو هب وذل ىذلاو ام ةفتوالا ا 1 00 نال
 0 يامل ون ىراصنالا لجأ نب كرامملا ارمعموتآف ب رشلالاقوىكلاسعتهّللاهتسرةًأ ف ةئامس# نو نيتنثاةنس ا دمتم اروكلأ

 ا روك ذملا ارهشلا نمنورشعلاو سداسلا مودل اوهودغلا ع نم نفدوءاثالثلا ا ا نام
 ١ الو هيفنلالعم ها دعس

 ديبعةوعدب ماعلا ىبشلاب فورعملااب رك زن دهني دجا نب نيسحلا هللا دبعولا) كوبملا عملا ىتدا
 ناطلسلا هللاقهداز هحاودت

 هتف بهذ نا انرمآو

 ناطلسلا د بنعان رك ذأ

 ْ نذكللاىوحام هيسح د اهنرحر لا كلل“ نطغاادهازلاحا ارثساو 0 اهملاطل اسندلا تَنَع ا

 نتتفمنيلا حلالك ىف ب هك رتسيو الم يسن

 نأ ىلا برغلاب لازاغ مهنعهتلا ىذربلاط ىنأ نب ىلع نب نسما نب نسلسانبهللا دبعن سا ر رداتامتا :

 ١ نست سههّللاءانتل نسم د ةقث لع فوك ل مآ

 *( رصم لوامدح ىدهملاهليا

 1 لدعع ىدهلارك ذدنعنعلا فرح ققانسو 98 ةرواط سم ةريس كاذب هلو هر وهشمب رغم اب 0 اف هتصقو 0 0
 َّ ا لاعرلا نمناكو نملاءاعنص لهأ نمروك نملا هللا دعوت وىلانعتهنلاءاشن ا هرامحتأأ ن نم فرط هللا 1 1 ِ 0 1

 |١ نرهواهكتام نأىلا ىس لزب مولاح رالولامالبادحوة شب رفا لح د هنا وعنصر اع نب رب ريبخلاةاهدلا ا 0 رانا رتل اا

 ا دهمال ول وطب هب دحو لانه كاهو قرش اذالب ىلاهتمسلغالا ىن لوامرخ [هنلاةداب زرضمو اهكلم 1 0 0 كلا
 | دجأ ىنعأربك وه ناكودجأ سابعلاوبأ هوبخأ هيعمجاةكلمملارصأ هيلا ض فو لاقتعالا نمهج وأو 0 لعاب وةتانجلا ٍْ ةلادسع هللا ىطمو ءادتعام كس افزاردك لا كوامرخ عسل ههحاض هينشسأو ةسامل كس ىلاهح وو هلا دع وتو نا نس | دافاوةريبك ةدمسردف | روك نملاهّتاد_.عىأ ىالوصولا نعزعو قرسشملانمىدهملالبقأو دالسبلا لدطووىدهمالدعاوتلا | 0

 . | ةلجنم قبتو كري_هللااهلتست واهروم ايل قتمملا ودزايلا فعادش تيا دوكك هللاق وعنا مهما اا ذهلوتثحاسلادنعاصصق

 001 اههملعسدفىدهملاامهّممرعشتساو ردغلار مضأو عنصام ىلع هللا دبعول مدة لوةلاديلعرركو عابتالا ةنامزءاملع نما ريكو
 نيب هذاك رن لكني ةثامو نيعستو نامتةنتس ةرخ .”الا ىداج ف صتنمىف كلذو ةدحاوةعاس ىفامههاتق نم ّك و يذاتتس ل 1

 00 ةمشنل امذه همهم نيعاهدعب وابتك نمةانملا ءالانوكسوةمهعملانيشل ارشكي ىيشلاو * نيرصقلا || هناىرانفلانيدلا ىننحم

 فلالادعي و فاعلادب د ثنو ءارلا خشب هداقرو هب هنعدتلا ىدرتلاط ىأ نت ىلع مامالا عش كوتن نمىلا نباىلوسملالعأرقي ناك

 || دعف هللادا ,زامأو + ةمّشن رفادالب نمتاو ريقلا لاسعأ نمةندمتنك اسءاهلادلادعب وةلمهملاذ || موحرملادبحلأ حبلا
 ش 1 نبدجأ نب ميهاربا نينا دس عن هاه ذاب زرضمول ا وهلاس# فق شم د رانا رك اسعنب افناطاءرك ذأ مور !ا!ناكوئدنفأءاش .

 2 هن رفا تلغالا ب وامر :ارغصالا هادا, زوهوة حاف نب لاقع نت ماس نب مهاربانب باغالا نيد ا كلذ 0اي تيطخلا نبا 1

 ا قلاق ع ةسنقل ١ رقابهكس ام ىلع بلغ نيح دا غيل اواتمختناسل" "و نيتنت اًهنس ٌقدمدمدقلاقو ىميجتلا 1 ةكام مول لك هلنيغا نعاشتم
 اسف ةلمرلابن ةدواهتم والا ىداج فت ةثامئلثو عل رادنسك ةلمرلاب ف وثهللا ةداب ز نأ ىنغلي ةحرتل رح 1 ا تالا لا فتن حر

 عل برغملا ار قود ثرلاناكواج رع نزال ار 2ث باغالا دلو سوهو شناص لرتو هيلع فقشقهريق | لسع مول ىف نا دي زباب

 قو



 دا |لضنأن باناكو ري 3 ا 0 :

 تقولاكلذ ىايتفم || قو ب رك اسعنباهرك ذام ها اذههّنلا:داب ز ىلاصالاراصنأ ىلا هدالوأ مث باغالاهداو فادنو فوت
 ناكوامهرد نوع ىف هتدح وام ىلع هتاّقن ىنكل ليلق فالتح ا امهنيد وبسنلا اذهىوغلا اعاطقلا نم ىلع مساّقلا أ ةجرت

 ثيطخللا نياىلوملا مدع || هتونات لجو ةقرلاب بلغالا نب مهاربا نب دججنن هللا ذاب زرضموت قوت رك اسمع نءاريغلاقو د« نيعضوملا
 ْن اوهدلاب ص القهماع | تاو ريسقلا نعي رن أ ىلاهتكمأ مةدم تناكو نيتئامو نيعستو تس ةئس ىف اهم نفدو في رشلاسدغلاىلا

 رهشدر زولا را هولا وسايعلا ىنبءافاحل وأ حافسلا سايعلا أرب زو عسنسلا كوم
 لودلا نم اهري_غىالوةسمأ ىنب ةلودف الت هللا اذ مفرعت نم هبة نكلو ساسبعلا نبل اودى ةرازولاب

 ناكو رييدتل اوةساسس لاب املاعاسدأ هش دح ىئاعتموةن سة هك اغماذناك هنالهبسنأ أ. حافسلا ناكو

 انهنناع اوخمىلا اراصوسادعلا نب ةلودةماقا قةريثك الا اومأقفنأ وةفوكل لاب فرصلا ملاعب وراساذ

 الف حافسلاىنأ مامالا م .هاراةعسولاو عدن ناكو نهالا اذهى هبا. دئمو ىاسارتلا لوب او ىلا

 هناروك ذااةلىبأنم اومهوت حافسلا ىلا دوغ | ثب .اةناو نار عة مم ىنءافا رح ادمن ناو هوت
 وهو ملم ىبأىلالسرأ حافسل انالاقبفئثهنمهسفنف ىيهرزوتساو حافسلا ىلواسإف نيب وأعلا ىلا لام
 حافسلاىلابتك كلذ ىلععلط املا سمان الاسشب و هلق ىلههضر وةلسىبأةينداسفد هفرعب ناسارخ
 ةلزلاءزههنمتردص دقوانعساو انتم دن ىف هلاملذ. لحرلااذهلاقو لعب مل هاتق هل نسحو هلاك مفرعو

 لاتعرومت نأ هيداعتناكو البل هلا م ع م هافرغف ل

 ميصأو مهفايسأب» هر قادااو نو ردن هعم ع نككملو راسنالاة نب دم وهو هدنعن ءميرخالف حافسلا

 ةفالخلا حافسلا لوو رهشأ ةع رأبحافسلاسابعلاىأ فالح دعب هلتقتاكو ب راوذنا هلتق نولوقي سانلا

 ا عل الا الا عسب ررهش نم مرشع ثلاث ادع ةإمل

 ع انة 1 ل هلثمناكن مو بهذملف .رانلاىلا

 ر زو لاقي ةلسو نكد ةثامونيثالثو نيتنثاةنس بح رىفناك هلتقثأ ءارز ولازامح أباك قرت ذا

 للعلا ارحاهملا نيت املس يف لع رتقالف دمتلاك ١
 0 اميرورسلا تاك 35 اعرورستدق ةءاحلاتأ

 اند هلا د نف ىدوأ عه كل ار زور زولات ا

 الالحن ىعشف يسهنمهرا د برغل مهملا سلك ناك نيلالك د :راحىف ةفوكسلاب ةلزئمثاك امناوالالخ نكلف] ٠

 انيس ماد وه و مودخت

 لاف فيرش لح رتن ناو

 نع ”وتاطاسلا لعل خدم

 هليقتساناطا نلاو هعم

 ىصابتددعذاتسالا لاق

 سف تاوطحن عبس ناك .
 هقناضو هل ىكاامو هيلع

 تاطاسلل لاقوهدب لبق مو

 مانالاهذهىف كل هبا كراب

 هدفت عانرك ذمةشرشلا
 اناصواوناطلسلا ريانلبقو
 ملعلاب لاغتشالاب تاطاسلا

 عانعجر وعجرو +
 در تاطاساده هلاناقو

 لبقتو هلى عت تأ هدللاو

 تكوفرعت ال 0 :1لاقددن

 هيلابهذبنأ ارفشيفك
 وو تيطاتازبا لثمرلاع

 ٠ اذهردقلاذمضار

 بس ناكوامول رشعةسجنورهشأ ةعسنو نيس سج 1
وك ذملا بشل اهلا دبعابأ نأ ناوريقلا نمهح ور

 ١ لس توسل مارز وأو ر

 0 000 نبا كولا لأ ءداهرنمح شوه مزح صاوخذ خو ةلاومأ دشفروك ذملاهّلاةدأن ب ربنا غلب بلغالا نب 0-0 اربامزهاملا| '
 98 و2 برس ا :اوةنس ىتنامبلغالا ىنبةكسام تناكو باغالا ني ممداربا عد ولهجورخدعب قال 8 1

 هيرصتخاف لوطن كلذ ف حر شل او امونر مشعة عب زاورهشأ 0
 8 ةكرال 7

 ضرع تكتهلاقوءردص : قاد لالالا ناماد ع | 0

 تاايلط تطورا اه (فاده ني صفحة مل“وب ازد 00

ْ 

 "كان: اهناليلتلانا فلتادقو “ب ىلاعتهنناءاش نا ىددسلا قدم |ىنآرك ذدنعنيعلا فرح ىف رك ذب :عييسلاو# نهبلا 7 1 ا ا 1 قي حصرا ساو او دعنا يلا را يل ِ
 ءالعلا رئاسو كرحلا هرهصتعي ىذلالوخل للا اوهوءازلاوواولا حش رزولان ماما ىناثلاوةبرتق نبا لوقاذهو لدغ ةعلاتاطاس لا ىلع ندااعالع ل وما عم هعجج لجدقرب زولا ن اكسف لج اوهوواولارسكب ”ررولا نماهنأ امهدحأ نيلوق ىلع ةرازولا كاقتشا ف ةغلل باب 1
 هانا قرا لوقاذهو هيأرىلا ملا «وناطللاوأ ةفياخا هيلع قعي ىلا ءانعتر زولاثلذكو الهلا نم هىبعيل
 مدلكىلا ثحلا ىن او ١ 1 ملعأ هللاو جاج اوعللا

 كاذاهيلع ناطلسلاو 0 5 + (ترائانبن امعنلا ةفينحنق أ مامالا نادال رعمساو )+ :

 هيلع ر دكر راكسالا ل 11333 سس ات سلسل 0



 نطو | ىلع ارركح#
 تيطالاثاىل اولا كلذا

 ثعىف ةلاسر فنسعق
 ققحو مالكتلاو ةبؤرلا
 هاعداام مالكلا ثحىف

 مسا ابهتيطخ قفرك ذو
 ن امن ديزناب ناظاسلا
 ممهاربار زول دباهاسرأو
 لسعابم :رعادفاشاب

 قثك !املاق ناطاسلا
 خيبقلا مالكتلا كل ذرك ذب
 قءبتكو ناسللان لطابلا
 هتلاسرب برضا فار والا

 جري هناهلقو هسوحو
 ري_كقف كلم نم ةشيلا ٠

 مالكا اذهتكورزولا
 تيامللا نا 3 و 500 نم

 بيطاناثءاوجرب كلذ عمو
 ناطاسلا ل سبق نم ا
 لافو اهرخأت نه ملا

 تاطلسلا نذأتسار زوال

 ةكلمملا هذه نمسهذأ نأ
 هما ىداو ةكك رواحأو

 ناطاسلادنعلالتخالاىلا
 ىالسرأ عرب زولاريكتف
 ةسفعروك دملاىوملا

 معان هلامنم مهرد فالآ
 ناطاسلا قلاع تاطاسلا

 كوملا ور نم هيد أ اه
 عمو هتكملم نعروك ذملا
 روك ذاك وملادقتعا كلذ
 اهليلقتو ةزئاجلاريخ أنا
 تعقوورب زولاةهج ند
 مةيظعة حو امتي كلذا
 ندلالالحىلوملانا

 ىلااباك لسرأ قاودللا .
 مورلا دالبنهث اق رص ضع
 كوملاىلع مالسلا هتيشاعع قبتكو ىتثلاكولاوهو

114 

 || داج لاعفاهعضوم واهل لهأ كناق لد نءاهح ركالو كنماهليقنام ىضاقلا هللاف هزماهلسل ىضاقلا | ىلاروك ذااداجسنباهلمق ماتيأ مسيفونوبئاعا باب رأو ثا ذريغوةضنو بهذ نمةريثك عئادوهدنع | تنك هولأ فون الؤملظع مدق ىعريطاو حالصل !نمثاكو: اهبنعلاعت هنا ىذردمنأ تهدم ىلعتاك

 |١ لا ]سوال مثك نبى ىضانقلاتأ ةفش ىأرابتأ باك قت اور نب ىحي ىذا ايان | لزعوةرضبلا ىضاق ل سرعمس ادن تاكو هريخلا ىناقل اهعفد ةسرهلظ موداسج رس انو لك" ال || امايئابتزوف قبر شل ذىضاقلا لعفف كل ادبامل فا عة فضيل ةمذابنمأ ريت تحاهشبقاو از ىضاغ ال
 || ىذلا لغبلا تأ لاخأ قاف اورظن الاسقف هنةسفنحو أى دج رينأف هلتقف لني دل ب تنس ارش ًالاورك, نأ امهدحأىعستالغب هاناكو ىضنارناع رابانل ناكروك ذا (ليعممالاقد مثك أنبا || يح ىضاقلا هنوهتياج ضر :ناكوهتانبأن عولمعمسالوغيفانثامدوانلاومأ نعتففع هنولوةب د لدعم“ الت وعدي س انلاناكف مك ؟ نبى ىضاقلاهعشرمسسلا ىلعداج نب ليععت ا مزعو ةرصملا
 لاعتهللاءاش تادعبهدلاو ذكأسو ىلاعت هللاهجنر ةثامو || نيعبسو تسةنس ةدعقلا ىذ ف روك ذملاداجةافو تناكووج لاق ناك اوراننفهسحتر ىذلاو هر عدا“

ْ 
 ع (هنعمتلا ىذر ىلامصلا ناطلا ليكن أ دب زنبف نكمل مالا ءارعشلا تاقبط باك ىفوفراعملا باك فتستقنالاقو هب دارلا/فورعملا لئاو || نركب ىومفوكلا ىلت دلادسعن كراس ني ةرسيم لسيقو روياسى ليل نا نيداج مساقلاوا)*
 |( مهملاش و مملعدةيقدرت زتستوهر ود وهم دقت ةسأ ىد :لوام تناكو سامقلا نب رذعجوب ارك ذا || لاواملا عبسلا عج ىذلاوهوا تاغلوا مباسن ا واهرابحخ ا ءاهراعشأو ب رعلا مايأب سانلا لعأ نمتلك
 ٍْ لاتفثدحلانمعدةلاتزيمالا ادخال اواعدقارعش دح ضد نبال * هب تعملو هفرعتال كب قراعت نع || مهنمرثك_الىورأ مهبتعم »وأ نينمؤولا اريمأأابهفرعترعاش لكس ىورأ ىنأب لا.ةةةنوارلا كل ليقف مسالا || اذهتتقتسا مسا رضح د قوامو ىومالادب زب نيديلولا هللاقو اهمولعو برعلا مانأ نع هولا سن و
 - || الخف ناوصن كلملادبع نديزن ىلا عاطقناناك هي وارلاداجسلا# هلاثمامصاّوغلاةرددباك" || قتامانقملا ناك حاصر رخلادمت :وب ارك ذو + مهردفل أ ةئا ع هلرصأف كل ذي ديلولاربخأو ةيلهاعلا أ ةديصقتئامعستو نيفل ا مدشناف هبل عفوتس و هنعهقدص»نأ هفاخا نم هبلكو م ديلولارعص ىد د كافدا.شنالاب ءرحأ اذه ىفكنتم سلاف مالسالا رش نودت باهاجلارعش نمت اعطةملا ىو ةريبك ةديصقئاممهتملا فو رح نم فرح لك ىلع لد نأ ىنكلورياك لاق رعشلا نم اضفحتام رادقم كف هل
 | قثانمىلاالا رخأ التنس ترب ف تثكمو هتف ماسه كو تودي زب تاما كلذاف واع ماشهم وأ ناكو
 ا ريع فس ول ىلا تريص مئامييديأ ىفتاسنساف لس كل ذهلامالاةف اكبلا ريصأ ع ادبأ مهلاعج ربالزم || عادو رهعدوأف ىلهأ ف [ىتح اعدت نأ كل لهامهل تلق مفاخأ تنك اذهنمىسفن ىفتلقف قارعلا ١ || لعايلاوناكو ىنقثل ارعنبف سون ريمالا بأ دان ايالاقو - !ءافقودقنايطرش اذافّعجلاةفاصرلا || عماج قت يلصف ةعجلا ص امو تجرفل تنمأةنسلا فى رك ذادحلا عجم أ ملاسأف ارسم ىفاوحنا نمدي
 نمي وارلادامج ىلا تعبافاذهىنك" تارقاذاف دعيامأ ىقئلاربعنب فس .ول ىلا نينمؤملاريمأ ماشههنلا 'ديعنم محرلانمحرلاهللا مس هنفاباك "ىلا ىرومالسلا ىلعّدرف هيلعتإسة رجالا ناونالا فو هو
 ا" || ماشهو بهذي رضق نيتماخر لك نيب و ماخرلا,ةسشورثمءاروق رادفهبلعتارفى نذأف تنذأتساو ماشه باب لعتلزاف إل ةرثع ىثثثا فق مد تنفاو تح ترسو هتبكرف لوح رم لجباذاق تراظنو ريزاندلا نذدشاف قثمدىلا هل دل ةرشع ىنث اديلع :ريسلاب رهمالجو هراذب دة امسجت هل مفداو عضو رك يسع نم هيكنتأب

 ملام ّْ ْ



 وسما هوبطحطلاننا 00
 قولا عمسفدداز هحاودش 0

 م اذهب طالتا نبا
 قا هز او همس باطت

 هنا لاةفروب زاب رولا
 هقازوحاو ل ضفدقتعت

 تال هبلع لضفمأن او ىلع

 امالسلا "عقودا لفرع وثل ل نمش وز رك روت ةتاعولأو جةسفمط ىلع سلاح
 امهم تاتقلحتن راحلك قذأى طفامهلثمرأ م تان راجاذاف هلح رّتابق ىتسهمتوندف ىناندتساو |

 تعب مف ىردتأ لاقت نينمؤملاربمأاب ريخ تادف كلاحفيكوداجابتنف يك لاسةفنا دقت نانو اول :

 لاقوهاموتلق هلئاق فرع الكاسبر ا تو كلا عب لاقالت اكل |
 قب ربااهتيعىفةنبق تءاخ امولح وبصلاباو 8 07

 هتدشناةاهندشنأ لاشفةد. تقى ىدابعلادب زتئىدعهلود تاَعف |
 5 هنلع .

 هفضل قيفتسلامأ كنولوقي ع * د بصلامضو ىف نولذاعلا ركحب
 قدرا ارك ذاع قوهومك دنعبلةلاو 0 ؛ كف نومواي و

 هيقرظتو دوال نكلا قيد مأ موا, قدعأ * اههفلذعلا اورثك اذاىردآ تسل ْ 7
 قعدقتلام ريال ايلاكعقاةفاهقوفافطو 5 قوذب نماهمعط ذإ تم >* اماذافاهح سلق : 3 كك ذلا ف "حما قووارلااهفالس دل * .دلا نيعكرامع ىلع هتمدق 1 ىرود لرش هنالاقو سراج فاو 4 تءاش امون حويصلاناوعدو هلوقىلااههف تيهتناف داجلاق 1

 و لازم دولا | 0 ا زلا كالت ىلا ةجاعالف برش نكيرلا ماس ثهناف --- هذه: فرعتال نيالا ار ىالس راجابهمعس الاوت هنأ ةدان زلط هزه نونو داع ثنحأال ال ماس وطن لاق ن.ادولا لغلو لضفلا قوراتمالو نسج اىرصال م« باحسءامجاز#لا ناك مث قيفصتلااهني زيرج توق
 دغلا نمهلقن ثهرادف هلأ ًاوامهلاموامهملءامب كلاعيجامهلاق نيني راطاىدحات اّةف عتلاقتناك اه.||

 مثرا .ردفل ا ةثامب هلدوو ةدمهدنع ماق أ ودملاباتح املك و امهلامونيشراخلا<.فدح وف مدع لزنمىلا ||
 نفسو عمتعقاولاء ذه نوكست نأ نكمامو هاك ا هذه ىو زااقاسازكهت لق

 لك نال ققثلارع

 ىلاعتهّساءاشتاهرك ذق ”الاىرسةلاهتلادبعت بدلا هبل و تمتاك لب روك ذملا ع راتااىف قارعلابابلاو

 ةريثك «رداونودامجرابخ ا واضرأ هتمسرت قربت نب ف سول هيالوو هلاصغناوهتب الو ران هيضتشب امبسسح

 ىدهملاة فالح ىفىفوت هنا ل .ةوةرعمولل نيعستو سجنةنس ىفداوموةئامو نينو سجنتنس هنافوتناكو# ||

 ملا ىوتوةئامو نيسجتو نامغةنسة ا ىذ نم نول تسلثيسلا مولةفالخناىدهملاكرثو |

 حيرانتب رون زملا ىلوملا
 نم ةلودئامعستو ىدحا

 ل تاو تاكل

 ديساإدب رع احرش رس

 3 رادع واه علا

 سس ودتلاب اب رانن

 ىلع شاو -وةيلطلا نين و

 دمسال فاشكل [ةنساخ
 ىأتناورس لوب كلذ فو نازبساملاسعأ نمذرلااهللاسقن ةدر ةبدمامو نيتسو عون مران مني

 5 اوحواضنأ فن رشا ناذيشساع ريقىدهلا ىن 4 دمجربقد_بريق مركحأو ,ةصخخأا
 اولا رست لئاوأ ىلع نانب ريغب محرت ل فيكي 2 ةقوفبرتلا تلاه فكل تبع

 صاياهتك ةعن د رشا اردصل هلضت نبةفيلخ نبهلبادب عنب ىلع الا دبعدماوهبشل اوهوةساك نبدجت ى ع ونأ ءانرت ردن وارلا دامت ت امانا وأ

 مداخل هلوقب نيعق نب رصن نب ةماسأ نكس . وذن نزامنبف يأ نبا 1
 هناوهونامزل ا قئاعلاهم رذحلاكءاصأامم لاحت رذسىدرلا نموها و 1

 ٠ ةةووغسص و ده ةفن 7 ىشأ نمهنلا كجرب 0 0

 اوناكسانلا راكحأ نأ رثالاشودب ودب معلا ىش وكام راد ازكي

 ياسا فينف فمع ضمصاا نم ع ركلات ار هلا ظفح هنا ليقةس رعلانم ةعاضملالماقروك نملا دا

 ىأاكس .ردعاسر دمتاكو ٍُ لاعتءّنلاةجرافح نيئالث د

 2 ْ دارس ا ل ينوكلا تبا 2 ع ار«
 ةشاحلاتشبازهلف هلق *( روهكمارعاشلادرعب فورعملاةعصعص نب صاعنة أوس ىنب

 لضم هاهترو را مدقو ىومالادي زن ا ا املا ولا ارتدت لو ةيسايعلاوةب ومالا نينو دلا يرضخ نموهو

 ةيسشأ» ىئاودخةب ناك



 ط2 سس ل ىلعايشاح هلو فاشكلا
 | صصتخما حرش ةيشأح لئاوأ | سايانب عيطمددر عداج موقلاءالؤه ىدهملا مانأىف انياعمدقرعيللا نت ىلعلاتو ىدهلا مانأ فدا دغب

 0 اا نمد درعداجو ةنادتو اشم .نوقاط الاوناكسفانمب ردلاباولزتف داي ز نب ىحت وىفاككلا | قةلاسرو في رشلادسال

 راسشبتاكوابنم شت 06 ذلاه الواو تب رغ ىنعم لكرا شل ىف هلوةشحاف جاه د درب نب رم وهلينو :

 نك تناوالاهقات ملف هبابقلغأ ىلا ىفهتئحاذا داجف ةرامثنلاق وهن ضل

 نيعكءلعفورعم لك فو 5 العلا غلبت ع ؟«ىحىاللقف

 | دقو مالكلاوةيؤرلاث ع

 1 ةيشاح هلواهرك ذهدعت 5

 : تىذأ املا رش للك ”اوا ىلع

 ا ةم دع هير دبع ناكتحو) ىفلا مت اضاراشب لوةيهيفو 1 تامدسألا ىلع شاودو

 داوسباس اموت هضاينو 35 ههحوةمادملاب رش نمضساو ا لك ءاضفى ةلاسوو 6 7

 اب را م عئانصلان بسم طاعت فوه هناوىلبتلا عربي ناك هابأ تا ليقو لبثلاىربي تاكو |[ 2

 0 را ذيع رصتلا ق دل اموراكتل اةمالا دش نيو تناك هنأ ىتةقدنزلابهنيديف امهتما لن || لماسعلا ماعلا ءبئمو) م

 داجمبلا بتكف هصقتنب هنأ هنعهغابفاعط 5 مةدوم ١ كوسلا لانا لماكلا

 ىماقالاو ىئادالا عمت ق_ةئفيكيب مقو دعقأق ىاقثنأو قسم ريش متن الاكس ناك نا 1 ردح ندلاءالع

 صاصرلاق ب رابآق ىطسعتو اهذخأت مانأ ىضاعملاىلعرصملاانأو دي ىتدكحز اا طاز || دوو هسعمتم هللاببط

 ول ىرذع قف تننط اوىوا نءترصتال 3 ىوهلاةضبق ف تحصل تومقاف اًضأو عش نمو كانوم 35
 ىردنال كن اب ىردت ال كاف 3 يضع 0 الع 32 52

 هناح ع ألا

 طساو لهانمناك ليقول اعتهلبادج .رةثامو نيتسو ىدح اة نس ىف قوثو »*+ ةروهشمو رابخلا وو راعّشأ او ل َ 00 ا

 حجل .ةوةئامو نيسعنو سجن ةئس ىف ة ةقدن ءرل | ىلعةفوكلارهااظب ةرصبلا لماع ىلع ناعلس نجت هإتقو ا ِ - وكلا 1 7

 ومى از 2
 لتفانوةثام ونيك .ىنآهةنس نام لبق و كانهلت ىلع نذدف هه .رط فتافةريعبلادب اديرب زاوهالانم تاطا هلاك 0-71 0

 قهابلاماشهو:أ امهبريق ىلءرخدانجريق ناغملان ةدو لمن ةصطبلاب ءرك ذمدقا ذرب ني راشب ىدهملا ||

 زادلاف ني راج اع ضاف +. درع افق ىهعالا عيتدق  امهلعبتكف

 واننا قرئاكل اوزاسشلا ف ع كلام ىدب َْق اعيج 0-0

 د راشب ودا برق 5-3 اح سهال ”ضرالا عامبتل تل

 هنال كلذهل ل تقامناوهبلع_َل وهو ةلمهملاداهدعب وءارلا عضوا نوكسو يا ط ١ ىدنعتنآاموفارو كلا

 درتتملاو مالغابت درخ ترفل هللاةفتأب .رعوهو دربلادي ذش موف ف ناددصلا عم بع. مالغوتحو ىنارعأ هير ١' دتععت رشلادنسلا ةلزتع

 اهب لاقي و ميماهدعبوءارلا وتم علا داضلا نوكسوتم كلاهما حنو مملامضي مرض اودع ىرعتملا ا ضقو قطنملا هاشكرابم

 ةغبانلاو دبا لثممال_نالاوةءلهاملا كرد ىذلارعاشلا لعقلظت نأ ةظفللا هذه لص ءارلاريسكر | لع ىهوامهتسمق هياع

 ةامهملا ءاحلابمرضعتاضي ًاههف عجو نيتلود كرد يمل درسا امهريقو ىدعملا || تاهتعدلاولا ىلوملاهلقنأم
 ١ 5 اهرسكوءارلا تا ١) لع ف را

 ةمسشن لاق : ةصنرشع

 تاطلسلا نيا نام دن رباب

 |( ةنب لع ىراغلا تاع دا بح

 : دلاولاىلوملا كح هسورب

 لوما ىللاق لاق هنأ هنع

 *( سل اىاطخل اباطخنانب «ميهاربا نب د ندع نا ولس ءولآ) *

 مس سس ل سلم يس كا ااا

 | ىلعهارقأ نانمىد.ال دوادعا دانس حرش فنيل !ماعموثي دخلا اهتم ةعيدبلايناضتلا هلان دعاس دة اههقف ناك
 وهوهبلاسهذذ هس كا ذريغو نيثدحملا طلغحالص باكو ءاعدلانأش باكو اصلا ناك ىراضلا رشف نئسلا مالعأ اوأإ
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 1 ىروباسيثلاعسبلا نبادبعبأ كا اهساهنعىو رواههريغو زازرلارفعح ابا ورافصلا ىلعابأ تارعلاب عمس أ اره تآهنم سل اوةارهم

 ,ةهلإ بحاصورت ذو مهريغو فناططلا لهس نأ نبباهولا دبعمساةلاودأو ىمراغلادجتم راغغلادبعو || ناكو علاطملارسث هيلع

 لكشلا مدعو هئاوابنكحلو 5 ىونلاةقشىفنانالا هي رثامو هلدثنأو رهدلا؟ اش كاذدتعح راشلا

 لهأ اهب و قرسأ ابنف ناكت او # اولهاوت نس انيس رغفاو م رمعلا نم غاب توام

 لاعتهلناهجراضتأ هلدشتأو 1 طقسرفقونب رشعو ةثام 0
 رزو هنودام مهرش سانلاو 35 ررو هنود ىداوعلاعامسلارش



ْ 
1 

 ١ سدسلقاباكب رعىذلاو هو ها ةقرعم 0 0 هتقومامات 0

 : رباك الادالوأ ن نملحو و

 فيرشلاد.سلارضف.رصع ١ ةعاجلادشأروك ذل نيسنح ناكوّتد رعف نان لة بالو اكلات رك وسلا

 لل

 رش هذول ارسل ىرئامو دع عبس مهذؤنملاو ا!سريشعمك

 م رك طق صقتس لف قبأو »© هلك كّعح فوتسالو حئاسف هنعهللاافعاضدأ هلدشن

 ممذرومالاد_تقىرط الك أ دصتقاوسالا نم ئثقلغتالو
 او

 لامعتهلبا هسجر تستةن دعةئاس وانو نينامونامتةنسلوالاعس ررهشف هناقوّيناكو د املا

 ا مضل ىكسلاو 7-3 لعأ هللاو هيلان تق هنعلاعت هلا ىطر باطلا نيدي دب رذنم هنا لبقو روك نملا

 |١ دالب نم ةنيدم ىهوتس ىلاةمستلاهذهاهقوذ نم ةانثمعأن اهدعب وءلمهملانيسلانوكشو ةدحوملا ءانلا

 ا اضا احر كاس مساق عمسدقو 5 راهنالاو راحالا رمش 5 ةنرغوذأ د

 ا ىمنال وق هتعمس لاف دجسأ ل اوي سانلا ضعب ناقرجو أ دجى باطما ناولس تأ مسا نع هنةغلاى سلا

 كا امدنلبلق ان آع ا نم

 ةسفئل

 |١ هلل.فاغاو شمالا نعوهذخأو ةءارقلاناسكسلا نسا اونأ ذأ هنعو ةعيسسلاءارقلادحأ ناك

 | قرعفةفوكلا لازم اونجا نادل نمل دنالاسلاةفوكلا نمشي ل باتا هلل تالا
 ةامسهملاءاطامضي ناواحو ع ةنسنوعبسو تس هلو ناواح ةئامو نيسعنو تسةنسس فوتو < هب

 || ىبرد * لبخلادالب ليام قارعلاداوسرخاوأ ىف ةنيدم هاف دل

 اهتحت نمةانثملاءاملادب دشتو ]مهمل نيعل 0 روكسو ءارل ايسكو

 تاك كلذكو و هيزهوهعقتفءرك ذمدقملاةرقنت تأ ءأحو 5 كاست : رعلاةغللا ىلا ةيئانو ملاذغلل نم هل 1
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 7 مدعأ ب بتكل كلي دحأ عفتنالبيرعتل كاذالواو تكلا ضعباشنأ اهريسغب رعو اهب رع ءانم

 تاكو ةغلا كلت فرعنمالا ةبعشماب الو هلاح ىلع قابهوت رعبل بك لكم رحال نانو كلانا ايف رعملا

 اهاونتعااضرأ تيب لهأ نمةعاسجو ىكمرتلا ارفع هابق نمواهحالصاو ار ةياج تاس

 ١ ارك ذمدع: دقوةريثك ةديفمتاغصمسبطلافروك ذملانيزلو رفوأو أ تناكن ومأملا ةبانعن

 1 دنع مول لك قناكر وك ذملاانينحنأ ءابطالا ارا بك فت , ارو ةزمهل افرح ىف قدس اهدإ

 0 ل انود ارشح لقد ورش وتفيطقففتلبفجرخ ا ل وك نان

 تن زيط دق نومصربك حجوورفوهوةماعط هلمدقب : دارا ومو ع 1 انايعرو هقرعششني حى ب

 0 8 د وةقرحلا نم هود مقرا رو

 مول تام نأأىلا هنأ دكلذناكو لجرغسلاو اشلاحافتل الك اةبطرلاةهك اغلا ىسبتشااذافامتءانارنأ
 نه ىأىلاىدابعلاةب هسنةلأو ةمجرا ققس دقو# نيتئامونيتسةنسرفص ن منول تساءان الثلا

 عبج فيرشلا |

 هرسيرةسحاس عفرفربكتلا
 كد اىلارظنف هنلع نع 1

 نس قوهاذاتف رسما ا

 لحرتن لاق ٍبابسشلا ١

 افيعسشس يشن اوباش ا اسردتواءعرو وادهزوانداوازعمالسنب مساقلا ليبعى اب ورصع قف همشت ناكو كإذريغءايشأ هلرك دوأ

 تأ تأ سردلا ردقأال ْ

 حرم 1 عدخلا تأآ:تذرآ ا ناطلناةد-ىلاةيسنلا .ذهةدحومءانفلالادعتو ةلمهلاءاطلادب دشتوتم تملا ءاملنا تشب ىلااعلناو د ْ ٠
 ىلا تهذأاف ينمعلاطملا

 7 دك

 لوملاناكحو ىمعمس |

 اسردمذفتقو هاشكرابم || ريع ' رهاط نب رغلتا ا مسا لاابأ تلاس عببلا نيدحتلادبعوبأ كالا لاق لّوالا يمتلاو ةزمهلا تاب اب
 ا هرهاعلارصع ا

 2 3 اشلا الغ

 عسر رح 3 : هادا نملا مرا او لاو كاست اقرت 8 ىذا نكلو دج هيتنعدىذلا 0

 ديسلا تهذ-ذ هلعام |

: 3 
 نصمىلاءأره نمد ريثلا ا

 نكاح راشلاب اه «عمو ا ب (ىعمتلاىعب رن ةمركعلا 1 !كومتايزلابفورعملافوكلا لدعم “اني ةرابع نب سيح نا ةز مة راعوب ارد : ٌ

 ناكوهأر قاسم فءاشكرانم

 الوالصا ةءارقكل سلو

 منقلب ماكشلاف كلثذا |
 ديسلاىذرق عاملا در 0

 ةركأ 3

5 

 3 تكش ق ةعمسردأإا

 ةسردملاب. الضتمهاشكر ام |

 ىلاةلبلجرفنابملاباب هلو
 ٠ ةلامفرؤودي ةسردملا ندص |!

3 0 : 

 اذه اشلالا 5
 اننا ذاتسالالاقو

 تاناكر رعد ا لوقا

 هاشكرايم اه بع ةفطا ||

 . ةلرط ةدش نم صقر قس
 3 5 ب 50000

 3 تأ فن رشلا دنسلل تداق



 لعش وراكش دارت

 في رشلا دوسسو ديربام

 كانه علاطملا رش 5 ةشأح

 ادكحررابمدرط لثم

 فيرشلا دار هراغفاو

 | لصو ىبرعلا كومان

 | كيرضح لوم اةمدخملا

 لدصح وني دلالالح نبأ

 هنا ةريثك ا

 ةسردك هنرداب هلادبعمراص

 لانه فنصو ثيدحلاراد
 ْ م دئاشعلا رم ىضاوح

 ّ ةسردسع اسرد مراص

 معآ كاعت هتلاوةل هلا ف لاوكسشب ناو سعملاؤوذد |

 2 : 3 2205 2959-5-5 ا نيد ؟ىزاغلا تاعردأ
 | ه1 ه0[ ه0[ هج هاي ل تك

 ْ 22 222 :©6 ءاخلا فرح ب 22125 2 | جيلا ءابتأق فتاوهسورع
 هد 6-2595 ممم | ءاسو ر نمت ل

 3 تاحدارسه تاطاسنلا

 تهزذة واذ اةفئاطلا

 | ىرعلاكوملارادهلااموق
 1 وهرلسو ج رقت هيأب فدو"

 : هتعلاطمتيد هلخدأ بلع

 ثدحتو ماعطلا هلرضحأو
 1 ةنسنوعبس لةنسلاذهو تروهدتاهتمتغر ةاملفةح ردنيعبس تينب ناكمانملا ف ترلاةةحراخ تدعو قّوصتلا نف قهعم

 اباذكا نر علا ىلوملاهنلا

 1 لك أوس ردتلاى ع

 ةيفوصلاَدْع رطلاهدنع
 انو دارالا ىدزاب يح

 جسشلا ىلع سانلاعمجا
 3 روك. دملانيدلاءالع

 فوذنا هنم لص ةئيذد

 1 هافنف نا دم ناطلسال

 | ءالعلولادارأودلبلا نم
 ببح ومنع لداع نأ دلا

 بهذناعمموفنت هئاهصكم

 ١ وهو مالسسلاهءلعحوف نب ثفان نننانوثدالوأ نم مهو مالسالا ىلع نيم دعم ءاكحاوناك توينتانوملاوو# 1

 فلآ نينونلا نيب وواولا نوكسواهتكت نما ةملاءايلامضي أ
 لوملا صقام دعو /

 لاقةصقلاهذه قاروكلا ١
 ةدشفان اف رعلالودلل |
 ْ فاض ااه را ىنينملاناكوت ادلع مشع ىف سل دنالا ع راى ستقملا باك" هلو ةبطرق لهأ نموهو كيراختفاو كتم برط ١

اعناك ل اقف ناسغلا لو أمرك ذادلننيتس ا ءا
اعزاببا5 دو ةفرعملاىوق نسل ك

 ا بحاصايف

 لحل

 نايح نب بهو نب نادح ندم نب نابج نب نيسح نبف لح نب نادح ناو ولا
 »< (تاو هن كلا دبع نب ماشهت دن واعم ن نجرلاديعريمالا كوم

 نوفل ىلا و8 سهزعاو ىدادقلا قرا سك تسون ىراقلا لحن سنا

الث دعب زعتلاوة دوما, فافذقس اثالثدعبةئنهتلالوقب هتعمهو تر دحلاعمبو
 1 قوثو ةميصا انعار ءاث

 رقع رصعلاد عب همول نم نفدوةئامعب رأو نيتسو ع ستة نس لالا عسب رروش نم نيّغب ثالثل دحالا مون

 وبر يخأو هخت ران قءاكحاهف دصلا,فا غلا هفصوو عقنامئلثو نيعبسو عبسة نس داومووب ضنرلا ]1

 | دمعتي ال اكو هديبهبتكا اهثاغلبهمالك ىفاصصف نايح نب ناك لاق نوعنتدسجأ يدم هلا دبع

لاىفهتن ارد لارا سالاو ضمت ند ران قهشك اهفايذك
لاتمتف "نادم همانوس مون

 ُ هي

مد:تفنص ىذا جراتلا هلت ف ىرفخلا ةفب هلا لعفام تاق همالس ف مستو لعاسو
 ْ لاقياعت

ادبعوب ا هرك ذوكرغغو ىعافعو ىنااقاهفطلب لحو رعهتلاثاالا هيلعتمدن دق هلااوامأ
 ْ قىدتجلاهّلل
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 هم نوج هوجو

 ية هلا تعتسلاءاهقتلا رس ىرامتالات ان ندب رن ةح راخ)»#

 ءاهقفلاءاممإل نيعماخلانيتربلا هتجارت قدرك ذوءابلا فرح ف نجرلادبعنن رك ى أرك ذمّدةتدقو

 ندب زدوبأو هنعهللاىضرتافع نب ناءعنامز كرد دقلا ليلجايعب اننروك ذملاةح راخناكو ةعيسلا

 قو قعدت زكضرفأ لو هيلعمتلا صدا لوسر لاقءقحسفو مهماعها تاوض نمرةراعصل رباك أ !نمتان

 ناتاقبطلا فىدقاولا ست تاكد عس نب دج رك ذود كملارةثامتَنسس لمقو د ةرعجوأأنيعستو عسنةنس ةحراخ

 لعأ هللاو ىرهزلاهنعىورواهف تافلافابتا؟ 5 ادق

 : »* (ىومالاناشس ىنأ نب واعم نيديزب ندا مشاهو ازد

 انقتمنبلعلا ىذا اريضي ناكو باطل اوءامعكلاةعنص ىف م الك هلو إعلان ونفي شن رقلعأ 5 نم تاك

 روك ذملاس لأب سه ةللاَعي تابهرلا نم لج رن عةعنسصل اذحنأو هتعاز وهئفر عم ىلع هلادل انسر هلوامهل

 قلاز ومرلاوهنمهلعت ةروصوروك ذملاسنايرص عم هلىرحامن هادحا تنم لئاس 5 اهف هلو و

 راعشأ كا ذريسغ ف هلوهلعةءسو هفرصت نيب لع هلاد اًقموتالوطم ةربثكر اعشأ اههذ هاواهلاراش

 انلقالو لومال الث .ةامزل دع ىرااالوءاسنلا لمنال لومت و
 انك اهلاوخأت يح اهلج نمو د اهج لجأ نمماَو ءلاىب تحأ

 0. 4. هللادنع جما ” ان اكوامت -رهشلاه 0 نعاس رم تاديمب نال ادع عمتصتاول و هلي وط ىهو

 ريمأ اء لاقفءد_فعدبلولا اوكالملادع لعدلا غل دفىف 0 دى تبعت كلل ادبعنندبل ءاولانالاق واموت

00 

 وما



 ثاكواستغم ةدلنىلاغم سلا]
 ةمسسسس

 نالاقوهسأر عذرف قرطمك إلا ديعوهرغمتساو هّللادبعدع نارةتحادق نينو اريمأ ني ديلولا نيئمؤملا
 دمحم ناطاسلان بأ قطصم كله تأ اندرأ اذاودلاخ هلل اقف نولعمب كل ذكو ةلذآ اهلهأ ةرعأ اواعس واهو د سف ب رقاواستداذا كوأملا
 كوملاعموهبحاصف نا | ىنماكتهّللاديعىفأ كاملادب لا فاريمدتاهان دف لوةلاابيلعق ف ابسف اوس غفاهمفرتمان حأ ةزرق
 ىبرعلاروب زملانيدلا ءالع أ ناف نحمل دملولا ناك ن اكلملادب ع لاشقفلّوعت دملولا ىلعف لا لاقف اندلس هناسل ماق بخ ىلع ددقتلهنلاو

 كف ةيلظع ةبعص هبحأو ىدعتاسقاوفدلاخاب تكس ديلولا لاس دلما نافن 4: هاو عنك ناودلا لاقت نابملسهاخأ
 هوزأ ءاطعاف هسيبأ ىلا هل ||| ىريةريقنلاو ريعلا هيما دكا ديلولا لع لبقأ منينمؤملا ارم, ععسادلانلاستفريفنلاىفالو رب ريعلا

 اسيذعم ليتم ردك

 0 ملعلاب ل انهي لفتت تا

 اضن لغتسشاولاغتشالا

 عمش فصلا هش رادإ

 لهعلاو رلعلا ساب رنين
 فقوف نكس هنا هنع ست

 فيصلا مانأ ىف كانه لبح
 ةعأنم دس اوامونهرازق

 كوملا لاف ىرقلا ضم

 تالسحإ .وتامنغتلق دول نكس و ريغملا تحاض ةعبد رن ةستعىد-و ريعلا بحاص ناس وب دج

 ىل 1 رفربع هرنعلا هلوةفريسفت ىلا جاتك ضو انهو مهتقد_صاناقل نامثعدنل سروفت اطلاو

 ةكمله ريدا ابفاهوئغيلةرامصلاو |سومنلعهنلا ىلصهّننالوسرابملاج رشن : ماشلا نمنايغسوبأ لبق
 لكفر ديةعقو تناك ن يللا ىلا اواصوال ةةعبي تةيتعموقلا ىلع مّدقملاناكو رع ريعلا نعاوعفدمل اوحرفن

 مادنه هتنبان الفةسيتعامأ وهيب أ ةهح نذ نابغسول ااماروك ةلاراإ با

 ىتالإسوديلعتتا !لصهّتالوسرن أ ىلا ةراش اةمالكرخ ”1ىلاتالمبجو تامنغ هلوقودلاءدحتب واعم

 ىهودإب يحل اىوأب و منخلا ىرب ناكفئاطلاكار و ذملا كام ادسبع دج ن أكو صاسعلا نأ نب كسلا

 نالاق .ودسع مل انأكو 2 رقةفالخناهنعدهّنلا ىضر نافع. نامثع ىو تحك ذك لزب ملوةمر ا

 ل داانرابحتأوهيلا مالا ىضق أ ىتمءدر ىف هات ذأ دق |سو هيلعهّنلا لص هنا لوس رناكهنعهنلائضرنامثع

 ل ىلاعتهّنلا جير ةرعمهلا نيناممو سمن ةنس هنافو تناكو ةنإ ةناقك اهتمردقلاازهىوةريثك

 دارأالف امش دكت لو هبانث *ب(ىرسعلا م لخااز ركنيدسأ نيذي زب نيهتلا دبع نب دااخ متيهلاوناودب زن ولا)*

 0 ع ساحينأ نب ضاع نب زرك ني دسأ سدي 2 ن هللا دبعزمدلاج وه لاف ب سنل 5 :رهج باك قىاكتلا ننماشه» ذا[

 ا نبرب ذننبىمفأ نب لرفأ نب مهرب ركسدد نب بعص نبق سني رب حن ة مخ نب سعت دبع نب هللا دبع ْ
 هندام“ ىذا نبا دااردب ناس نت نالهك ندب رن كلام نت ير :نب ثوغلان يور نب شارع رامتأ نيرقبعن. كلاموهورسق ||

 0 دما لو رم رأت عقول نيقار ءلاربمأ ناكناطش- نب رعل نب بحل ا

 ا ا دلاخ ناكورس ,و هنلعهللاىب هللا ل اوسر عمة بك لب زر زهدلو ةينارصت 0 وةروسولل نيناسع و عسل ْ

 ههلروكتحذلا را || ! مولر عاش هيلع خدءاطغلاريثك اداوبناكو ةغالبلاوةحاصغلا, نب روهشملا برعلاءابط نمادودعم |
 انهتارعا نر ةلاسرلا اوذرصناىح تكس انام رن. لولا ءارعشلا 2! نا فراس نتين هس دعدفو عا ارعشلل واح

 شو ملومامالا هال هدشسن اقامهامول اعف" ىسفد ترةي-اءارعشل ال ود تعيمأتملا 'ريمالا تحدملاقف 2 ة-اعامدلاخ هللا ةف 1

 لا ايقاع كذ ىعات كيس ىسح ىتيطعاو اي ىئشعت تح دولابل تعرب#"
 اهقارحاب كا لع 0 0 نإ تبهذمكنعىدنلاامىدنلا فاح 5 ىدنلاوأ 0 ا

 رولا كل لسكالو ماقالسحر نا ىنغاب كلما دبعنب ما ثههبلاب بتكو ولثمءاطعأ و هئاضةي صافن ند ىلع لاقف كتدامام لاف

 مالكلاكلذقامحائر, و. | حرش 0نلهتلادولاصةرسشعدع تح م رك تنأو رك هللا ناوداوحتن ا هداوجمتاانالاسقف كيلا
 رانلاولا 000 مركلابح ع نك هللاثالاقك .نالفىلا مأق ل نيمو ةااريمأاب ةراان بلا تك كمد ناسا اها,

 ْ فاننا لاقو مامالاراغنف سل نول ارم لا للا قش مقمانلع نمدشأ نكلو اياها بل كح اناك

 كلذ دعب راظن ع 26 ىلعنوهأ هل نملحر زةءلهتلاوؤ هلوسر ودنيا ةسفيلت تن الاه ضان تلم ضرما

 قاماهّوالافو لماتو | الع وقح دقو ميدل ناكودخ ران ىريادلا.رك ذاذكه نينمٌوااريمأر فك نمةصاختاوةماعل |
 هتيدىلا مامالا هحس وثق قلنا هو -هفدزرغا !لوشا كلذ ىفواممفديعتت ةسنكا

 ىورو هتفلاخ ىلعامدان دبا نفك 5 دلا قشمدنمىدامئاناتا 5 ةسيطمرهطن جرلاجيقالأ ..

 داوهئاشاضعبل تاك هنا
 ( لوا  ناكلخنبا - م ( (ٍ 00



 . مايالا شعب ىف ضرب
 نه برق ىتحادب دشاض سه
 ىلا هدلاو بهذف توملا

 وهو روك ذملاكوملاتيب
 ةشنيعبرالا ةوا_للا ىف
 تايق كاملا رضتخ

 ضر , ملذ هلو ءدب وضنرأاأ

 ةباع بلع مربا مم كلذ

 ةوالن نم جرقن ماوالا
 وهو ضن رملا ىلع دو
 ةابحلا نم قمررخ يف
 اعد ماسبق صةعاس ثكسش

 هبا ا ءافشلاب هل :

 ماق تح ةنوعد لاند
 نحاف هشأرف 5 نم صا رملا

 هدر وكحزا ا لوألا
 من 'اكتدبلا نمدج رخآق :

 شاعو الضأ ضصضءسع

 ىلوملا ةافودعبداولاكاذ '

 مع ةريبك ةدمروك ذم لا
 اسودمىب رغلاكوملاراص

 نيكس ردملا ىدحاب

 ىداحار من هنراداي نير واختم

 ىناكو ناهثلا 0 :

 عماجلاىف دعب

 هلزديرملا 0 1 اع
 لا العلا اريثكم

 بغلو ساهلا كلذ ىف
 ناك اذهل و هسفت نع 3

 مولسردلا ىل_عردهال

 مو هلدب س 1 ر لا

 هةةطاسوع 3 ل 0

 الفامهرد نيناع مول لك

 ناخدز بر ايناطلسلا سلج

 ريسغتثاطل ارت رب ع

 نيج هل نيعو كلذ 35

 نماسع :ركالذ ناكواسهر تا

 ددرتفءار رولا ضعي بناج
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 دحاسمارانثمضغب نم مدييو #« همال سلصلا انف ةعسس ب دحاوي سيل هللا تاب ند

 اماده ناد 2 قىرمطلا رك ذوةثامو نب ”رشعتناس لوألا ىداج- ىف نيقارعلا نعاداانلز ءاماشه نا

 وهو ققثلار عنف سوا لوو هز 0 وح م لاوش ُثىادلاخهالوو قارعلا نع ةريدض نع ” رعلزع

 انالف كاماعن أو ةلنسم 5 سا ىناريمالا هلا لنص, تلاتف هلت هتتاةأ سان دلاخل ازعببسناكو ياا معنا

 ناسح كد, بتكسق هتفلق تدحو فدك اهللاسقن ىسفن ىناصغوروعت هلا لع ندرك أ اف لعسثو ىموح ا

 ضعي قنملا نم هسيلاههجو فسول نكد قوزع نيفسول لوسرذئمون ماشه دسنعو ماشه ىلا ىطنتلا

 دا بسساحتو قارعلا هرالون فس هو ىلاهعم بتكسف هياعد ل يضم ل
 ىلعة وكلا ىلا ءاعنص نمراسفريس رفت فس .ول حرش نع ١ ىلعتلصلا هنآ ف اتت سن نأ سهأ و هلاغو

 دمتم قلاحرلا

 هيقاس ىلا نيتيشختا عفر ٌحاتفصقنا ىدحامهرصعو نيثبثحن نيبهيمدق عضو هنا لبق دز , ننديلولا مان ىف

 ناكو قطندالو هو انبالَ كلذ ىفوهوتامهنلص فصةناالةهباصرلا مهيكروملا ل قحامهرصعو

 اهنمةيحان قنئدو ل ةنسولععلا ذى لدقو نأ رتشعو تتبول قالا

 هلتق هيد ع وهمس وهسدو هلاعواداانخأ ارعمةفوكلا مدق "نإ ض رمش

 برعلا كواموذ ناني نامسعتلا ل لو تن اك مءرفةفوكلا نيبو اهيبةريطاو ىلاعت هيا هجرالبل

 ةسابجلاب اك ىىهوتاببالاء ذم ىسعلا بغل اوبأ هحدمفسوا نعم دان تاك الو

 لسالسلا ق مهدنع فيقئريسأ 35 اتدمو انح سانلاربسخ ناالأ ١

 لفاسلا اطو هوعأطوأو آ ادلاخ نيسلا عرعنل ىرمعل

 لفاوتلاريثك ار .غاهألا ىطعمو د ةسلم لك اضاممن ناك دعل

 لطاب وقولك ىفاهللا ىل طعب و 5 هموعل تامر تا 7 ىلع تاك دوو

 لئاستلا ىف هفورعم او :ثالالو ع همعأا اوتهمتالعردشلا اونصستن أف

 هاك اوما هنو افا لدا مواعم لاملج موللك قفدلاخ ىلع لعج ف سو ناكو

 انأامىكرتد_ةفىرذعالاق 'و هلاهذغناف مهردفل 1نيعبس هول طسقف لصحدق ناكهيلااهلصوأ وأو تانالا

 0 مناثهيلااهذفناتكلاضفاوكفورعا نكلو لاخلا ا هذه ىلعتنأ اولا كحرمأ /لاقوأ ب خئلاوً ا هدرقهبف

 نكلل اعف نازعلا شمل كاعف ىلع كا املاقو هاعدف فسول كلذ غاب واهذ افا مذعخأبل هبلعمسقأو

 ادلاخن اق اهمصالاج رغلاو ارك ذو * ىحدمن م ىلعامسال لذ ىبك نم ىلع لهسأ اءاذعتومأ

 | | هلأو انعدتاك ان كان ذوز رك نيديزت نيدسأ نب هلا دبع دان : وهو نهاكلا قشدأو نم ناك
 0 صاع ناو هو سيقلا دبعلا دبع ناك لاعن ١ ومهق تدنن اةةل عك ىلا ترهفةيات نذل دوبملان ماك

 نب نب « وحن سعة دبعنءاو 0 ةعقرلاو ذوةعقرن هنيعىإ اعل ١ روعأث اك هنالفعقرلا ىذن ى منو ةعقرلاىذ

 ١١" لم وتلا سشدملا نهاكسلا خط هلا نس ارو ذم قش تاك انآ تاق همالكى تن اتعص نن نهاكع لا قش
 نم عيطسو قش ناكو ةريسل اق ئاقوت هياتم هدف قا ىهوةروهشمءاذ فان ورلا لن واف عمو وهنا ءدهللا

 0 صا أر انكار د سف وب دشا و4 اوبال قادس كك عتاد

 ناك مدالو تناكو اك نفر ووشموخامةناهكلااقاشواع و او لخزوة اود هلتناكت نانشا

 1 : ءامسل اءامرهاع ناش صور عة وزةنهاكسلا ىريطاريطاةئر اةشب ٍرط تفوت مودلاكلذ ىو لتعاو مون

 اهتعاس نمتتاهع اهتناهكواهاعىفاهتلكس هناتعزوهبففتلفتوام_نمدحاو لكي تعداداواساو

 ءازاهدعي وءارلا نوكسو فاكسلا مذ زركو ةنسةل[ روس عطس و قشنمدحاولك .شاعو ةفخل ا,تنذدو
 هل نم نب ىه ير دبع جرف لاةيسنلا دهس اراد زا هلال انوكسو فاقلا أب ىرستلاو

1 ١ 

  1ربا)*
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 و« (ىفاشل اهمّدغلا ىل, رالاسصت نب لءةعن رصن نب رضاع سايعلاونا)

 ىثاشلان ناو ىسارولا اكسل ىلعذا دغبب لغتش !فالكناو ضئارغلاو ىهذأ اياقراعاهقفالضاف نان

 بحاص ب نان ىنبزلا نيكتفرس رو هتموت ريمالااس م هلى تب ولن راما عج راو اشم نمد قلو

 هلولب راب سردن ملَو ًاوهوانامزاههف سردوةئاسمدمتتو نيئالثو تال ا ال « رانوةعلّةلاةسردملب رأ

 لوسرالةبطحخنن رشعواتسهبف 0 ذباك هكوئاذ ريشغو هّمفلاو ري فلا ىفةرتثك كاسح فيناصت

 اعر واذباعادهازااضالح رتاكو ةءاوعتتت اوريثك قا.تمبلع ل غتسشاوةدنسماهلكو لسوهيلعهنلا ىلص

 ماقاقق مد مدقدق ناكوهيلغ ْى و قشمد# ران فرك اسعنبا ظفاخاةرك ذواكرابمهسفنؤالاقتم

 نبىسيعن ناس عور وبأن يدل ءامض هيقنلا عيشااهيلعرخخن هةلج نمو لب راىلا عج رمت ةدماهب ١

 هخأن اضن ا هباعج رخو اعت هللاءاشنانيعلا فرح » رك ذة أسوبذهملاح زاش ىايذهلا ماي رد

 ةثامعل رآدنيعبسو نابع ةتش هن ذالو تاكو و اههربغو رصن ن/ ليةعنب رصن مساقلاوتأ نيد لارع

 فاسممنفدوىب رابةثاسهستو نيتسو عبسةن سةر الاىداصس رشع مب ارتعجلاةلذل هناقو تناك
 هسيحأ نباهعضوم لون فواد وكانعت هللا هجراريثك هتوزو راز هربقوةدرغمةبق ف ضب رلاب ىتلا هتسردم

 ملظعملا كلم هنلع طخ وةئامسجتو نيثالثو عسب د راتنس لب رابةداوموالضاقناكونيتسردملافروك ذملا

 هرك ذَت ”لاىورلات دوقأب ردلاوب اهيل اباكف لصوملا ىلا لقت: افاهتمهح خاف لد راسحاص ن.دلارفاظم

 هبحاصناكودادغب نمءابلا فرح ىلاعت هللا ءاشنا

 اهدانعنمترعض ام ترهط ناو « ادعلاةوطس فضال ليةعزباابأ
 اهدالب ىف «لداضف كف تأر #* ةيلق كدر امون كدصفاَو

 اهداوسنودسهشلاةازيلا ضاند د ىرت 7 نآهركش كابر رغلا ةداعادك

 ةئارغسو ثالثوأ نيتنثاةنس فكل ذكأكو هيلع ارطاخاوريغّتحهياوعس نيذلاةعاسجلا ىلا كل ذي راشأ
 لاعأ نمدن صني دم ىلع ركلات ح .رخةنسملاهزهقوةةا_كهوتسةنش نتي ابن الاقودف را ازكه :

 اوبسواهلهنماوأ من لب رانمةسس رقىهو نانا 2
 لب رانم مهحارخا فرو 7 دلال

 ىدعتلايفاوفرس و الط ناط ب والا نمءاسنلا اوحر خا نك تا
 دنص نماوجرخأو مسهلعع 5 رجحلا تراح: ع نعةوساانلف 0

 رداط نيدإاز ءنكسواسم ا تقرت كالي واقل تفوح دوو ت تثدد ودل كوطلادبلا فرستل ااذسماو 2

 رسع ثلا ةعبللا مول ىو ىّتح لانهلز وايت ارلص ولا بحاص هرقد ىر دزرهشلا نباطابر ف لسو ا 1:

 كارو والبنت اج ةنس ةرخ الاى دام وأخ الا عيب ررهش 3

 نب رشعل اونماشلاتبسلااةلءل اروك ذملاف ةرشلاهداو وتو سنون يدم دماح بأن يدلاداسع خيشلاةلإ]
 نيعيسسو نيتائاةنس بحرف هداوموةضو هلارباشعن نئدو قشمد. ةثاكسو نيثالثو ثالث ةئس مرح لا نم ا

 لاغتدلا مهجر ىت مزمل اىأ ل عبدالاو سنون نب ندا ا داع ىلعوهيبأأ ىلع 5و لد 20

 ءاسلا نوكسو فاك اواهقوذ نمئانثملا ءاتلارم كو ءاغلا توكسوءارلاو هل موملا نيسلا جذب نيكشفرسو #
 الاصانشمراناكو ن.د/ارفاظمدلاو لب زابحاص ىلع نيدلا نب زلواعناك 0 وابتحت نم | ل

 ةسررملايواهازقو لب راب ةريثك د جاسم ىب وةكحامملا ف هبانتساوهم .اعدقءاومدنعمّدقتو ا

 فال ةطاصاراث ارث ًاودادغبةه-نمةك قدر ط ىف ىلا ديفةلب دمروس ىد وةروك ذملا

 ىلأ ندلازعس دمت نيدإا فرش له عذاورسأو

 : ١ ل ةئام.جتو نيسجتو عسنةنس ناضمررهشاف 7
 راو اا 0110070210100 دلل 2

04 

 لب اولا لولا
 امهرد نيزامت هلاواعح ّ

 ةنططدك اشغم ناص مت 2

 مه ردت أم مول ولك هلنيعو

 ةئسانم تفم وهو تام

 ناك هتامعسا روىرحاأ

 مولعلاب امم اعىلاعت هيا هج 2

 اوس ةيعرشلاو ةيلقعلا

 .لغوريسفتل او كرا

 ناك ناكو قفلا لو ا

 سرد. وهظفحف موت ١

 لاف نمآق رو 2 . ّ هنبم

 5 نيتك دلاولا ّك اوم:

 تارقو نيتنس .رادةمهتمدخت

 ني الا نال
 رخ !ىلالّوالا كحل

 نفع ناكو باكلا
 ةلكسشملا عضاوملافبالطلا
 ناتتاسدسالاب حرص و

 داو ناكو لاقٍباصأ :

 ا تا ا 1

 سا هردإا 0 0

 ىلقرك ذ هلناكو 1 ْ

 امب روديعب نم هعمس اك

 هبلق نم رك دلات :وص بلغت

 "و رقت ءانثأ ىف هنود لسع
 قجتعاسمكك ودلئسملا

 عرش 9 ةملقت ود

 ا همالكر رقت

 00 انرأودم < عمذلل لك عما

 مايأاق هلب هيب فلسستغو
 ةعلر ةئامىلسب م مث ءاتشلا

 موقن ةسعاس ماني مث
 جلا ىلا علاط مدعيا
 عيش هبلص نمداوذقو

 مهم فلو اسفن نوتسو 0
 هل مك

 كلذ رو أر ششع ةسج



 الصأ مانيلا لحخدبال اكو
 انوثالذ م ءايصسسأ

 هداعتوم لا ٌُصرم ضرم

 مسهعمو ةعبرالاءارزولا
 ا بسبطلا هل ضاق تنبط

 كاذب ضر مخ ماهمتسالاب

 هك اذناهحادئاشموا تلا تس

 «*(ىطر ةلاىراصنالاىس رزة نادفاو نع ركعل اديع نب رصن نما

 سلدنالاءالعم رات لغالبذ د هلعس ىذا ةزصااباكك انعم ةدبغملا فيناضتلا هلو سلدنالاءامذع نمنأك

 قريغصخ ران هلو اريثك اةلدئدف ة-لقو ىو هر غلا نيابي فورعملاهللا دبعد, لولا ىتأ ماعلا فنصت

 هنيعفام هم ثيذحلاف هرك ذعاجن مديفرك 3تامهملاو ضما, اوغلا تاكو همضر صف امو نيلذنالا لاو -آ
 ىلعارتح ءارز ولاهسلحأف

 نمهنكرك ذفيطل ءزحو يواسالا اذه ىلع عضو ىذلا هناك قىدادغبلابيطلنالا ونمو ل عابق جسنو 5 ب 5

 نيعبسوةثالث هد عت غلبف مهتملا فو رح ىلع م هءا مآ بترو هنع هلأ يدر سأأ 1 نب كلامه ع نعأطوملاىورأ هياويهذوهسئماقر 5 0

 تانغ :رلان هناكس هلا نيعسضتملاو تاعاخل اوتامهاادن ءىلاعت هللان نيئرخت ملا باكمام فيطل دلع :دال> 2 الع لاو 7 0

 اهأرق عيرالاتامدتملا يرطلاو لاق تافناصملا٠ نم كلذريغ هلو تاعأ اركلاوتاباجالا نم مهل عكس اهتارس دامو تاوعدلاو
 م كوالا ىداج قئإدلا لأ نم غرف هنأ لا وكسب ني ىنعبانخش طحن متقن ةرحد نا 100 3

 نماضعب رع خهماع ىدلاو

 هاهي وأو نشوب رآةنسةخغا ىذنماث لئقو ثلاث نينثالا مويمداومناكووي ةئامسجنونيالثو اهتنضدنو اهنم عضاوملا

 ءاعب إلا دودمط رةر ل: اهشجت تاعنس ناحموروش هنو ثتامال ءاعن رالا امل 00
 عار مون نذ 2 مرد جو نيعبس و هم زر ْن وأ ب »ل و هلم قولو عضاوملاض عب قب ؤرضم

 ةلمهملالادلا عقبه حادووىلاهت هتلامهجسر حي ن.ىبحي ريق نم برقلاب سايعنبا ةريقع رهظلاةالص دعب تتكو ىدنعت الا ىه

 5 و
 لاوكشب و «فاكءاملا ضوءنأالا ها ه1 ذوو ه5 اس سءاه مةحوت م ةلمهم ءاع فلالا 3 برضلا عضاوم قدلاولا

 ناوصوت ”أهدلاو وتو مالم م اداولادعب وفاكسلا مدوةمهتللانيشلا نوكسو ةدحوملاءابلا شب

 ثالثةنسةرخ ”الاىداج مني عب رالنينثالا هول ىشعن ةدودحالا رت لل

 لامعت هلئاهجر ةنس ننامتوحنهرعوةئام_نو نيثالثو

 ناكودني اهلس هم أ, برض

 ةيشاحم : 3ك نملؤأ اوه :

 مع رالاتامدقملا ىلع

 لو ا هيلع تنيكسم

 ةرو ا قالطستلا

 عيضاو اوملاضعب فهبلع

 نسح ىل اولا بنتك م

 بلك م م ىف ةوسماسلا

 بكم بطلان اكول
 هج ءرنسح جاد ان اى اوما

 لامن
 لماعلا ماعلا مهنمو) »+

 نوملا لضافلا لماكتلا

 «(مركلادبع
 اشابدوةرتزولاو وهتاك
 اعادت ادسعساياىل 1وملاو

 ىرغصعلا ىناييشلا ط احن نب ةغيل تةريبه ىلأ نب طاندتإب ةةيلشو رعونا) دع

 : راو لل اهاار كلان 2 رك , رغسانلامايأو راو ةلانافراعاطظفاحناك

 نءوهىوروني رخ 1 ف ىرسنلا تامذس نب بلاو لصوأ ىلع وب او لبتح نيدجأ مامالا نباهئادبعو

 روش ف فرت * ةقباطلا كاتوةز نبت سردو يسلابطلادواد أو عد رزذدز وةديعن نابفس

 لئقو نيعب ردنس قول هناةحسأ اع ”الاعاشمم عمىفرك اعنا اظفاملا لاق ونيتئامونيثالث نس ناضمر

 اهدعب وءاغلا مهونيتامهملاداصلا نوكسو نيعلا مضن ىرذصعل اوي ىلاعت هللاهجسر نيئامو نيعب رو تس

 و ا ا لا نيشلا تب بابشو ويارب نايثلا هب ةمصن ىذاار ةصعلا ىلا ةمسلا هز دهءار

 نيعجسأ هللا مهجر دحاورهش ف جاخخ !ننةيعشو ةفبات ىدح قول لوةب روك ذم اورعوت 0-1 ةثامونيتس

 ميراج !فدرألا دو هه هرغلا لاعب رىديهارغلا عنب ورع ثيدجسا نب ليلخلاا نجرلاد ب ءونا)د#

 رئاود سك قه ساب رح .ودوج ولاىلاهجرخلأو ضورععلا لع طياتساى لا اوهو وعلا لع اماما ناك داره ناطلسلا ءارمأ نم

نال قبيح هانم وادحاوار < شسءحالاهفداز ثار < ريشعة سونا هم راق مهم أ دقو ىزاغلا نا
 قزرب نأ ةككاعد لماهلا 

 مخنلاو عاقبالابةفرعم هلو ضورعلا لعب هسيلءمقنهدحنم عسج راسل هنعالاذ نو الوةيلادحأ قيس ملانإع زاغص مهو وهذالب نم

 ق-قىاه_دالا نسلان ةزجلاقو 0 لا »ملا الدو مركلا دعم وملاو :

نافدعب و ىفيصعتل اثودح ىلع هستلااهم ىذلاهناك قدجلا ن ليلخلا ان انا دور زولاو
 عدبأ جرخت ل مالسالا ةلود

 ضو رغلا إ_عنم مضوأ ن اهرب كلذ ىلع سياو للخلا نملوصأ برعل هلال كاملا هنوكل سابا ىلوملاو الدع
تل الدع ريتا ١

 

 1 ةلس حرف طايح نية فيل ةريبهوت ًاهدح قونووه ىنعم الثا ذي همسقل# قاو ةلّيدخا لقوةمل 5 ءافلالا
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 نأ راه هكوراو رافصلاب هلرغنغةعرتشانكاو ءازاا مد ”لاثمىلءالودذ بأ مكح نعالىذلا

 ةعدق همأن تناك وافامد هرهوح ريغ نأرس 35 : وام هتءاريغيلا نايّدؤت نانالو ةحاممف سنل تسط

 ىذلا لعل !هعارتدتا نمايندلا هللا ق اخذ نمدحأ هعنصإ ملامهتعت صل مالا ضعيه ةهكدل ةديعتهموسرو

 نمهن وييسءدادما نم ممةبط اق مالا نمتمأ ةغلرصخع ىذلانيعل اتاك ءانر هس, نمو هرك ذتمدق
 اماسالقاماخاصال ريالا ناكوهمالكى منا مالسالا ودان. ر روهىذأا هاكمنمفئصامع وعلا ع

 ليلا: ماقأ ل يعتني رضنلا هذملتلاقو: هريغ سلاح ىملعم احن ناثالا لعنالهمالك نموا زوقو
 ىنال اوةباموت هتعم«دةلولاومالا هأعب نوبسك هب هياعصأو نيساف ىلعر دب الةرصيلا صاصخلا نمصخنيف
 ىشوة دس نيعل رأ غلب .اذاانهذوالةعناسالاو درك اهلك 1و وهب اكو ىههدز رواح اق ىان" ىلعقلغأال

 نسلا هوة سس نيتسواث الث غلب اذا صم و ريغُس دم ل وديلعهتلا ىلصا دج امن ىلا عت هللا ثعب ىلا سلا

 بتارهلناكو رعسل ا!تقوفناسنالا نهذن وكام قصأو لس وهياعدلا لصدتلا لوس راههف ضيق ىلا

 قوس كاك اوهالاو سرافىلاوناكو ىدزالا ةرفاص بأ نبت اهملا نب بيبح نب نانجاس ىلع
 ْ هياوحب ليلا تةكعف هروطح

 لاماذ تسل نأ ريشغ ىدغ قو » ةعس ىفه عى نإ واسس غلبأ

 لاح ىلع ىسبالو الزه توع نه ادحأ ئراالوؤا ىتفتباح#
 لاثحم لوح هنف كديؤب الو ب هضقنب فءضلاالردق نعئزرلا

 لاملاالسفنلا قف ىنغلا كاذ قثمو و هفرغنلاملا ىفالسفنلا قرعفلاو
 ىلافوتن يح قزرلا » نماض ىف قشىذلانا نو ارلا ناهلس هنع عطّقف

 قامرحكلام ىف لدار ب افالماقالامىتمرح
 ليلا لاقفهبت از فعضأو هيل ارذعب ليلها ىلا بتكو هندعق أو هتماقاف ناملس تغليف

 5 انامماس نمتءامبعتلابنم تت ا ذناناطشلا رك“ هلز و

 ناجحا ضرالا قب سلا بكو كتل د هدب نع لز ريسخل نيينعنال

 مدعو ًاوفك نيلغلا لق اترغتاملفةادغلا اناث دب إل عكا ملطف ليلخنا غم محأو

 راك أه|ةعالحرتنأ عال ادب ارتغك عفملانبالل قو هل ةعنمرثك ًاهلعالحر تب 3

 بظودهاوشلاب اناكو ضو درعلا تاكو روهش موهو غلا (ىنيعلان اه فيئاصتلانململغللو ب هلع نم

 ةغللا ف نيغلا بان انولوغ ةغالاينقراعل اء علارثكس5 ولما اوعلا فب اكو رغنلا باكو لكسشلاو ام طولا
 هلك ًافىفوت م نيعلابهامعسو هل اوأبتروديف عرش دقناك امئاوهفينصت سيل دجأ تبا ليل اك ابوسنملا
 مهاعءاعاف اههري ةوىه طهطا ىلع نت رضتو قس ودسلا جي روك همانظ ىف ضو لمج# نب رضملا هيذمالتا|

 ريثكللهبق ءق عقواذهلفلؤالااضنأ اواغودنم ليلخلاهعضوىذلااو أف لّوالا قف لماخللاهعضواس ام سائم 0 ٠

 لاش ودق وهو شمالك وتساب كلذ هنوتسردنب افنصدقو إثم لدا عواد

 ىلا ب رقنضورعلا نازوأ اير*ث ترد عطقي هدسح وقاموله سبأ لعزخدذ فلعمدإو هلثاك ليلؤتاَنا

 هلايطاختلاقفهنب |لافامعمؤريدشأ وهيلعاول شدق نسق ىنأ تالاف سانلا | 0
 اهتازغ ل لوةنام عت تنكوأ 35 ىترذ ع لوقا مرلعت تنك ول

 اكترذعف لها كنأ تلعو هي ىتلذسعن ىتلاقم تاهح نكمل
 هريغل مأ ةسفنل رك ةيلو دشنأ هنانولؤقيو ا

 بيعلاذنابيثك تن واع تنددقتيحالا اراد نول ود
 تررقبوأةلانيننكيرلاذا بي اهمرقورابدلاغئاموتلقف ٠

 اه-هللوشب ناكوامسهلا
 [يلدع تنك 5 افطات
 لدسعأ ن الاقةبادلا ىلع

 بصل 5 ةلمضفل انا

 العءروك ملا ادت هل
 دوج لس رآو مهأ ارفاق

 تاخداره ناطلسلا ىلا

 تامخداس ناطلسلاهنهوو

 تامدم ناطلسلااهئبال

 تبتناالو هعم وهاشلو

 م عجميلا ةنطاسلا ةيؤف
 7 ركلادبعمل اوماوارنز و

 روشاواه 0 اب مولعلاأ ارق

 كولا لعأ ارقو هل مضغلاب
 اضنأ أر سقو ىسوطلا ىلع
 ىمعملا نانحس ىلوملا ىلع
 لضافلاىلوملاةذمالتّنم
 راض مىرانغلاءاش لع

 ممسرادملاضعبباسردم

 قدح اراسرددمزاض

 قلانامتلا سرادملا

 تاخد« ناطلشلا اهثنحأ

 2 ةئنطنطسق متدنع

 مركسلاب انضاق هلدخ

 نااتاسلا ةنطلس مانأفف

 ىلع شاوح هلو ناخدي زا
 .ىل ىتح خواتلا لئاقأ
 سل حر ضح ندم ضع
 لوما نأ اشاب دوم

 اموللاق نادإوت نئيهشلا

 كبح قااشابدوجترب زولل

 نععلا ع .نمد و ةياتعة رح

 مركلا دعت كن

 0 .ةدصلات م 0
 نعت مع ركلادغ نا

 لاق ةنحلاكادتدب و ل دس

 فنك لاق هنمكلذ وحرأ
 نباؤبلا ست ر تنث_ لاق



 م 0 4 نادم ناطلسلا دئو

 هرطام ىلع ق لعب لو هدم ماقافمهفلا دبعب وهو ضورعلا لعتن صخم ثىلادّدرتب ناك لاق هنأ هنع وسع و || ردنا برست ىلتبم تاكو
 عسبطتستامىلاهزواجو هعدقأ يش عطتست ملاذا تببلا اذه عطقامول هاتاّقذ هنمئ ءافةإلابنم تطرقأو
 دنع كوملامصلا تقوى

 تلزأ وىبيترهطت م ركلا

 تر ورانا ال اهسنع

 عمتسبلا ىف هب دصقاأ.هتادف نم تهتف ”ىلاءىبعدع لو ضمن هتفرعمردق ىلءهعباقت ىف ىجم عرف

 1 20 2 ا 8 0 ان مي سا ا ةلمهملا نتعلا فرحت قوت دتاتسو نذالا فاح هر سرس اهتفو ريك: لال ارابشاو « ةموتدخ

 هر داذك ملسوهيلعهنلا لص هنأ لو سر دعب دجحأب ىع“ نم لّوأدج هانت الان و *ي لاعتهللاءاشنا

 ةنسىفوثو «ةرعجولاة ئامةنسى هثدالو تناكو وه ةميحخىلأن يد[ نعالقن ستةملاٍب اك 'ىف ىناب زرملا || *سرلع علطنال ىتح تببلا
 ةحرات ىف ذاق نس |لاقو قلاسعت هللادجر ةنس نيعبسو اعب رأس اعلبقو ةثامؤ نيعبسو سجن قو نيعبس مأق م ةعاس عمت ماكستف

 تامةنادوقعلاروزشءاسم«ىذأا هاك ىفىزوملاننالاقو ةئامونيتسةنس فوت هنا ندا نع تترملا || .فقوباسبلا الصواف

 هنأ هنومسسناكو لبلدنا ىنعأ ةرصبلاب امو ىدقاولا همن نكسلو : اعامق طاغاذهو ةئامو نئالثتنس || كنالاقف ايش كك ؟لاقو
 لمعي وهوددسأ الشدو اهلطءنكعالف عاببلا لاب راحل هبىضع باسل نماعوت د را رآلاق لهأ نم قاعت هللا مع
 ناك لبلتقو هن روم بيس تناكتف ةرهط ىلع تاةدأق هركسفنا معلفاغوهو هن راسم كل دنع ةلزتسمكل اولعلا
 نمةانثمةنك اسعاب م ةرو سكمءاه لالا دعي وءارلاو ءاغلا ذب ىريهارغلاو ضورعلا نمار عطقن ا نم رقنعو ناطلسلا

 دلو دوهرغلاواهدح او ىدوهرذلاودزالا نم نطب ىهودهارف اة. سالا هذ هول مهملاداهدعن وابتكت |[ 00 0 نامزإ
 3 كئطاب قبصت نك قيلت

 تفرعتف لاقثردكلا اذه

 خو ىدح ه«تمءادكسا

 امون ناكو بوث نم قرعلا

 ىكوملا ناكجنوملا

 ىب وتلاببس م ركتلاذبع
 كوملالاّمفالء اهب لوخ
 هتيم ل ءاعتبح وثادإ و

 نوكسو اهتع نم:انثملاءاسبلا مفي ىدمحأا او عي مثءااراغصد.هارفلا نا لبقو ةاونشدزاةغادسالا

 ري قاخ هانم يرخدزالا نمنطباضاأ اوذ ودمع لامس 'رلمجهمل اداهدعت و مهلا ف :وةلمهملاءاملا

 لطحاللوهوتببلا اذهاريثك دشني ناك لياذنا نأ ىو
 لامعالا لاصكتوكارخذ ع د مرئاشذلا لات رةتفااذاو

 * (نولوط نبدجسا نب هي ورا شيخ اونا#
1 

 نب رشعن اوهو يلوذ هناكمهتءلوف ىلع د نجلا عما دوو [قونالوةزمهلا فرشقهدحو دارك ذه دقت دقو

 جاسلاى نأ نيد نيشفالا هلرحت نيتئامو نيعسوتسةنسىفو هللا ىلع دغعملا مايأ هترالو تناكو ةنس
 قشمد لاعأ ضعف 4 وراس هنشلفرصم رصقو مانع شي-ق لاي اوةدتيمرأ نم ١ فىسول ندادوث د

 ,دداع مةقرلا هباعصأ ل دو تارغلا غاب ىح هي وراصتراسو هركسعر تك آنم اتساونيشفالا مزه او لماعلا ماعلا ءسهتمو)دج ةالمزقو داع ءةدرلا اع لسة تارالا غلا نع ةروراتكراسو ركع 1 ف انشاو تقال لا 00 7 3 بلقلامهدىف
 هرقاق فا اواباد_هلاب هن ورا ةملاردا,ةفالخلا دضتعملا لوو رجلا تامانأفةب وذل ادالر ىلا تارغلا نم
 هلابذضتعملا ننهنلاب تكمل ءاسم“ أ اهمساو ىدنلارطقمتنباح قرب نأ هب وراصنلأسو هلع ىلعدضتعملا
 ىفاهبلخدو نيتثامو نينامثو ىدحاةنسفاهجةزتفاهحوزت انآ هللابدضتعملا لاذ دهعلا كو كاذذاوهو

 ةفوصوم تناكو مه رد غلا فل ا اهقادصناكو معأ هللا ونينامتو نيتنث اةنس فلدقو . ةنسل هذ هرخ
 هنمتز ًاناهاوس رضحاماهل هدرفأ سا ىف سن الا مولا مالت ضتعملا نأ كح لّمعلاو لاسجلا طرغ.
 ىتعممكلا عفدأ لأ كاامارك انا أ لأ لاسقف برق نعوتباحأف ا مىدانوابضغ طاشتسافاهدحت لذ اطقشاف رصقل اةحاسن فتاح وتح رجب .وةداسو ىلعهسأر تعضو ةئئسا الف اهز فن لع مانق ساكلا
 ااهحاكن. دارأدضتعملات الاقي و ماينلا عمىما<تالو سوأإا عم ىانتاللا# نأ نأ هىنبذأامجف نكمل | ىلع هي تمعن امردقتاهحامنينمّوماريمأ اب تلاتف نيبهذيو ةداسو ىلع ى أ رنيعضتف ىاياظحرتا نود
 | ماقافراش د فل أ ىنئاماهدانسأ قاز رآو رصم_فئاطو عسمت< مامقل دعب ةنس لك لمح نأدضتعملاهبلع أ طرشو ايهذنواهنفل ً اهل ناك لبق تح هل ث ملمع مزاهحاهزهجاهاب [تافتاك اذكو ةينولواءلاراقتفا
 نداعو نيتنثاةنس ةدعّملا ىذنم نيتيثالثلد حالا هإ له شارف لءقشم دب هنا هلتقن أ ىلا كلذ ىلع
 : مفسبء بيا دنع ن فدو رص» ىلا هنولان لجو نوعجأ تلذق لتقوةنس نوثالثو نانثاءرعو

 كوملا لماكلا لضاسلاو
 دما ادبع 3 سحم

 هللا بط وسماننلا
 . «(مارث كاعت

 املاع لاغت هللادج رتاك

 ىلعأر ق ةفّوصتملاعاشملل
 ىلا لصوت مو رلاءالع

 لصوورسخ اوأاة مدحت

 اهملصأ مولعلا عسجس هلع 1

 مع رش داماقع :واهمع هوقو

 ضعبب اس ردم راص مث
 + . ىلا لفتنامث سرايا



1 7 

 نمةعامج كلذرك ذاق قوسو نس عماساس مم و تءألا ىلا ةصاعلا ىهو ةسابعلا اهل لبقو اهعمأب تدهدنف

 ةيجاسلادانجالاهبلابسني ىذااوهو حاسلاو اون فوت درهتازانماهاليقوناحن رذالاعأ ىءرك

 ةنك اسءاهاهدعي و اهتعت نمةانئمةنك اسعار ٌثواو وتحوتطمءار فل اهدسعب ورمملا خفوتمهملا
 د اف ل ا دم رع دن را تل 1

 (قوصلا جاسنلا نسحلاوباربخ) *

 مس رهريا,لاقو فار اظن لح راذاةدحاو تلك الف لطر_هصن تزحف ىدفن ىنتيلغف ادب ب طرلا

 تاعفامىلادوءآالىهلا ىدوعمىفتلقوةادغلا الصلاة املتمقف هلهتسن ًاارهشأ هعمتدقيذ ىنم
 تنآاللحرلا هكلاقو مسالا اذهىلعتءثوتةاط ًافاهبلعتنك ىتلاةروصكات دعو ىنعمبشل !سهذف
 نمبسن نم فرش أب سناللوةٍناكو لدم لجر هيام“ اس« اريغأ اللاقو ىضةريخ هم االو ىذبع

 ةالصا ًاضوتف ءامباعدو ههتصأاملتنأ ضما مث هيت رمأ امل ىضمأ ىنعدفروم ًامديعانأو روم ًامدبع

 ةرضملا؟ اسندنم تحرتسا نكلواذهنعأ

 6 ا ع كة ار ا ا ا

 سائلا رثك أن مناكوامهربغو روث ىأو 4 وهارز قعش | نءرعل اذحنآعرولارياك دااقتمادهاز ناك

 لفتسم تهذم ب اصاكو نياك هبل ءءانثل و هلئاضن ىف فنصو هذعهللا ىذر يفاشلا مامالا ابصع)

 ىضاقلاىنءام1لاقو نيمدّقلا فاح سأرلارساح”ىلا عبرت ىناح رجلا هللاقي ةعيندلا ع نم لح رولع |

 هرك دق الا"ىادراملا دج نب ىلع نيدجتركي ايأورن زو ناكو. ادخن سانلا نيس نم تاكو ىلامعت
 | تادج تن ةسايعلااهتعاهعمت>رخدضتعملا ىلا هب ٌْق راجت ةئراىدنلارطقتاخالوىلاعت هللاءاسشنا

 ١ || هترق كانهتنب واهطبط اسف تن رضو كانه تازثو ماشلا ةهج نمرصملاسعأرخ ؟ىلااهلةعم شت منولوط
 لعح ٌثتامثلاسرادملا | ٍْ :

 ك0 ا لا ا ا ١
 0 هطسو4 د كعأم 4 ْ رصو ض5 كثادتئكدو نيثئامونينامكو عسسةنس بحر نمنولح عسل ىدنلارطقتتامو « معلا لهآ

 تاكوهئاضقفةسةنرطلا | ا : || ىهوةعدرب, نيتثامونينامثو نامتةنسل قالا عبر رهشف عجاسلا أن بنيشفالا فوتو ب دادغبب ةفاصرلا

 طخ هلناكواعز وئماعسشتم ١ 9 01 2 ا ا ا كج ل : -.. ||| ءادامضإ هبوراعتو هناسارخ لان مروناس ىدنح نتئامو نىتسو ت سةر الاء ررهش قدا دغمد |
 م نسح |

 نىتك هنآىؤر ورك :

 ناكتاخح دم تاطادال
 هلو ىرهوملا اص |

 يي اع عد اريخم تيقبفريخ ل مالغاذهاولاةو سانلا ممت-اف هتروصو هبش ىلغ عقوفريض مما مالغ هل تاكو
 ل 0 1 بره ءوسلاديعاب4لافو همالغهيف حسب ناك ىذلا هتوناحىلا اجو قذف تانحتنرعو تذخأ 1

 ور رولا كال

 |١ ىلأستاللاةةكبهّنلالعفاملاعف مونلا ىف هبادص أ ضعي ءار ولاعتهلادجرت امم ده نوددمتو لصو

 نتاحدارص ناطلسلا هدلاو : ىلاعتهّملاءاش ناد رك ذا سوهيهذم ىلء دركي وأ هداو نأكو ةيرهاظلاب ن وفرع ريثك عجم عبتوأ 00 ْ

 ا || قرطغل اديعةالص تيلص لما اهللادبعوتأ لاقر هال !باكحأ عاماوهو دادغب ملعلاةسايرعبلاتهتناوأأ ٠
 ١ اهفةراصعو اردنه قاروأ همذ قبط هيدب نيناذأو هتمف هنهأذ ىلع ن.دواد ىلع لحد ت لقو ةنيدملاع ماس 0

 تان دؤهدنع نم تر فتى دب سيلا.ثدلا فام عجن أت يأرو هلا-نمتبعو هنأنهنلك 7 وهوةلاخ ا 5

 ريذناف ةبغرلاوةلةلاريثك تناودلعتامملعلا نم هناكمو ىلعنيدواد كراوج ف تاةوهاملاق مهمتأق

 مكامثلا سرادملا ىدحا
 تامد#ناطاسل العمراص

 ركسعلاب ايضاق لسعج
 ىدحاىل ادنعأ مروصنملا

 دومة رنسلا د ص ناكو

 ىلع شاوحوعببرالا

 هللاد_>رقونو في ريشلا

 نعسوىدحاةنسلاعت

 ةنافامجو 8 لقاك هسيلععاضةلانايرحت قو قهعفتي لذاهلك ءام٠الا هلاهلع نم لع الودمدعت لف هديب هللا قلخ | 0

 هك . و 006 2 2 0 3 6-1 24 3 ْ لوما لم كلارمانلا ا ةئاملتو نب شع ونيتنث اةنس قتامو نب رعود ثامر عو هنوق تعح رودرهط ماق عمساذاناكو نود

 جالا باىاطصمنسدجت | 0 باع ىشغرضتحااب 1 تناامعاف هللا كافاعفةلاقو تيبلاباب نمةيحانىلا انت و قافأ تعا او زل كت دبل غ6 ااناو

 لماعلاملاعلا مسةتمو)

 مف رصع ءابلع لسعر
 تاكل وملاةمدحخىلالصو

 هعد ةسردعاسردمراصمل |

 ةسردع اسر دمراصمت هقوت

 ةئيدعاضاق راض م هرغلغتم ١

 ْ نزولا بدم مث قكوسلك :

 ناطلسلا دنع اشاردومت

 ةسولدم هءاظعات ناخد

 هلسعج مت هسورب ةيددع
 مث ةروف زملاةنيدملابايضاق .

 سرادملا ىراحااهاطعأ

 امضاق هلع م نامثلا

 هلعج مم ةينيطنطسقتنيرلع
 ق نامت ناطلاسلا :



 انبينوه قون ىلاثئسسلا
 ْث وصلا ركسعلاب ايضاق

 ةنس ىهوىلوطانأ هبالو
 ةئاغاعو نيناّعو ثس

 تاطلمسلا ساحامو

 رس ىلع ناجدي زب أ

 غناكمف» 7 رتل )ا

 ركسسعلاب ايسضاق ه] بعد

 ليامورةنالو قروصنملا

 ركسعلاب ايسضاق لازامو
 ىئرج انس قف نادت

 لقدهنسو ةثامعستو درشع

 الحر ناكو نيعبنتل از واج
 قيلط ةيعللا مانعالب وط

 ايا ضاو كلا
 9 وءاردفلاو ءاشملل

 اين اكو مولعلاىف ردع
 5 :راعتاكو ءالعااو' لعل

 ةيعرشلاو ةياّقعلا مولعلا#
 عورغلاو لوصالا اعماج
 ريس 7 ىلعةم تاك

 ةمالغلا ماسعت الاد روس

 اضأ بتكو ىواضبيلا

 تامّدِقلا ىلع هم ا

 بتكو عيضوتلا ف عيرالا
 ةردالا اهيمللةشاح
 ردصربم لضافل اواودلا

 ىاناك فيصو نذلا
 نازيم هامسو ىف هرصلا

 اضنأ بئكو فب 6-1 ا

 اببعاراك باطل بلا ضأن
 تير ,خهسبفعجتغالا ف

 هر بعاتسل م «ركاتاغالا

 ىف ماهالاىلا هرسسمت

 ملسعتلات سب ى ى واضقأت

 ا .وةيسودملاو

 7 رقراعفاج 7 ةشطئطسق

 ميلعتلارادفءريسقوولدازأ

 رونرهحورناعتهنا حدر

 اهدرفاهمنيعتسل مهردفل ًايتحرابلاهملات بهسو قاطلاص رش دوادلاسةفتإ راس هثثدسوهنعلفغ؟ |

 هلتلقو تبعفاذ_مىلتثعب ىجىاج :و ىحاح نم غلب ىذلاام و ىذا ًارنيعىأب هللق مالغال لاقو ىلع

 هذهوانل كا:لاقو ىرخأ اغل آن زوذرخ سكب ىننث امالغلل لاقو ىلا اهعفدفهيل اهلج[ اقوه اردلاتاه

 مهاردلا تجرأ ٌمةعاست سلجو تاجدوبابلا تعرف هيلا تئسونيغلالا هتذحأف ىذاقلاةبانعل
 كعمامفىلةاحالف 2 .راىلا كتاندأ لل نمع ءازساذهلاقف هردب نين اهتاعج و

 هتوهارذلاءذهتجيرخأ د قا لاة فنا رجا تريأو يعاين الا ترغصدقو تثعح رذ ل مالا لاق

 لك ه سل رضع ناك هنا لبق « فافعل ورمل !له ىف اهحازخا ىدالا لو:ءلفىلامف مجرتالفللاعت

 قحأ سناك لع هرشلاب وةعب وب امون ى.اجت رضحدوادلاقرضحخأ ناس ظ بحاصةثامسعب رأ مول
 كثلادبانعىفان لس لاقو ىناحدلا نس ا ودحلأ هعفر نأ يغن يروا ناتورحهناءوّدربصتلا

 مجاحار اذ قد رط ىوربوقعي وفأ كلربفتماسغا ن علا [ تا رسل تلتف هسنم تطذ ع

 ماخحا 93 رط فالثتخاىورو ءاهتغلا نمهملا بهذ نموهفقو نموهدنسأ نمو هإسرأن مو مو حلاو

 هبلعهننا لص ونل انأ قرط ىو رمثهطعي لامار ناكر قلو هرحأ مال ا ءاطعأو س وهيلعهللا ىلصدّننالوسو
 ةكبالملا نمالع ترام لثمةاغسوتملا ث.داحالا رك 3 مةماخغا ىفةحتص ث داحأ رك ذونرقب محا لسو
 اذكمزلا ومحتتالهالسلاعيلع أرق لثمت شل ناحل كفو دل شأ اعو ثالث قمم افشل سو
 نأرهمالك مت حاف ةورك ةاموناو قةماخلا نمساتلا ل هأ هملابهذامرك ذ اذك ةعان الو

 3 يسد و دونا ادب د4: ترتسم ل تاق وعن ماا تسول خلق جل

 ريغب نذالا لحخدأم. مالك اريح لود وع ناكودي هلع نمرثك ًادوادلقعناك هقحفف ب تلعت سايعل و لاق

 اهقؤتو دادغبب ا 5 ””امنس لبقو ىدح اةنس لبقو نيثثامو نيتنث اننسةفوكللاب هداوم تاكو و ب تذا

 ركوأ آهدلو لاقو هلام ليقوغي زينوشلاب نقدو ناضمررهش ىف لدقو ةدعتلا ىذ ف ناثثامو نيعبسة دس

 شا لاف كيغاس مفكر 2غتاةف ىعماسومل ارغغ لام ذك هنا لعفام هلت لف مانملا فدو ادى تنأ اردت

 ناهضآ ىلع مالكا مدقتادقو ناهعصأ 1نم لص اوكا عتهقامجر عاس من ولالكل ولاو مما ءعسالا

 ٠ لعأ هاو ةداعالاىلاةحاحالف مجارتلا نمصامقةب رينوشلاو

 نيفسوب نيدلا حالصناطلسلا نبا نيدلاريعيرهازلا كمل بقلملادوادنامل ون از (*

 «(ىاعتهللا مهجربولأ

 ل ولضفل اله و ءاملعلا بج ناكو تارغل | نط اش ىلءىتلا» ريبلاةعلق بحاصتاك
 لضافلا ىضاعلاهبلا بتكف هدالوأ نمر ع ىفاثل|نأكو مالا نيدلا الص نال تاك ا هاقلابدلو
 دّقف ادعتمام ترش ع ىنثاللب ادور شع ىنثالفوملاوه كلرابملادولوملا اذهوابتلج نم هندالو رشد هلاسو

 الح مالا كت فسول ىأر ولم كوملا» 03 ارو امجن مالا هيلع فسول نأ نعممحنأ فاعلا داز

 ا نا ًادودصن و ناقل اان ارو هل يدجاس فسون مهر 3
 هلداودقو لكوتللاةغيلكلا دم ىرتحاال رةيمالكلااذهرخأ آ فلضافلا ضال مل دقوادودح وءابآ
 هدالوأ نم بيشلا لوكا ىرتو ع هرأرب ءىظت دل ستة و .ةديصق نمزكعملا

 تناك دع هرددالو ا هيأ انأ اف ىرصبس 10 نيدلا حالصرصبب تأ دارأ نملو ب ناك هنأ هنأ ةعابجهنع ىككو
 ق " الارهاطلا كللل ققشو هو ةئامسعنو نيعبسو ثالث ةنس ةدعملا لقوة حلا ىذ نم نيب عسل هيدالو
 نيثالثو نيناثاةنسرغص نم ءساتلا هب ] ىف هريبلاب فولو دي ىلاسعت هاء نا ةمدتملانيغلا فرح ىف رك ذ
 ةروك ذملاةعلتلاىلاهيحتأ رهاطلا كلا نا زب رعلاكمملا هج وتفاهمل ا هعت لص ودقو با < تنكو ةئاعسو

 ايكجام و ١



 ْ ا |

 لماعلا اعلا سمتمو)#
 ءالسع لماكلالضافلاو

 دل نس ليع نيدلا

 هللا حدر ىبخ“ وعلا ا

 ءاهاهدعب وءارلا خف 'واهتك نمّئانثم اءانل ان كس 2و ةلدس .وملاءابلا مسكت هربا سمبأ اولاعت هللادج .راهكتلم و

 رفطاسمع«وةستارفلاةر زلات ناحنه«تارفلا ىلءمورل اروعت نم طاسي ون برش ةسعلو ىهو 0 15

 4 وكل اىاطلا ناملسوياريصن نيدواد)د#
 «(هحور 0

 مادخل نمد ونأ ناك ٍْ ةفينحى أ لا فاتت ناكو ةدابعلا مزلفةوا طن اودارغنالاو ةلرءلاراتخ ُ هقشلاسردو علاش ا

 ءار وامثللم ك.غلأريمالا أ تلاطو ناسا لاط ناميلسابأ اناهيالاقفانا ااه. فذق-ةاصحزممأف مالكلاىف مدقتىتسمنعهتاىطد 3
 اظفاحوسه ناكو رسمنلا لأ ناكو:دابعلل لككو تارفلا فهمتك قرغرصبت ذق هنأ معامل ببححال املس الدنس كل ذدعب فاتحاف كدب ئ

 ىبعم وهو ىزانلا رادلاتوس ف لمني ناكفارادهمأ نمثرو وه سغن ىلعاهةغنب ةنس نب شع مم شاعف مهردتثامءاثدوادأ

 "ارق مهتغل ف ىمت وعلا | ةةوكلاةبطق- نيدمج مدقورادلا تويبةماع ىلع أ ىتحهرمع ملوهرعغلا لةتنارادلا نمتبب برختاسلك
 ءانعىلعر وك ذلاكوملا | هتنلاو لسوميلعهنلا ىلصدتلا لوسرتنس لع ولاعتهتا ناك اننص يدالو ندوب يدّؤملا حاس لاقت
 كوسملا ىلعارقودنقرم“ | ىلعاهب نعتسس ا لاقو مهرد فال[ ةرشعتر دييلاريسف اطل ادوادالا هزه عم ام هلل ية ةرعشلاو وذلاو

 قورلاهدازىضاف لضافللا | ىبأقهسلاامرمابضف نارحات اذ نيتردبلا لبقناامهللاقو نيك وام عمنيتردبهبلاهج وفاهدرف كرهد
 خلاربمالا ىلعاض: أ اهأرقو | ترمك ول هلل يقف عدصت رقه طئاحناكو امهانا ىنبطع تأ نمو هنمامهذحأ نم لعامهدرن ا هلالوقو |[ يرام ماطاو || هملاامهوّدر رانلا نم ير قتعامهدرفوامهللاقف قرلانمانءاقرقدعامهلوبقىفتاالاةفامهلبة نأ || ٠

 مةيضاب رلامولعلاىلاالئام | نجل تال لج ره لاقو ئاصهنأ نول عنالوءاشعرطشب هاهأىلاعجرت وقد رطلا ف هيودصتيو أ ٠ روك ذلاريمالاتاكو كي | يرمءارغلمحج ازاوشناكو هلهأ هيزعامتنسنيعبرأ ماص نال يقو راقنلا لوشف نوهركي فاك لاف
 دوك يلا || ةسبا,تاريسك ىلب رقف« تب اطل ادواد ىلع تل دب رعالا عسب رلاون ألات لوغشماهنعىفالاق
 0 آب رك اذالاقفءاملاهمف نوكيا زهريغتذخت اول هللا اجرب تَإفراحعامدمق نذ 52

 مال لاخلا لعجاوايندلا نعمص لاق ىنصوأتلقلاق قرح الثيقيأاه انيلالا سيلأ الو ابطال لك 1الو ادرابالا
 هرتكلا 0 1 ةنؤمفحلأ مما تبعت ا ى :وقتلا لهآ بحاصو عيسلا نم كرارف سانا !نمرذو توملااهسف 7

 ْ ىلاداع هنا م هرهسخنر دب |
 ةمدح ىلا لصو ودنةرع»

 | رد ةءاوروك ذملا ربمالا
 معلا ليصل هتنمغ نع

 قرت لاك شاوهورمقلا || لاق ةيآنيسسمةءا ةتيتفلا برشثو زيدنا غضمني.ةبادا لاقرب ىستشنامأ ىديساي هاتلاقف شكلا | لاك شاب تال> ةلاسرن || ىلاراصهتلك ًااذاوشرعلاكاراصدواك اذا اذهتالاقفاذكواذك ذنمامدالك ًاتلتنآتلاتفمهلا || ٠ لاقىلاتئسةيدهىابوأ | اذ رب ىهذالاق مهلاح ىلعتنلاق نالف مانبأ لعفاماهل لاف هت وام دتضطقتددولاةذ هلك ًاتاممسدأا ٠ ئد ىابلافو هرذعلبقف | نهارا
 رمالا لاق نومدقالاهلح لأ سجتوأ نيتسسةنسدو ادىفوت هريخ نما مش كاع هللا صقل ةيضاسملاممالا فدوادناك ولراثدبراحتأ] ٠

 ىلعامئافاهأ رشف ةلاسنرلاب و ويااف ص سي درءالاوازز 000 قأفتأطخأ عضوم ىأ 1 0 00 | 0 1 قرط اعدل ةثاويتسدا|
 تس كيغلريمالا تاغ ا مامالاة فالس ىف نكسةورعشلاوبدالاب ةفرعمهدنعاسع رك اداوج ناك يدب زملا هل! بحاصبرعل اكلم ا د ساب ا ا سس ااشسااص 22-0

 لتقرعم لصر عضوم قرح قءدار_جئاوةينأرك ذقأسو ريبك ت نب نموهوقارغلا دالد نمريثك ىلع لوتساو لشرتسنملا ْ

 3 الامه 5 هيقرمدو : ) لوا 3 ناوتلخ نبا - ( 2 [ئافع ف 1 ف ْ

1 



 ندا تاس ال وأ ءالولو

 معلا اذه ةرهمنمديشح

 لئاوأىف لاعتهللادافوتف
 ىضاف لوملاءالوت مث الا

 هللا هاقوتف فقورلاهداز

 هلك ًاوهمامت البق كاسعت

 ىبعم وسقلا ىلع ىلوملا
 نم مسهل لصحاماويتكسش
 مي زلابروهشااوهودصرلا
 نسحأ اوهوكن غلاالدب دخلا

 نسمامرقاوتامزلا
 ريمالا قوناملهنام معلا

 ضعب نطلسستو كب غلآ

 كوملاردق فرعن موهدالوأ
 هنتعهيلقرفتو رونا 3

 ىلاءامالو علل نذأت ساق
 كلذف لانهريمالاوزن ريت
 نس ناطلشلا نابزلا
 ىكوملا مرك اقلب وطلا
 اهظعامارك اروك نما

 .ةلاسرلا قد رطب هإسرأو
 ناعد 2 ناطاسلاىلا

 ىلا كأالو امني حلاسبل

 ناع د# ناطاسلا

 قواها ءامارك اهمرك 1

 نسح ناطلسأ اهم 0 ام

 لسط قى نكس نأ هلأس و

 كلذف ناحاق هاج

 دعب هسدلا كأي نآدهعو

 ىدأاملذ ةلاسرلا مآ مامتا

 تاطلسلا لسرأ .ةلاسرلا
 همادخن نم هلا نادم

 قيرسطلاف هومدقت
 01 قءهبلاةضاياوقرصو

 قافمه ردفلا ده

 ةمشخلاب ةينيطنطسقةلنا لف

 ةرئاكتملا عينلاو ةرفاولا .
 ىلاىدهأ هيل امدقنيسحو 8

 دنع نايت ناطلسأأ

 ا

 ةعسماتلاةماَّدَل افتاماقملا اص ىرت رااءانعىذلاودروك نملا سدو قامعت هللاءاش ناذاعلا

 مارف كلاعتدنلاءاش نا فاعلا فرسىفهرك ذناك هرصاعمناك هنالسيبدىدسسالاوأ هلوةب نيثالثل او
 نياودب راف بتاكل ادامعلات بارو نسح ملظن هلو اضن أ هردق لالخ و هتاماةمىفهرك ذيهيلا برتثلا
 اهتلج نمىئلاةمالل اتاسالاهلااومست اقامه .ريغو لد داع ران فىوتسملا

 : لثغلاهرسسأى :وهىلا دع متاماس يح ملسأ

 اهترك ذدةوىفاوريقلا قشر نالاهرك ذدقؤرب زولا لهأ نسا ىفةريحتذلا باك ب حاص ماسي نءاتن أ رو
 نيتنثاةنس ىفاهفلأ هنآ ةريمتدلا فرك ذماس نءانالق يشر نبالا أر هاطظل اوءادا فرح ىف هتجسرت ىف

 لثمىلا بس. وسل دنالا نان سلا كلذ ىفهرعش لصن نأ دعب باش سيد دناك ميراتلا اذهىفوةئام سنو

 بتكس يدذاخأ ناردب نأ ه خم راب ىفىفوتسملا بارك ذو برخملا لهأ راعشأب ماس نباةفرعم عمق يشر نبا

 بن رغل كسا سيدلل قو * بيسأ لقورودمنمل لقالآ هنععزانوهوروك ملامح ىلا

 بيصنتارفلا فك نكيملاذا مج هبيطوتارغلا ءامكل انه

 ببي سبل ٌرحلاو هضرأىلا « اعزاننحىذلاناردبللقالأ .سييدعبلابتكع
 بيش مومهلاب قامالا راذسع ه امئاق رورسل ١ مانأب عتم

 تبيض ماركلاس اك مضرالاو + ةهكح تداولا ثالث قهلنو

 لتدودادغب نعيرغتهونأ لتقااو كولملا بات هبةلروك ذملا ةةدصن/ناردين آى و:ىلانءاريغرك ذو
 دامسعلاهرك ذورعشلا لوب تاكو ةئاه نو نيتثثاةنسىفا متامورمعمىلاهح وث ع ةدما م ماقافماشلا

 قول اها ثركلم ندم ني دوعسمناطاسلاةمدخ ىف سب دناكوةدير خلا باك ىفىابمصالا بتاكلا

 دوعسم ةعحرت فهرك ذئس ببسل هللابدشرتسملا مامالا موعمو ناحن رذادالب نم غارملا بابىبءنولزان وهو
 لاقو نيرشعلاو نماثلا سدا مولهولتقو هللا, دشرتسملا ىنعأ هتهخا عمت ىلاعتهللاءاشناروك ذملا

 هبلاةيضقلا بسنت نأ فاخوةئامس#:و نب رشعو عدت ةنس ةدعقل ا ىذ نمرسشع عسبارلا فود نملانبا

 | ضعب ريسف ناطل لا ةم خباب ىلع ساح و ةمرخل: ىلا ءاسن أ ىلا هكرتفروك نما سبدىلاب سن: تا دارأو

 هنماماقتنا اذهلعفامنا هنأ كلذدعبناطل سل ارهط او هناباق ف مل ايهسأ ربرمدوهئار و نمهعاسف كسلا

 ىلتق هنأ هخم ران ف ىومأملارك ذوىلاعت هّنلاهجسررهشب مامالا لتقدعب كلذ تاكو مامالا قف لعفامع |
 لتقذنمهنفناطاسلاى ار ريمغتب سحا دقناكو ىوح با, ىلع ةروك ذملاة كلا نم ةخغاىذرسشع عبار
 باب ل عناك ه] تق نأ هي رانفك ررالانبا رك دو هطبشتةمنملاتناكوارارمب هرهل ا لع مرعو نش ركبملا

 بحاص ىزاغلا نيدلا محن دنعدهكملابن فدذ نوثاخراهكمتسو ز ىلا نيدرام ىلا لس لتقامل هنأوزب ربت

 نولاخف هرشاهماور وك ذملا سيدةنءاروك ذملاناطلسسلا ب وزن عةروك ذملانوثاخراهكدلاو ني درام

 | فايسوثلماماظنرب زولاتن:ةدس زةروك ذملا نوناخ فرش مأو ريهح نيدمجث ةإودلار فن نب ةلودلا دعت م. .ا

 ةمعمنشفلالادعب ون ونلا تشب ىريشانلاو و« ىلاعتهللاءاش ناريهح نب ةلودلا رن ةجرت ىف كلذرك ذ

 ْ ةعرخ نب دسأ نم نطب رصن نءةرشانىلاةبسنلاهذهءاب مءاراهدعب وةروسكم

 *«( روهشملارعاشلا ىازخللا نإ_علس نب نم زر نم ىلعنت لبعد ىلعون ا

 || دلاخن ب سارخ نيس بهن ليقو لش من نيمعت نب ناسجاس تن نيز وثم ىلع نيلبعد هناىاعالابحاصرك ذو
 ىلعابأ تكي وامشي له ضاع نب ور هت نب ةنراحتبىصقأ نب لسأ نين امال سنب ةعرخخ نب سنأ نبى عد نبا
 لأ ءانر ون ليد, نهاد يعن نام عنب نب ز رن ىلع نيليعدوههخ ران قىدادسغبلا ب .طخن !لاقو
 ' || لبقو نسحلا«ساوبقلال بعدنا ليقودادغبرماق ا واسسسقرق نملاّغر وةفوكتأ نم وإصأ ىازذلا
 5 0 سس سمس
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 ءْف هئلاسو هنافالم اذه
 هيدجلا اهامدو باحلا ! هناالاارسعا ارعاشتاك م 52 وردعحول 0

 دج ولالةغيطل هلاسر ىهو | لوشن نكن, .رعلاطو مينودنفءال كنا اعهو سانلارادقأ نم ططاووعت هلاياعلوم ناسلل اىذيتاك |
 نامت لعلا كل ذفاهتم عفن ١ مهارباف ل عانو كإ ذ لعفي نمدح ااماع بلص نمىلعرودا أ تك ىلع بشت لجل نس توست

 الناعدم نالطاسشلا

 تاطاسلاْن راحىلابهذ
 ىكولاذعأ لي وطلا نسح
 قف: صودهعم درو < كلا

 قةفيطل ةلاس را ,رغسلا ءانثأ ١

 ناطلسلامساب ةئيهلا لع
 ةلاسرلا اهاممعو تاخد

 انهلوأ هتجرت ىفابتشآ ىلا تابدالا هرك ذمّدعلا ىدهملا نبا

 قئاف سلط هيلااشهف 3 هزهأ و قارعلاب ةلكسش تار 3ك

 ىلع سفن ف كاضف قافتو اعشق كانو ارم اا لاقو هلاح ةيل اكشف ثومأملا ىلءممس هاربالخد

 هلوق لعل لاقأمو نوم ًالالاقفهنمىل مقتتاف لبعد ىناعهدقودحاو اوسسنلاو ىنعومعلاوةفأرأ اكمهلاو
 لاعفاذه نم 3 0 ةأودا عن اعهرقوهئاعه ضع نمازهلاقفتاسالاد كن | اوفار علان د ةلكش ن'ارعت

 '"قفلاقو 0 اكل تود املا

 دم سأر سمالاب ىاراموأ + .لهاج ةط ثومألا .ىموسأ
 ةشدم ىلا ناخدمت نيله اءامتاألا ا 0 «لوذتتتساو « هلو لوطدعب كرك ذب 0 كن ل ١ داضاة حفلا

 عرفان يناتانشإلا هيلا اسم تفتان فام, ىنلاةبعصاا نم هلعنامل ليعدهدصعف ىلاعتهنناءاش نادرك ذك ”الالهسن ا ْ ندةعمت اك دام لضفلاااهاماهالو نامنرح ىف مو سرافوأ ناسارخدالد ضعب ىف ةه> ملسم لونأق فتارعشلاف لبعد جرت | ىلالزت امل هنأ ىورت هبلعو ريثك داحتا ىراصتالا ديلولا ن سول ءدني.ناكواهده مفتي روأ مدت تعَس روةقالكلا انفع هعباوتوهدالوأ رخف تداودقواز هىنعلوةيف.كهقوأ افالبعدهتلا مقلو ةيتاسالاهذهدشنأ اذا نوما ناو 0 مهرد نم مسمتموهف ىازخ ل بعدوةروه.شمةيضقلاو ةفالخلا نومألا لو كلذ ود.شرلانبدمت نيمالا هلئقو دادي ] ملك دن دلوسمأل هراصحوىلا عت هّيناءاش نادرك ذة الاعاز 1نانيسكلانب ' رهاط ةيضقرلا تايدالا هذه ليعدراشأ وأل ةسردق طع ةنطنلعتت 0 لضفنعالان دس قاعنب افالون يما لحمتا كدازميهاربالاتف أ
 اهطقت ىح .لصولا تلد اوان د هلوصأت عادت ىت> ىوهلات شع لعموهفراغف ١

 همودقل وأ ةين.طاطسقىلا :
 انتر فانا وة د 5 لاو 2 تازئاو

 ا كلة حدملاداز هيذكدازالكهنافرعاشلاالا ساننل اءاوتحاالا طقدحلأ ب زك, هنأر عشلا لس ضف نم همالكن منا ٠ ل ١ سلوتلا لع كوملا اناسحالاططستا ىنتكرتو د“ ىنتدسف ألي ريلاب ىنتملصأ رياناك نمانثاك ريغ ضرأل 00 نامت دم اور زملابس فلكست لادنالا ىدنلا لك د انانحوةضورالات نك ام 1 ا بلل ىمز 0 هدازهحاوحت ىلوملا نيف رصمربمأى ارينا كلام هّننادبع نءبلاعلأحدم ىف هرعش تنل 1 ١ لاو رز ارم ره كرت رتشاىدففرطو ىباق 0 ادحأ ىتماللنب اذمخأتال «اكفس ىداذا ىحاصاي 0 رع فهدهاشام ىعتوتلا كمون فم ؟ ىرعشتنلاب د قسبفهسأر بشمال عضوي لجر نمل ساي ىبعنال 0 للعدو ملارك ذةئيفسلا لزغلاىفمرعشنموأ] قاويكرالف امايضاف اعصشتفاهدعب ىاق تريسمو 35 ابتعلةن تلك 2 كهف 0 كاذذاهداز ه>اودش < لوملا اعقرم كرت مل ىّتستقرخت دع عمطم م ٌلإ_,فىس ىنلذعتالف ّك وكلنا رملاءالع هليقسا
 دز لاسشف سآرلا نبأ خاراملا لاقوهسأر عفر متةعاساتر اعم قيف سأرلا دعْمفَد 5 ةلاقامعيج بلقو هرم نيازاتغتلا ةمالعلابناج ىفاهي ضاقت زبدة رسك" ذدناف سرض هبفر و بالو نيكس ةرتعال مرهساعاملا داهفةعصتبقافهئادغبا# ٠ ردداعر وسرمالا اءدنأ ىلا ع وجل هرامضاو ثري دخاانلط ان لضل ادي دش ناكو غسيلبلا بتاكل انورهنيلهسدنعامولك || ٠ دنع ىازاتفتلا ةمالعلا عم لبعدلافوىلاعتهّنلب نيعاهعموالار وزةداهش ةرهشالفهتاوتاحأ لاتيني عشال 1|
 الاكل ذكسمالا نط تنك فيكفهءلحر كر نمتّممالىاهللا وح وتننطامس دما لاق هلك ًامالئلنتنئط لاقل اولاق هيتيمرا 0
 روك ذملاثحا !تققحف أ لرش, ىذااءفرعمبفو لضفامل هتوصالولو عصنهنمو عب رالا اوم اهمقو سبث رسأرلاوهسأ راج نع 0

 نايف قدما نارها 0



 هلل
 || طق معرب لو نيتبلكلا عجول سعه غامدوك بدلا نيعكب ارش لاقبف لثملامهببرضد نانللاءانيعه.قو هن [] فاك ةيشاح ىف كلذ دنع

 ا كلين نم غلد دقتاكن افق نعل انم وىاسلا ْنَم .وجاتمللاو درط نم راس هنآ تلك واهس ارمظع نمشهأ راضحارهمادخ ضعبل ساق

أ ىنكسل لاق هيتمروه نت 1 ىردأ المئاولاقوه نسر اغن اقدل مالك هحورخ دنع باكلا كلذ
 4 كطبيب ىف ههتنمر وهنأ ىزد

 ةيشال ا تال: ىح# وهلا ىلع

 || روهثملارعاشلا ع ازقناصيشلاابأ بقلملا نب ز رن هئلادبعنمدمتر فعج يأ معنا لبعدو هثايسحمتاذ

 نامثةنس قلبعدتدالو تناكوو نيمالاهدإو خدمود انرتامالوددثرل حاده نمصيشل اونأ تاكو

 | هجرزاوهاروكو فارعلا طساونيبةدلن هو بنطلاب نيتئامونيعب راو تسةنسس فوتو« ةثامو نيعب رثو || ىلوملا قلانإف مست اق“
 بتاكر وك ذااهلادبعناكوتاسهطلا ةطط لاو ازهنا فاشن هتلادبعىلومنن زو. دودج ىلاعتهلا || تامخدمثاطاسلا اروكذملا
 |١ تاما وع ىلاعتهلنادج :راممتاف ناتسدس حط ىلووةف وكلا تاود لعهتعهتلاىذ ر تاطاتانن رع فيك تاطلسلا هللاقأ

 ْ اهتمتاشابى رتعلاامهائر مدنا هلبق تامدق اطل ماو تاكو ى رتكا| قر دصناكو لبعد لاقهداز ه-او تدهاش

 مورلاو معلا ىف هريافنال
 1 الناخد_* ناطلسلالاق

 ءامسلا لزتالى ومآ 35 لبعدو نام مول بي بح ىوثم 5 ىدعولدقوأو قكفدازدق
 هلي

 | لصوملابةمروىنلاىرسم د هنوددعب زاوهالا لعب دح ع ليم نم ءامسن اك اثغت

 | تاكو فراشلاةقانلا مساوهومالاهدعب وةذحوملاءابلارسكو نيتامهملانيعلا توكسولادلا سكب ل يعدو
 لا 0 0 2 002 ) ال ىءراقلا لعل والتا
 |١ مهن اكىشع مان لبعد :وصىلعأب هنذاق تدكو هدم تون دف عرصلا هباصأرق لح ربامو ترك ََ قلمخلا دالب نست

 0 ىبعثودلا لع ىلوملا لانه

 #2 قاتسوتساا نورلاربعن لعد نيرجنانب لعد وع | لاق هذ: نأ ىلا هللاقو

 : هني ده عمال ادصسملا ةعج مول ترضحلاق مهضعب ثدح ديَدإ ل تاقوأ وتافدص ةلوواسلا ىوذنم || كيلع لاق مورل'دال.ىلا

 لحخدذ هلفنتي لزب لةالصلاتادع وشن ارهاطراقولا نس ح فصلا ف ىدي نيبالحر تن رفروصنملا || لاقي سوك جيفارا
 ١ هرضأ نم كلذ ىلعرم كف ةعبلاسانلا عملصت ملف ةالصلاتعقأو سا مث مامالاما.ق برق نأ ىلا دحسملا || مفاعمن اف هداردحا وح هل

 | هلفانلا تعلط أ لرمأ نم بعت ًاراملجرل اهبأ تلق ةالصلا تدضقاسأذ هلعف ىنط او هلح نم تقتوأ| لوهمتاهدنع لحرلا
 ! تيفتحا ندى ءلاقوهامو تاقةالصاا نم ىنعنما ارذع نا لاف اهتعيضوةضا ردلاتك ربو اهتتسحاو 8 ولا لع ذولا لج

 | تئدح ا هفو-تنف ن.الابحاصتس ًارفتغتلا مامن ألمه ةالصلل عماخلا مويلاترضح م كزنمىف هبدسب ||| © نيرو
 : ىلا ناكورجأ ن ,عدلاف كا ءهنب دىدلا نمو تا ةف ىصسأ تاكو ىلعت رتسالا هّنياب كإ ًاساف ىنامثبف حد رودداردهجاوحتو
 ١ : هداروج ا 2 لرالاكإ
 ا ىلا ض ماعد 1لاقف ةصقلا هلرك ذف يعدم اهتقو ىف ىذمو هلوق عمق هن عنالوهو ملعر) بحاصهبناج 0 1 2 3 8
 ١ 5 1 5 9 و 52 : نم هماد

يث نمت عل تمماعحرط او ماسجلا هلدخداو لجرلا تظن فوااوغو ولا
ىلع هلاذاق هبفراقتف هباسح حرخأ هسا اوىبا

 ا ٍلجرلا

 |١ ٠ لعتستاو هباسح ىلع لعد تريطق اللاق ةيدقت د كل وا طاغ هيف توك الرظن ا هللاقف مهردفال ا ةسج ل لا 1 دإا

ف كاتالاعرو هلاقو مهرد فال !ةسعننزو متءافولا ةمالعتع
 ا فال ؟ةسبلن اذه ليت7نأكل اساواننيبام

 || ةنامولثو نيسعنو ىدحا ة سس معد فوت «لاقاكوأ ةالصل اكتعنمىتلاةعورلا نم لحفانلعتتو مهرد

 1 1 :ىلاعت لبا هجحو

 حرش و هو دان رظا حرش
 ةفاطللا هباغقفيطل مافع

 نيمدقالا اوف هيف صون

 فاضأو صل" نسحأ فورعملاهريق ىلع بوةكموهاذكهو سنول نب رفع ل .قور دة نيف ادركبوب ارد
 مان ىهو دئاوزابلا «(اشنملاودا وأ ىدادغبلا لصالا ناسارتار ,وهثملا اصلا ىلمشلاب

 مداولهسرب ركت عم هركسق

 نانروك دملاناتلاسرلا هلو

 هلو ةبفلاو ةيدلا

 حرش لثاوأ ىلع ةبسشاح
 ةمالعلال فناثححلا

 دوةنعباكو ىاراتقتلا
. 00 

 0 مكحو 3 تعمم فرصلا ىف هاوزلا .

 : د : عاب اه 2 1

 || مهتعهللاىضرءاملصلا نمورصع ف نمو دينحل مسالا ابأعشْلا بصصو بهذملاىكتلامردتلا لياسناك |
 ا مدل لاو تنك اهاهاللاةوابلا ىضم ا ل اري داق نانا دنوابندىفانلاودرمأ اديمىف ناكو

 رهسسلاداتع.ل ملا نماذكواذك لعتك اهنالاغب ودخل اقوفه ضل وأ ىف هنادهادعو لح ىف قواعحاف

 || تاعاطلا قدح كرابأاناضمررهش لحن داذا ناكو رهطملاع رمشلا ممانعت ف غلاب تاكو مون هذ بالو
 ْ : اريثكذ شنب هر عوخ ىف ناكومهظع ىلو أ ناقىف رعمانعرهشاذهل ا



 املأ

 0 دع ردو * ورع و

 دشناو هيديب قفصو هيدي نيب فقوف دينجلا هش ىلع مول لخدو
 ىنذنأ اوعمْزأ نيحاو عز أ بعمدصلاودصلاب قفومرو 4 بذعلصولاولاصولافودوع
 تحألا بح نسازعام 5 قالتلادنعع وضاق حوال 5 بد لادا تول بح طرق

 اكبلا كامأ لقد * ورسلاةثهدتبلغ اكن , رالف كوع ارآنأ تدنعو ديلا هياجاق

 لو وا وهزافوتهرادق اي انس اون لاقي وأنا يبطل ارجوا

 بحملات نم * رده ىلع ىورقالو تفرقلا هيداع نمر ضال لدعب ىلع

 تلقلا لص دق « نيعلا كرت تا

 هسفنل ليشلا فدشنأ لات ىمعت1ل
 ناجذز 0 نافحالا ف ناعمد د ىرينافةبمحلاوةسشل 1 تضم

 تاسلق كساد نيعدوع * ىنايمر تاثدالا ىكتمناام

 5( هللانونعانأ 1 لوقت وهوناب رعاماق ةفاصرلا غءاحرتعاه هوتعمةعبلا مول ترأ ًاراضأ ىلمشلالاقو

 دشنافىلصتو ىراو:تو عماخلا لعخدنالم هلتاةنهللا نون

 ىنعمهقوةح ىاحتطقسأ دقو 5 انقهحمحاوضقاوانرزنولود

 0-2 اممماوفن ايو 35 اهلاوغت انو لاحاورمضبأ اذا

 نارزيملااةر بتم نفدودادغبة ناس لوني الثو عسب رادنسةخ اىذنماتش نيئاملا ةعبلا مون هناقو تنك

 هداوم الاقي زعم لقالاونيث الثو س + ةنستامهنالام ؛ وىلاعت هبا هجر ةنسنوناسعو عبس هرعو ١

 ىرقن مهب رق ىهو هل ش ىلا ةيسن مالاهدعي وةرحوملاءابلانوكسو نيشلارسك,ىلء لاو ىأر نم هريس |

 تك ودل 3 هيعمل نخل ا متثوواولان وادتارل كد ةلمسهلانيسل ان نوكتو ةرمهل امض هور :

 ةلمهملالادلا مضي دنوامنووعربملا ءاروامدالب نمدسن :قرعم عار وةيظعورلب ىهوتنك اس ءاهاهزعن و 1 :

 ةيحأت ىهولمهملاداهدعب ودنك" اس نول حوت ارتدت وةدحوأ 1 هلا توئلان وك موا 0

 2-5 0 ولابلا فى 0 م

 كح 2 6 1

 ني( ةلودلاهيحو بّتلملاىلغتلانادجن هئلادبعناا

 عاطااوبٌ تاك هيداعا نع ىنغافهيسنىف ٌكانهتعفرو ءاحلا قرح ةلوذلارصانهدسح رك ذمدقتدفو

 1 هلوقءرعش نمودصاق المج كبسلا سحاب رظارعاشروك ذأ

 .فلاللمدالا نانتعاتياراذا يب ىنمعلا رطسا ىفال دسح اليا

 «فغشلاةرش نمايعلاملالا ي امهقانتعا لاطامسب:طأ امو

 هبراضم نم ىذمأةينيع طلو المشمش هترزىذلا ىدفأ

 هيثاوذ نمادانت تسل ىتدع ع هلفانعلا ف ىداحت تعلجخاف

 هيساضياناعْشا بلا فتاك هد هتيغل لينفاندعسأ نتاكف ا

 ا ترج دق بآن رشلاة جرت فاهرك ةمدقت :قلاشايالاةسوبلافىلاعثلاهردأو

 اًضأ هلو

 رهاطاندشن أل اقدعسو ا ندّسنأو هلاشمام ظعاولا ىلعزب يعم اديعس أ ة جرت ىف اضا أب .ادلتارك ذو

 ملال 0 هود مه

 ند ابا 0ك
 قفةروك ذل اثحاسملا

 ملاطملا رش ىلعديش اود

 قانتم نب رشع
 نمنتملك ةدحاو ةدلدع

 لس ةاجلاد دوي أع و مع

 لمع هنامل ة ضعن ناكو

 ل3 )و

 نافذ تاكو ادنأهقراشالو :

 هنالاش تقو لك هسيق

 0 رمهيفاملك ا

 ةشطئاعدق ةئندع : فون

 بو أ راوع نفدو
 ةجر ةنلعم راصنالا

 ىراسلا
 لماعلا ملاعلا مسهمو)#

 لوما لماكل!لضافلاو
 ىلع ميشلان دلو اءالع

 ندمت ندلار_ نا

 ند ئدو# نب دوعسم
 ىاطسلاىدؤرهاشلارغ

 ىرمعلا ئزارلا ىورهلا
 كوملاب ريهشلا ىركبلا

 «(كفنصم
 هل تال كاذب تقلاما

 هس هنادح ىف فينصتلاب

 : معمل ادغل ف فناكجلإاو

 نمهللا هجروه و رخص

 دا رت مامالادالوأ

 هحور هللاسد.ةىزارلا
 عفروةحوتفةنلساىف ردو

 هقيتاصت ضعن ىفهنل ادمن

 ىزارلا ماماللت اك لاقو

 3 هل ودمتم داومنادجر

 0 ًاواريثك ه بح مامالا

 دقو ةحالتسم هقيئاصت

 تامواهضعا قع 2 د

 دلوو هناجتتا اوقنعقد#



 امل م
 م هنافو دعب دول

 دزت الو صنت الوه غصاب 14 ىضموقرازلات فطل تلاق اهلوأ ىلا ىولعلا ١ ةينأةبتر غلو ارد اضنأ

 عسل هش نغؤ ىهامهيال لعأهتباو هلا أ اذه عاملا ناد ج رتىفاضدأ رك ذ ذوأ

 سشن هنأ تثددم فعأ انت 5 ناهطق ملط سعج نم »* انركسس: ليللاو انعم انيقتلاا

 مدقالن ىس ىذاابتعسالو ع امن : ودعلا دنع ىدو نم ىثم الفد مركسلاو فراعلاالا نقارشالو

 ادلاوعادو دام معلا

 اضاآوه ا

 نك 6 لك ااًدتر

 لامشف.طتنآو 4 مانم ءاّقللا اذه لالخلالثك< اوضن أي ىنتارانلو-#: اذنآهلو ةاره نم وراس رس
 ىلا نم ققصح د مق هرعت سدأق ىاحْ لب ءاسا د نكلو الكت اقف ع اطعسوا لصواناو

 ةنسرغص ف عاطا اوت قولو د ةمج ادمن فروهشملارعاشلاةنابن بز زب زعلادبعلو ةئسحراعشاهلو ماا 1
 هدلمفاهحاص ىديبعلا؟ امان ر ماظل |مانأ فرصم ىلا لصودقناكوةئامسعب رأون رشعو نا را 00

 قكمديلا عجرم ةنسامماقأ و ةثامعب رآو : ةرسع عسل 1 تح رقاهلاعأو هر دنكمالا ةيالو 7 ىزارأ 3

 هح راب ىف نعسملاو رك ذاذكم ادلاوف او: ل ةاوةمردع
 : ا مووعدأ

 هو عج هو مج هز عج 4و رج هو جوج هو >- هيو عج < 02ج هج ن عوج عوج يوجه مه جه ههمج || "اق ىف ودم

 1 ا ا م 2 22 2 منك لعل ليس ف
 >2 2 2 2 سكك سكه ل0 202-252

 عوج عج اج ك1 0 . هج عج ةبترب عنقوئاب ا ةبتر غامد

 « (ةروهشملاةطلاصلا نعل ١ أ هوم سلا يودعلا لسع اا ةعبار رينا مار هتطورحا مي هنال ظعولا

 3 1 5 0 5 2 اضن ادعس داو فادشو
 هلاسرلا فىريشثقلا مساقلاو ارك ذوةروهشمةدابعلاو حالصل | فاهرام ا واهرصعنامعا نمتن 2 ل

 ىنافتالفاذهلعفناك" امفتاهة صارم فتون ل .<اباقرانلاب قرح ىهلا|ماخانمف لوتتناك نأ 0 |نموه لصف

 انوزحت تنك ولو ءانزح ةلقاو لق لببذكت ا هاو امور انا ل ءوسلا ن طانب

 ل عا ةنمانلا فابتبأر | هي ودعلاةعباراوعدأ تنك مهضعب لاقو سنت ”نأ كار

 اوك ااهاناصو نموأ امشوهدسعاالف لا عأ نمرهطاملوقت تناكو رون نم لن دانع رك مرو سئاطا

 فراعملافر ارد باك ىف ىدر وروسلا نيدلا باهش يشل اهلدروأو كت ةاسنووكسا# 5 تام نيد

 كاتلعهأ هه ىدتشام
 هعساادإو ملت عدالسبلا ١

 ود :راص ود نيدلادع

 قساتا|ىرشتت ءاَض

 ا ا ال ينك ا كا ل ل

 دورهاشوىدلاو ودقإلعلا
 ىسواجدارأ نم ىهسج تحأو # قدغداو اًوغلا ىف كتلعح ا ماظل نم ةس رقاب رق
 ىسن اذاؤغلا ىف ىلق بييحتو * صا ال مدخلا 1 الب نمتدسات ماطسإ و

 نينامعوسج ةنسهريغلاقودوةعلاروذش فىزوملان ا هر ةئامو ننال ومع ةنس اخ انو تناك رعلادم 3

 نازك 3و روافلا قات لح سار عقرب نم سدتلاو هاطب وشو راز اهريقو قام تابعا

 || تالاقلاو اوس ىل 1 :ةدمعىلا لصتم ةلداتسات :ةروك نملادع ءاردجر# قةوؤصل اةوفصباك قىزوألا

 علط اذافهلك لدالا ىلصتةعبار تناك تلاقةسعبا ارمدخت تناكو للاعتهللاءامارا .تنرمتناكو ىزوذلا
 كاذاهرق سم ت تيشواذا |وةناهعمت تا ةرعقا ارسل ىح ةفيضحخ ةععضاهالهمىف يوه دقلا

 ركح ياوراطللان ب[

 قاع هللا ىذر قرددلا

 ىزارلا مامالانالامهنع

 : 2 هناطحسصمق 0 رصن تاك

 01 ةرودنلا مولةمخرصلالابمءنيموتتالتمون كانت شون نيدانتك ىو نيمانتسفنابةعزف ىهو ا دالوأ نس م هنأ

 00 قىنكوادحأ3 : ,؟«ىذؤت الة د ءانتلاقو ىنةعدةاقولااةريضحالو تنام عاشه :رهداهمذاذه رك ذوةنعةللاىدرباطلا

 : راج ىب هو ةنحطلاكإت ىنابتنفكفتلاق نورعلات أ دهاذااهف موقت ”تناكر عش نمت بح ىهوءذه قبح

 سدس نمراخم ءارض قربتساهإ-اهماعىنانم ىفاهو<تو أنسب كلذ دعباش أر ع هنزا امنا قرضا

 0 يت حم

 دالوأ نمدنا جب راثلا لهآ

 هللاىذر قددصلارك ىلإ
 ١ 0 هناتلاق فوصل ارا ناواهف ةلانذك“ قاوبكا تان ةعباراب تقف نم نسحأ اق شرأ لرضحنأ كيد موا اداودسنع

 5 ١ اسماوت و امك لمكمل نييلعف تعفر اماني لاك 1 اتب وطف ىلع رئامهبتلدنأ و ىنععزت هللاو ةثاكءانعو تأ هيتس ف

 1 5 00 نها ًارامدنعاذ_هامو تلاقفانن دلا مان انيامعتتنك اذهلاهل تلئذدم ةماعلا مول أ ارهىلاهبحشأ عمرفاسو ٍ

 : 3 العلا تاح ردلاهلا هللاوانتةبس تاهت ابمه تل اقف بالك ى أ تن: ةدس.بعتاعفانف اهل تلذذ هئانلوالا ا 2 ىلا ةنس ق موأعلا ليصل

 فنصو ةئاماعو ةرمصع
0 1 ُ 
 تب ؛ةنس ىفداشرالا حست

 : 8 ! دا نمت صصص لح ىأ ىلع لاه” نكست لاما تلاقاهتمربك أ اى سانلاد 0 ءتنكدقوع وتاعذ'

 ا 0 يس سس ويوم

 تسماو

 وعتتو



 ان

 للاعت هلا امهجسو ريق فكلذن تت تأكدوا هرك ذةرتك

 فورعم اشد رقم نينمتلار دكشملال ١ اكوم مخ ورف نحرل ادبعى أن ةعسب رناسةعو سا(

 هنا

 سرعة نب كمل م دمة راند فلآ 1نينالثةعس در م أ هنح رد لا 1 نطل

كو ةسعبب رتونيعباوتاق سنن كلام غلبف ناريما ع جا ىتحابا اوتذ رح ىلءتلخد تنآهللا
 حصضاارث

 لاةفرادلاهذهري-غىف ةعس كا ذ شل اهبآ كلاملاةفاوت كس كلا عاورضب الف كا ةةرافالل ودب امسهتملكو

 هفلخخ يذلا ىنبا اذ هو ىح درا تل ةنةمالك هنأ ضاتعمسف خ ورفانأ آان ىراد ىف

 ىذلا لاما رخأ لاق من تلاقف ىبا اذ_هلاقولزتملاغورف لخدوامكو اعجاقنتعاف هيلماحانأو

 فارشأو نسم او كلامها اف هتقلح ساو دحسملا ىلاةعبب روي خهحرخشأاناو هتنفددق تلاق كدنع

 هياعهتنا لص هّلنالوس ردحتسىف لصف حرخخأ خو ,رفاهج وزلهمأ تلات هيسانلا قدح اوةنبدملالهأ

 ةوسلقهلعو هرث م هز اهم هول هلسأ اردعس رسكتفاهملعفقوفاهأت ا هرفاوةسةلحلا اقذف حجرالإس ِ

ع فرد لاف نحرلا دبع نأ نعبد رانهيي فلج رلااذهنملاقف هدو كثف هل وط
 ىبادتلا 

 همآتلاهفاهماعهقفلاو معلا لهأ نمادحأ تب ارام ةلاح ىلع لدإو تب ًاردّقل هتدلاوألاقو هلزنمىلا عسر

 هبلعملكلامملاتهغنا تلاقف اذهل. هللاواللا ف هبفو هىذلا 'اذهواران .دغل أ نوثالث كلا بتحآ ؟اعاف

يريسن او نسكساالو تاق ىأرلاةعببر نم لع دحأ تن ًارامهتنادبعنن راوسلاق هب هتعضامه اوفا
 ن

 قغناىأرلاة عيب رنم هريغوأ قددصل هيدب اسعى أ لبوة. كمل, ناك امون ريس نءاو نسال

 لاز للامن كهاح قات تنأ و كلام تهذأ هلل شف هلا اودشأ لا سن لعج مث مه رداعلا ]نيل رآ هناو ا ىلع

 ةئامو نيئالثةئسس لقونيثالثو تسةنسى هناف ةو تناكو ىهاج ىلع ىناعبغب ادحأ تددحوام ادا

 لاقو لاعتهنناهعتر رامنالا لا لّدتنا ماهنكس تاكو رابنالا وا عاتسلا اهانة ده هو ةيعئاهلاب

 ةنسيوت هنا لوب نمل وق نيب عدلان كعالو تاق ىأزلاة عب رتامذنمهعْملاٌةوالح تبهذ سلآت كا

 ةليلةرسثعش السلة عبلا مونةفالخنا كوحاخ لا نال حافسلااهانبىنلاةسبعئاهلاب نفدةناوةئامونيثالثا
 ةياعاوشفتاوراوتلا باب رأ هلةناذك ايفر را اا العبير نمتلك

 هي(ىفاشلا مامال ا

 نن رش لعفام تلق ءاش م لسح درعهللار و زب تلاقامغسض ىنعأ كلامول أ لعفاسفا هل تاقنكسأ و

 ك.لعتلاف لحو زعهللاىلاهءب رن أحد نب رفتاقلمأ, ناك اهقوفهللاد ىطعأ ميتلاقر وصخم

 ركلاقهسنعهللاىضرسنأ انبكلامذتأهنعووهعدللاى در ةياعصل | رمةعاسجح كردأ 3 هس ردم ا لهأ هيقذ

 لاقفّدغ رشي دحنم هدب زتسناكو ىأرلاة عبر نعانثدح لع سن أ نب كلامانبتأ ىناعنصلاهّننا دبع نا

 تنأأنلق من لاقت عيب رتنأ هلانلقومانمن اوةعس : رانتاةقاطلا كلذ فمتانو هوةعبب رت نوعنصتام مون تاذاثل

 نأ متلعامأ لاق كفن اعل تت وكلامك ىل طدفقيكا انلُقف :لاكسأأ أن كلامتل نع تدع ىذلا

 امول اكو سرخالاو عئانلا نيب تك 00 ولا رتكيتعم 1 دملج نعربخ هلودنمالاقثم

 هنأ ةعس د رناطف هماللك ىاتاصنالاو فوقولا لاط اق ةيداسبلا نمل دى ارعاهءلع_هةوفهساتق ماكنت

 هنقثن ا لاقن علاامولاعذ ىلا ةباصا عمزاتالا لاقف كدنع ةقالبلاامىلأر ءاأب هللا همالك بعاد

 قلجةعس روةسيمأ ىن:مانأثاسارخىلاثوعبلا فر يرتتعس ر وأخ رذ ناك ةعبد ر لجل م ولاد

 تع أ أروخهو نس نع رسعو

 قدعابخ رف لاف لزم ىلع مع ماهللاو دءاب لاقو ةعبب د زي رنهحرب بابلا عدو لزتف حش ردد قواسرف

 22 سحاصىرصلانذؤملاءال ولان ىدارملا لماكنن رابط ربع نت نانولس نب تس رلاد#ع وا ا

 اق عابصملا حرشو نيرعشعو
 سس , رسعو سجن هس وهلا

 يق تدل باداعرشو

 لوسرةراشأب نرش ء وتد
 هيلع ىلاعث هللا بصل

 ةنسىفبابللا حرشو لو
 َح رو نس و تانع

 نيتنثا ةخسف لّواعملا

 9 رس حرسو نيثالثو

 قازاتفتلا ةمالعلل حاتفملا
 نينئالئوعب وآةنسق

 َى 2 واّدلاَة مساح فنصو

 حرس نيثالثو سجةنس

 اضأةنسلا هذه قةدرلا
 2 ١ اف رش اذكو

 لترا ئانيس ننال ةيحورلا

 قانيئالث و عسل ةنسس ىف

 لانه 3 سس و ةارقه

 ىف ةءاذهلاح رشو ةباقولا

 فذصو نينالثو عسل ة نس

 :قئادحاضد اًدئسلاهذهىف
 تافرعلا لهال ناعالا

 '”نامتةسف لترا

 .مورلاك لام ىلا نيعي رآَق

 ةردسقو كلانهفنسضصو

 حرشة ئاعاستو نيس
 . ةراشاب ىوغبال عب اصملا
 هيلعهتلا لص ةلاسرلاةرضح
 ”ةدسلا تال ق حرسو ا

 ديسلا عاتتلاىل ا اضنأ
 ةذهف فنصو من و ١

 'حترش هم * ةيشاحاضنأ [ةسعسلا

 .اضعب ح رشاضتأ و عاملا

 ماسالا ر 3 .لوصأ نم

 ' ةذسقافنصو .قوذؤبلا
 حرش نيسصتو كس

 ىرنعزا ناثكجاا

 د تكملا نم ذتصو

 قارنا ىنرافلا ناسا
 :تاعالاو اردو فاردإلا
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 ' م نطالساا 1و

 نيتسسو ىدحاخ ران
 هفنضةبذ دوا ةشحل ا نع

 | اشايدومتون زولا لحال
 3 رافلا ناسللا لع

 ا 0 ولاةحدت

 ىفهلا اوحلأ نم ةاتمد1ه

 | رك ذو روك دملاباكلا
 00 6 مع

 ل

 0 . ىلا فهدا سدا قم ديل ادا ضوار د رلاهقس ف ىفاشلالاقو هب هك 0 1قىو رىئذلاوهو

 ياش ءامالا له تاتدلا# هناهنع دع ا كتمعطالز علا كامعط ؟ناقكمأ آولعسب رانهلل وهي تاكو

 ىعي ب وقعت ابأ ابتناامأ لاق متانم دل ارظنف كسلا دبع نباو زم او ىل د وبلاهدنعو هتاقودنع هنعفللا ىذر

 نوكت انامز ن رك دلو ت انهو تانهريضم ىف كل نوكش سف قضاء ن اامأو كد توك ىل طا ودلا|

 تناقعسي رات ناامأو كلام بهذم ىلا عج رف مسلس ا دبع نبا ىنعي دمتأب تناامأو ننازهأ سيقان ا

 لكراص هسنعهنلا ىطر ىفاشلاتاماملف عبد رلالاقة قالا ل ستفب وعي ابأ اب مق بتكل ان ىف عقلا

 ىلعن وبلا ةجسرت قه رانا ىقبيطإلا ىعوو ق ءقررتس نمسيغلاىار د , هناك ىتح هلاقامىلا مهنم دحاو

 ىلعن وببلاىلارامتف ىفزملاو ىلع وبباواناهنعهّلا ضر ىبفاشلا دي نيداسوأ اك ناسعاس نب ع-.يرلا لاق |
 ًابشرسغبالنامزهملع اس هنااذهت ورك لاف ىزااىلارظن م . هديدحىفالات و 8 ال 1 ربك هذع ١ اراذةعاو دعب امش

 اذهعييرلاواوشح ملأ نون تددوو نمي عا دحل مولا اس اوم لاف ىلا اراغن ع هئطدعت 0 نسا

 : عسينرألار ءشىرصملا ىردنملا مظع ءلادبعزيدلا < ز طفاخل اطتد . أر ورصع يناشلا نع قدرا : 2 ةسرافل

 ْ اعترومالافدتاق تنص نم هب امرفلاعرس امال ارص ١ ىهوروك زملا || باكل اكلذفهرك ذا مولع
 0 5 1 2-7 0 5 هلناآالا نيسسيجو انناع

 اجرثبح ناكهّللااج رنمو د ىذلأ. هلذب هللا ىشحش نم رس اا
 قىاقفلا ليام فارقلاب نذدو رصعن.ةئامو نيعيسةنس لاوش نمنيقب ل رلافرتو أ! 0 00 0
 مملام ذب ىدارملاووهىلاعتهنلاهجر هتافو ران وهممااهيق ماخرتط البوس ا ردسنعو كانهةرح ف هير ْ ع 000

 ريثك قاداهنم رخ نمل ةريبك يبق ىهو داصىلاًدسنلا نهد مهملادفلالادعبو ءارلا ع دو مي راشااكاذدعب اهفتدو

 دنعرك ذي لو إبق فن دوأ
 بحاص زا ىرصلاءالولا ىدزالاجرعالا نبدوادن ناسملسن عسب رلادجتولا )ب كا هناطستر 5
 ْ جب (هنع هللا ىضر ىفاشلا مامالا | دقلو ىنرافلاريسفتلا#
 ا ةلاودوادو أ هنعىو رد ةقثناكوارمأ ؟ مكمل اس هللادبعن ءىوراماوهتعدم : اورلا لملق ناك نكس ردتعاو هسر 00

 ١ كلذ ىلعهسفبل ات نع .
 ليقف ًاشلق و هيام ن عدضقمب ١ لع وهشبادنعلزْنف دامرةنا-اهماعتح طقرصعامو زا هنأ لق د آ

 201 نيتئامو نيسعنو تسةئس ة جلا ىذ ىف فوتو 5 ميردقفدامرلاب لل وصورانلا قدتسا نملاَقف مهرحز مالا هل ا مالت 3 صايهتنتك لرد

 ىزيداو « ةيفمالكلا مدقتدق ىدزالاوهىلاعتهلاادجر ططخلا ىف ىاضقلا هلاقا ذك" اس وريقو ةزيملاب ا

 || لصفي رصمةللابق ىف ةددل, ىهوةزيملا ىلا ةيسنلا هذهعاز زاهدعت و اهتكت نمةانثا اءاملا وكس 85 مهارسك

  وىل ءام ءاكللا ضعب لاق ةيئبالا بئامع نم ىهو اهنمنرقلاب واهامعىف مارهالاو لينلا ضرعامهتيب |
 ا تيلعلاىالو أي اهمرالاو لل ك ثرأاناقنيمرهلاالاراهنلاولسلل !نمامهل كرأ انوالا ةءنب ضرالا ْ

 عرضملاام بموت ام ةموقام د هنانني نمنامرهلا ىذلا نبأ ٍ امهسذ ىنالا

 تق ءانقل ااهكردن واتح 35 اماه نعزات "لا فانت

 رومأأملاو تام دمت ثاطاسا
 6 رشاضأ هلو 3ك ودعما

 تالا لع ةدييعتلا
 ةيشاحاضنأ هلوىمراثلا

 ردصل ةباقولا حرمت ىلع
 1 ح رش ىلع ةيشاحوةعلرم دل

 ع -« وزإ* . <
 ارق كا ذريغودئاقعلا
 فويل ءاوزيغايم خاسعدعب لولا ارئاس ىلءاهماو ريم تآ او رث 7 ا ماظع كوامروبق مار او لقوا ا كوملا ىلعةيددالا مولعلا

 تومأ اة يللا لصواملو روصغلاىحارثو روهدلالواطت عابس مهرك ذ ذقس نأ اوحتوتو مهتابح نم والا ف سو نيدلا الجم
 قاصر[ اداودحوق لد د وط ءانعو ديد دهح دعب امه د قاف نيمرهلا ب ةئن صآر صمللا 1 ةمالسعلا ةذ مران نه

 هعالضأ نم عاضلك لوط ابعكماترباهالعأ ىفاودسج وو اهيف وأ كارسعت و اهرمأ لوبي ىزاهمو ىلع اضنأ ًارقو قازاتغتلا
 1 هللا تطقةمالعلا لضافلا تقي :نعفكف وصعل ا اهملعتتأ آدقو ةنل ادم ريس ق يطع ها :ر ضوخسطس راثو ع رد 1ةينا نم مود

 7 : ةومدلاب نيرمج نيدجتا ندلاو خلان ثلثملاب وعدملالّقألا سمرهنا لئقو 5 ةديدش ةنوااو ةمظعورقن ىلع ةقفالاتن و ءاوسأم

 ع 1 نان رطل العسر ركل اودنأ نملدتسا مالسأ |هءلع سن رداوهوخ ونوهوةمكحلااوكملاو ؛ نمىؤرهلام امالادومج

 : جام دلاامهاشغو روهشأ هتس ةرم قامه اني هنالاشب و ناهذلا نمد اعقفشاماهعادناو مار هال اعاتب ا ندا لالجلولا هل

 لأ ل سم 0 7 ملا تسول
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 نمرمفما ًامدهلاو ةنسئاهس قامهمدهياندعب ابنك لق رهش اةئسس امهات لق امهملع ب ثكو نولملا

 جابندلا نمت وهأرصخلاو ارصحامهسكملف تول باب دلاامهانوسكو تاننيلا

 ثرخلا كوم ناسك م“اوةورف نأ نئهثلادبع نب دم نبسنول نب عسب رلا لضفلاويأ )*
 + (هنعمللا ىضر نامثع كومرافطا ١

 للعوفاشلا هقفأرتو
 زب زعلا دنع مامهلا مامالا

 ىأهعف أر قو ىرهالا نا

 هنعيلاعت هللا ىضرةقتح

 دع نيدلا عصت ؟ مامالا ىلع
 انودفراس مورلادالن قأ فرح ىفهرك ذك الا ىفايروملاب ولأ ىبأ دعب هلرزو ٌمروصتملارفعجى أ بحاحروك نملا عسب رلا تاك الو ندا ءالع لج نبأ لبس يبس _ 11 7 ل سس
 مهضلا | ضرع 30 3 لاقك تاع لس عيب رانابوت 4لاق هيلعدامعالا ندح هنلا لم اريثك تاكو قامت اذان نر
 ىف قم لاقابعس عاشب  نممتنا كانكمأ دق هاتف بابسا,عقتةبللاناكلدع و هللاقف ىنبا لضالا ست نأ حا

 ان درا ةوازذ مانأ عاقب البق ىلاهتيسسهلناودقلاق هتنمحأ كح اذاو كح كلذ تاعفاذاكناقهسلعلضفتلاق ”كاذامو 1

 ةيلطلش تام 0 ”ايى 5-5 ةم # ارزتمكتاب ىذلاعس نأ ل نينابمث مول لك ا راخأ 0 0 7 : ل 2 و هتءاسا ريبك كدنع هصرع اد لل كا لمسرو | لدنعربك هتيحأ اذاكناللا فلك نودذلا هلت رتشا فيك نكللو ببذل

 3 ل - ةئاس

 نمياشملاض عب تيقللاق أسئدلا بط ام عسب راب واموت روصتملا هللاقو هّنعافش لمعت ن ملكا بر ضنالثم نان رعلا عيفُتلا هنأ ىورىرابلا كام اة جر راصفةروك ذملاتاسالا لاف قدزرفلا ْكلرثو راونلل هللا دبع ىضتف ه], زنلامهمدحاو لك عغشو هّنلادبع ل راسنا وأ ىأ ضررا لات لزنوهّنلا دمعت ةز 0 0
 انت يجو معلا دالب تقر ل20 طعملا ازهدتتت نو ازال كا ولاة دولا دلت توللاللا

 عطقن الفا مئانث أ لوقلا هملول نآ هحشردةناكو روصنملا نيملاص لبق ذاةداسوهدسهع وذو وهو ىدهملا دو تحرطدقو أ ٠ قلعت قاغأو هادم روصنملاسأر ىلعافوقواموناك عسيرلالاقو ة ةموط و " الاانعي عسب رايةاقولا هيرضحااروصنملا هللاقو 1 1
 بدالاتأس ؟ىللاقثحلا لاقوهيلأ هدب روصنملادفداحأف ماكتف مههت |سضو مهماست ًاردق ىلع ضانلاو نيط اهسل نيب ماّعف هرومأ ضع) _

 هناسل مصقأامنينمّؤملاريمأا د مك رشا ىهمتلالاقع نةيش ماقفهنم ةفحنىدهملا 0 معمل, ىزاتك ناو ىدنع تسب كلذاوه ركوهلكف هلضف فصر وهماقم رك ذب نم مهم لهسانل اهو>وىلار امنوهةنتعاو ئباب 0 0
 اعط إف هفلاكت ىلع « امهواشب قل تاوداوخ اوه رعا كلالاقاكوهوموخأ ع دهلاو | 1 هون ننمْؤملا ريم اوك ذكت وكرال فيكو هه رط لهسأو هقب رلنأو هنانح ىضمأو هناسب نسحأو ب 1
 ايس حلاص نمامدقاملثك د نيدرد نا 4 لحاعسرأ وأ 1

 محرتلانمرثك أ و نا ىلاعن هللادجر ىف تاكلون وهند لء«-وروصتلا لعل خد نييمئاهلا ضعب نو فرعيبأ هانكرلعسرلانالاقيد اهمال رخيرلفمهردفلا نيثالسثبالاىيمتلاجرختالا] ٠ روصنملا لاف عبب رلا لاق ىدهملانمهصالس وروما لائاضزاونيحدملانيبهعم حرض نمس#ق]
 ننالمسراب روذعمتنأ ىعساهلا هللا ف نينمؤ ااريمأ ةرضع كننأ ىلع محرتتك عس , ىلا هللا ةةهيلع 1

 انلاعالقاءالجروتغبا عمر لاق دم ارودتملاو ةعجوبأ لخداسإو تم ل ععفتءاب ا 0
 ةلرضاة هن اهروصنملا ب عاف ىعم وأو ناس دو تاوةرامكن تحي ةيصقر ,وصنملا هلأسن 1 حد *نعراستالاب || ٠ ٌىدتسال ناك مهلقعأو سانلا لعأن اا ع رار اف وقرابدب ىدهع دعي دقناهرود ىلءى فقيل ٍ 0
 ىومالا ناس ىبأ نب هللا دب عنب ةكستاءتيس زا او رضلا تعدو منعت تف لامع 0

 ىراصنالا د جنب صوحالاا هه لوب ىتلاةكستاعتيب اذهنينمؤااربمأ ابلاةف
 لكومداؤْلاهيوادعلارذح نع لزعتأ ىذلاةكستاعتبباب 1 ْ

 ليمالدودصلا عم كيلااهسق يم 'ىنناودودصلاكعنم اليف

 تقع دعي قسال ناب و

 لوعب ىلاعتهّادجر ناكو
 لناالامصلا ىب.ةحل دق

 ىمسسنالتنبلان'اكونيتن :

 لاعتهّنادجرناكو ابمع
 ةيفوصلا ةّعبرط لعام
 نمداشرالاب هر واشبأ

 نيدلا نيزءافاخ ضعب
 تاكوهرس سدق قالا

 مد! قيعل و نيباعماج
 تحاص تاكو لمعلاو
 ءابع ساب ناكو ةهظعسش

 هنأ ىور جات سأأ روع و

 ّْ 300 ر زولا سلحت امون رضح
 انضد :ًارضحواش ايدوسمت أ

 ( لوا تاكلطخشتا - ع4 ) 0 /
 ىزانغلا لجن سلوم ١



 065 ىللح ن مصل

 اا ليقأوضالالازايذتسالاتوذرابتالا ءادتن اب هتداع_غلاخ للاقو هوقفر فئاار لكلا كقنهم ىلواافيناصت

 اهف هلوقلاىهتنا قحأ ثف ا شاهسنصلب 1 لاقواشاب دومترب زولادنع
 لغشالاملو هنثن ليلا قدم د مههضخإ ولوقتام لف" كاراو نمريثك ىفلعتددردق

 هلو علاقف عبس رلااهرك ذةلعل هنعرجخ اتلاف هن هلانسعأ ام لح رلاىلاتاصوأ له عسب رايروصنملالاتف |! هتلضف دقكلذ عمو عضاوملا
 ١ كلذار تضاف لول لا اكن موق ناكوروصتملان موه ن حو لجرلان هن رعت فطاأ اذهوافعاضم ىلوملا ناكو تصنملا ف ىلع

 1 ندحاؤلاد. ,عماأدلل|ذبعت ار ةقئاق تكحوالفالاو هلا حصول دارأ امرك ذءذ نصي ىذا ه1!تقولا صخخ رب لى اخ

 هيلع خدذارانالا ىلا اهزئتمرخدقناكو نيئمْؤااريمأ ىدسهملادنءامولاك تااقنانعلس نب رفعج ||| لاقو لبق تاس /1
 |١ لاف ةفاللت ا تاع ع وبطموهودامرلا نك دقنيط ع نم تاخد مرب ناك هم ب ارح نمةعطقدعمو عسر لا تأ .لهاشا,د وتر ز زولا

 ا نينسؤااريمأ باك اذه ىدانب وهوى ارعأ لح رامي عاجةعقرلا هذه نم بعأ تب اراه نم“ مويا ريمأ اب لاقاللاف كة: مىلوملا

 1 ىدهملا اهذ نا فةعقرلا ىهءذهوءيلااهعفدأ نأ م دتف عسب رلا ىج ىذل لجرلا اذه ىلع فولد لوماىلا اراشأو وهاذه :

 ١ ١ ايأر ىلع نينمؤملاريم القا ا فيك ةصقلاب كرمت الفأ ى ؟اخاذهو ىل طخازهتةرصلاوول 5و ىوملال_عفن كفئسصم

 1 ىتح ياعم أت د نودي ذشٍبابضانياعحاهتصصأ لق اسم«بغ ديلا ىلا سمأ تج رخلاةن كلذ ىف ىهمالك نم ىاح نس
 . || هتعمساعدت .ركذف كل ذدنعتربحتو ملأ هنهنلامشادعلاو ع وحلاودربلا نمىنباصأو ادحأ مهنتمتدأرام |[ م دولا لافوأب و ةالعجش ح
 ١ مس ىسمأ اذاو مص اذا لاق ع نملاوهعفراهمنعهّنلا ىضر سابع نب | نعهدج نعهمأ نع هكح ىلا نم | هلنالعشال اشايدومت

 . || ىلعلاهقابالا وقالو لوح الدنا بح هنلا ىلع تاك وقومنلابت مصتعا هلئابالاةّرقالو لوحالومّنلاب وهل الصأ مالك ععسنال امهم
 ا امن دصقفرانءوضى هللا مفراهتلقاسإفع سلاةةنمو مدهلاو قرغلاو ىرخلا نم دو ىدهو قكوف رمعلا 0 ملا ناكو

 ١ لزتلاسعف ةفابض نم ل هىنار ءالاابأ هكاقذ هيدي ني.اراندقوت وهاذاو هلتهتىف ىنارعالا اذماذاف موللكبنتحكح», -

 1 ءاةسب ىف ءام نسا تاقف هنططت تأت اةهمنعط !لاقف هب هىتت ًافريعشلا كلذ قاهدتح ول لاَمذ تلزتذ ا اهريغو هف.ناصت ن 0 31

 + ا تعض ود ةهلاساح نط ع وهنم بط ؟ىهوالا مكابس كات تا رار أنيلةقذمق ةبكنابةبلل سودبناكد

 0 ل وة: هنأ صا اذاواهحذفة بم وشىلا ثودقوهاذاةتمتنا مدا وامتم بط آت عامة مون تءذ هماع ىس 0

 0 ا كاعالش اعف لاق شدعت *ىّآبفاهتح ذفةاشلا هذه نم كش شاعم ناك ا مناك تببص ولسه: تاتقل 2 ا 0 لح بتكبق لاكشالا

 . || اهنك ًاورانلا ىلعاهتحرط مئاهتحرشف ىمتناك نيكسباهدبك تجر اراه نر تعال ده ىلااهعفدي وةقرو اسم
 3 ' نيبىذلادامرلا نم ادوعتزحتأو بارح ن متعطةلاهذس مب ىفءاذل هي فلل تك أ 1[ كدنعلهه4تلقمت هنلاحورلاكشالا بحاص.

 1 ْ ىلا ذاقءيلااهعفديف عسبرلا نعلأس وءىَت ص نأ هم اذهنمتةةوباككلا اذههلتدتكو ةيدن هحورىاعت

 | امه ردفل ا ةثامسمخت درتح نكس و مهرد مل نيسجنالاتد در اامدتلا ولاقف مه ردفلا ةثاح ل هدف را لص اذلا اعلا مبنمو)#

 ' | ترثك قحرماقالاتاك ل اذح اوامهرداهئمهنلاو صيرتال | نيدل جارس كوملا لماكتلا
 1 تناكوىدهملا نينمْؤملاريمأ ف يضم لزنم ى 3 دع اذا ارآ نم سمانلا هلزنب لزانملا ن مالزئمراصو هواشو هلي 0 ع اه

 :١ ىداهلان ال يقوةئامونيتسو عت ةنسف عسبرلاتامىربطلالاقو ةثامون عبس ة نسل وأ ىفعس رلاةافو نم د هللأه جر ن

 | 0 "ا ةورفهباعوتنيدملا لشدأ هنالةورفوبأ هدم لقامناو كاعت هللاهجرتامو مانأ مناع صصص لبقو 35 دورا 0

 ١ سو هيلعملا صل للا لبج بس نمناكوروبقلا رفحي لعجو هقتعأوهنعهنلا ىضر نامس.ثعمارتسشاذ : 3 ١ 1 ىلا 2
 17 ,هولدحس

 1 ا لع ىهوهنلاةب وسنم عسب رلاةعيطقو لاعت هللاءاش نال ضفلا هدلورك ذأ سو 2 0 0
 ا اهاياهعطقٌروصنمانالعسيرلاةعيطقاهل لبقامماو | 6 ىلع لاه اركز
 م مورلا دال أ

 «( وكلا ىسعلاهتاديعت هرعت شن فوك ضارخت ىب رز تان داص كالا لا

 || هللاتاسرأول طقبذكيالاههابأ نا باهتعلا لم جاخلانمز نايصاعتانب !هلذاكو طقيذكيل هنالاي || هبصنو ناطاسلاهمركأو
 0 نب ب رنلكو كقدصلامبءانوفعدقلاةتبيلا فامهلاو كانباني ؟هللاقف هنا ل سرًا فامهنعهتلأ ف دجمناطا لاه تالا ماعم

 انآ 1 هدسعب هوحأ ناكو هتومدعبالا ل لاف هريصم نبأ لعن : تح عشاي هنانسأ ًارتمن الثا ىل 1 سار ةسردم هاطعأ مث نان ١
 | د م ةسردملا 0 رداب م



 فنصودافقافسردوت الا

 ةراكلا عد رس ناكوداجأف
 هناهدافحا صعب تءمع«و

 ىتللا تتكلارثك لاق

 هلو ىراح طغاتنع

 | ةسنمانغرف ىو[ سعت نكو مرن رس ىلءا م سمملزن مل هنأريتاةرانلا ىف مأ و هةنيلا ىف لعب ىتدعشاال

 ةئامعب رأ نةنس واو
 «(ىدنكلالورحن ةويسنءاسر مادةماونا)# ٠

 هبلاماقندمخ نأ جا ءارسلا يفدن ع وإبل تاب هنارك ذ در زعلادبعزن رعسلا< ناكو ءاملعلا نمتاك ْ

 حرشلا ىلع سا وح را وتقلاةةنينمؤما تر هلتاعفلاق هحضافوه ماقوتدعقنلر عهياعمسق اف ةحلصيل 1

 شاوحوةفاكلا طسوتملا الع را قومسف همني يهاردتتسإاب رف .ىرتشأ نب زعلادبعتم رجيم ولاةرهان اوتعحرو 1

 دلل علاوطلا حرش ىلع وهتلقوهتسسف مهردةثاهشل بوثن ريم تنأو كمت لاق ثم كسب اف لاق تنكيف لاقانمل همف نأ الول بح ام 0

 ىلاعتهتئادجر فوت ىربعلا يك م رب املا مج أوت أو ةنوشحنم بف نأ الو بحأ ام ىلع 0 7
 ىلاتقانو يد را انىلا تقانةقأ اون اسفنىناءاجرابلاةفانيل هبف تأ الواب حام

 لحو زعهّناءاشنااهكردأ نأوح راق لا تقا دقواهتكرد ًافةفالخناىلاتقانواهتملوف ةرامالا

 لي وارسواصيةوةماسعوءابقتناكو اههردرشع ىنثاب بامخت وهوز زعلا د بعزم ر ع بابثتمٌوقلاقو

 ةسراملاب سرد موهو

 ةنطلس لاوأ ىفةروب زملا
 حد رتاخ < ناطالا

 هكر ص رونوهحورهللأ صنخ ةدنعرك ذدقو ناو هني كاملا دمع دنعامون ناكو تاناكسو راسنا هعم هلودو سنلقو نيو ءادرو

 لضافلا ماعلا هبهمو)« ١ ماقذ هيلعفل اعاشباب مههنمهنلامنكم الف نعنصالو همنلعف"الدنمهثلا ىننكمأناهتلاوث | ادبعلاتفءوسب ||

 شبوردزيدلا تح ىلوملا ||| وفعلا نمهنلا بحامعنصاف تيبحأأ امل هللا عنصدق نينم .ااريمأابهللاقو روك ذملاةويحنيءاسرهيبلا |
 « (ءاسشرضخ نب دمت وهو ولأ ةبلع لحد« بنأ دهعىلو تاكو ذاقولا كاملا دبع نم ناسجاس نب بون ًارض-الوهملا نسحأو هتعافعك

 اسردمىلاعتهنلادج رناكو هتقنفن ب ولأ هح و ىرافتي ن املس لعف-: لي ا يل ْ

 ْ وو 'ةسوربةبناطلس بستحلا مهن فانصأ كلذ ىف سانل او ةميصملا دنع دجولا هبلق لا قيسن نأ هسفتدبعلا كلعام هنالاق مت مةربجلا

 كك ناكو هيلعئدلاو قاو فنعشلاب واغملا كل ذف هريص د يرسل ب2 دج دو هعزحءريص ب اغل نم مهمو :

 هاوقتو هدهزو هإئاضف نم كبدوأرهسملانينمؤلارمأ برع للاتفادك ىدبك عدصني نأ تفحخاهدربأ مانأناةعوا اة فدجأ

 سلب ناكوهفصو نكعالام ىلعهدعاسن نأو خرب ثيغتسمر ان ةو.ح نا ءاح رىلاو ىلا رظنف ةيقع نت دعس لاو لرحأ نطيحالف
 ةلمشهسأر فاي وةءابع اسأن لذي ىرئال أني نسؤلا يم لاقفءارامأ وا جنو هرم نأ تهكم كبل نم كرا

 ىلا هب نمدسهذ و مديلاعف ءانيعتعم درمهارباهنبا نامامل مسوه.لعهللا لص ىنلا نأ ىنغلب دق ىفاو طر ملا مالا ت أنام

 كوللالاق امشامةسردملا واكب دتسشا حنا جاس كبف نونوزح مهاوباب دانا برلا ىضربامالا لوقنالو بلان زو ننعلا ||

 صامل ىلاعتهللادجردلاولا لأ هعدلاّعن نيئِمْؤما اريمأب تعنصام سنن5 وح نت ءاحزازن زعلا دعوت رملاقف عطقن ةنادق هيلق طامن تأ اننطظف ا

 هش هعزاخ رس ناطلسلا ءاكبلا نعئلسسأ م هلعف أي نأ تفدىرتامءردس نم رخل ناار طودث اكن نم يطق صلح

 ةبزاحر صعاه_هور مث هربقملا ارانب فقو نذداملف هن رانج مامأ ىشع حشو هزاهح صاق ىتفلا ىضقودهح ول بغفءاماعدو |

 تاعد#ت ناطلسلا لاقو لاق ةنك اس ءاهاهذعب و داولا تفوابتحت 1
 1 1 ا 1 0 ل 5 د د منك اس سلطت دكا كابل يك دي وسو 5 د

 دعس ورداذه سلا 1 : *(ىدعسلا ىههتل اىرضبلاةيؤر نب هللا ذمعءاثعشلاول اههتاو تقتل جادقلاو جانعلا نب ةيؤرد#وناز# ا

 وهيب اشايدومريزولا لاق || امهزحر ف تاديجامهو زيد ارالاىوسرعشدبف سيلزحر ناوفد هلاجونم لك ناروهشمتازحار 3 ًاووه

 "توعلا ىروهجناكو

 . كلتا سوا نبت لا

 .ليوطلا نس> ناطلسلا قراغمبيبح نمليلقعاتم * ةرفقن مقمربقىلعتنقو لاق

 روك ذملا ىلوملا إمةتسس قاذملا رع لدعب نم شعلاف * انتةراغناسناانل تنك لاقوبول ا,كيلع مالسلا لاق مث ا

 تلح قفتوو هراج ىلع لاقوريةلاىلاءتءاد_مامعو رت نمو اذنذا م

 ؛ هسيلغصاملو قيرس علا ايهذ سفنم قاعن تءرحناو 35 2 نمدفنلا زف ترس ناو

 ِ هيلع نا د#ناطاسلا ةرشع ل دا هالو تاو ا فرص ةاوتقدصلا#لحو رعهنلاىلابرقأ ايما رع لاَعف

 : عجر روك ذملاىلوملا ا نمةانثملاءابلانوكسو ةلمهملاءالسا فن ةويحو 5 ىلاعتهّناهجرءاضببهم. .كورجلا ع ؟رثاكو ةئامو|



 هفلخ ردن زولل ناخ

 دلاولا اكو ءاعدلانهصوأو

 كوم لاناك لوب موحرملا

 ةرعدلا بامروك ذملا
 كلذبار وه ٌئموهناكو

 سانلاوناطانسل دنع

 هسافناب نوكربش اكد
 هتداع نمناكو ةعيرسلا

 ةنسلاقسأر قلح نأ
 مو كلذإ راتحخاو ةْمع

 سائلا ناكو ءار واشاع
 يلعم ويل اكلذفن ا

 هرعش نم نوذخأب ودهيأب

 لاف ئضرملاهب نو وادب و

 ءىعامب روولاعتهلادجر
 ق وهو نضانلا ضعي

 نم توسل وسردلا

 ناكو ىفرلا لجالرعت

 لاقهرعش نه نوزخأبف

 عمل ناك قس دّعل و

 روك ذملالوملا ضاقت ءلاقلا
 نسم ةدنحع متكذأ

 ةباطلان م ةسس ردا

 ةراظأ مهملارظنف نيبذأتملاو

 نيندأتملا ْنَم دحاوإ لاق و

 لحرلاركتاة باكل اتاه

 نملك كلذ دعشاو

 كلذل 8

 'لاقو حال صلا بل رلا

 اوشنعف هيرب اوسبقل

 4 رص ق باكل ااودحوف

 لعفلا ازه٠ نمت : هللاةَف

 3 اولا لاقو هداسنع نام

 ناك ىلاعت هّلاهجردلاولا

 لبقثر وكصذلا لولا

 تفداقتغال رض

 ١ دب وع 2 نسحالناسللا

 م ا التاك كل ذاونآ ارقلا

 دقو ي لاقالس راجل 7

 ه4

 هول رد كدعشلا لودرشلا ناو ىكجامب رغؤاهشو < اهقتغلل اراريصب تاكو

 | لاسقف هتدع هلع لبقأ مهيلع ساق هتلغب ديلدتلا اأو و رعوت أ هملا مف ىمذلاةو ربع نب ليبش هءأسل

 تلقف .ركذ دنع سقت ف س اونلاقةي وز ىعبهفر ءافدمساقاقتشان عمتي ؤرتلأ اسورهتاب اان لسش

 مالغانأو ةنورلاو ةنورلاو ةيورلاوةب ورلاامتن ف رعتفأ هنأ ن مودم هذآ نانرع نيدعمت أن اذ تالعا هل

 انقوةحىض ةبوانسلاعروزت فرش لج راذهلاقو ورعوتأ أ لع لوكا سوم داو او رك دور

 ىلعتطاسدقوأ ورجعوا يؤ ررك ذد نعى سفن كلمأ ل ل تر راه مال تاس اذفو

  نالف لاعب ةحاخلا هب ب ورلاولبلإ !نمةعطقهب ورلاو نمال اةريمت هب ورلا اقف هلاقام دلو رف ع ساتلا عر

 ةيورلاو وس يعاود نمعنلا اودنسأابىأ للهأ ةب ورب موةيال
 قلاقنطتلا: ةزمهلايذي ٌقرلاولسفلاءام ماج

 2117 و زمهلاباهافةيؤرالا اهلبق لاء منذو واولان وكسب عبس لاوعانالا اهب ب تعش

 رخو ههج وهلا مّرك بلاط ىلأ نب ىلع نب نسما نب ندا نيهلناد بعت ممهاربأ مج رهطالف ةرصبلاب

 امل: ةنثفلا نقيل هلال كا رتو هسفن ىلع هب ور ف اخةروهشملاةعقاولاترحور ,وصنملا رفعج ىنأ ىلع

 007 ةئامونيعب رآو سجن ةنس لانه فوتفاس م هلجأ هكردأ اهدصقوبل اةيحانلا لال صو

  لصالا ف ىهو ماةنك اسءاهاهدعب و ةدحوملاءابلامتفوةزمهلا نوكسوءارلامضب 0

 ع ادي ةرناكو روك ذل ازحارلا ىعس اهعسأي وبائراهعجو ءانالاا هم رعّسب بدنا نمةعطقل مسا

 قالا اراغلالك اب لهوةرذغلا نا ًايفاللاهجاسدو 0 دا حل كا دو را

 دنعبسنلا مام ا يسو ىدزآلاةرغص أ نببلهملان ةصيبق نحاس نب حدر عاسوفا)#
 «(ىلاعت هللا ءاشنا مملا فرجىف باهملاهدج رك ذ

 ىداهلاو ىدهملاو روصنملاو حافسلاء الخلا نمةسينىلو وداوحالا ءامركلا نمروك ذملاورثاك
 يىنالو لبس وميلع هنا ىلصهنلا لوسرل ىو هناف ىرعشالا ىبوم قال الا اذهلثم قفش .ملهنالاقو دشرلاو

 ا اهاناءالودئ.بلا ىلعانلاو حور تاكو مهعهللا ىدر ىلعو نامثعو رعورك"

 هلْز ءمةثامو نيس ةنسدنسلا ىو هنا ل. قوةفو كلاهتنالخن لو! ف ءالودقناكو ةئامو نيسعنو عست ةئس

 دي زب قولان ذةيقي رفا ىلعايلاو حور وأ دب زن تاكو ةرصبلا هالو ٌحةثامو نيتسسو ىدحا ةةسدنسلا نع

 تاببنفذوتاوريغلاةئي دم ىقةبش رفاب ةئامو نيعبس نس ناضمرر هش ن نم تقابل ةسقع ينال ايالذلا وب

 هن اسد يرق حب ترث امدعب انتيك, رفا لم لاو عش ةثالثوةنس ةريثع سنا هءاعابلاو ماقأن اكو لس

 ذوم ىلا هريسودنسلانعاحورلز ءدءشرلا تأ قتافانهاذهودن ل ايداخأ ناق نم ومنالا

 لل ةرشع ىدحالامجفوت نأ ا هبايلاد لزب موةئامو نيعبسو يدجسا نسم بلو ًاةيقبرفاىلا لحشدف
 اذه نمسانلا عندما اورق ىفدن زب همحأ عمنفد وةئامونيعبسو عب رآةنس نانضم هر رهش نم تسعد

 7 قرلاىدسالاتباتتبةعيبر.دصق ىذا و هروك ذمادب زب وىلاعت هللا امهجردعابتلا كل ذدعب فاذرالا

 وعم وماحنيدب زب حدع لاف هقحؤقد ب زم رصقف ىلسلا ديس يدي زب حدمةعس راكو هملانسحاف

 اهتل نمىتلا هتدمصقب ىلتسا اذن زب

 دب زب همخخأ

 . هلمئالتاىدزالا ىفلا مهف 0 . متاحنيارس الاوياسدي دي ىدنلا ف نيدب يلا نيبام لا

 يعامل »ب هل 2 ما * 00 مذلامهو

 0 1 نك 0# 0

 الا
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 مازلناب كل تاداقبرحلافو 0 0 !انغاالأ 1

 العاب دعب روسنالزا ل تسقناكو ردعلا اذهابنم ىقكيوذلي وط ىهو

 هموسر زدني ما ذوادج د 0 هماع ضاعف دا ءق

 ك2 46 ازا فرح 71 ١ 0 افرح »
 00ج ه5 64ج هم زج ه9 002+ عج مج هنت

 يس ل
 اا ىنرتلاع 0

 ل را :رهلاس دنةق :رعماو سابنلا دا ةءادطؤار ريثك اخ عجدتدأ]
 ةلفحبلاقامهريغوابندلا نأ او ىبيوزقلاهجامناهنعىورو هتقبط ىف نموتن نع نا نعىور هلضفو
 همك الت دفزاجلا نمماس نيحراكب نب ريب ,زلان ذات سافر هاط نم هيا د_.عنمدمت رمال ةرضحع تنك
 هدإوبنإ دأتل ءاراتسا ننزل اريمأ تاوباك الاننيي تير قدقل با فالااننيبت دعابنا هللاةوهمظعو
 ىأر نمرسس ةرضج ىلا كل راهما ءلمحت لغبلأ ةرسثعو باث توت ةرشعو مكهردفال 2 ةرشعب كل أو
 ليلا تدهاتا وأتم اعنلتدجأ الدب م هتك ة وركب 3

 2 د ٍهينضأ ةبق ةبغ 2 0

 يلقتسأ هرقل 'ًريمالاانلق خشلا اذه نماندف أع ”ئآر ةاط نم هيام ندم لاقف جوخ ١

 ىتحنأ ةنناتلاك راك نري زلا لاق اذه لمةبرعلا مالك ىفعمأ /قرحاذ_ه وةرهاط ىأةيتالعدمم |[
 ثالثنم ىلعدتس 5ىتكلا» ذهلةارملاتلاَمفدن راحىرتشن الوةريددختا ال هال لح رولا انلعأل

 تستنسةدعقلا ىذ نم نيقبلادل عسنل ليقو عسب لد حالا ذل لاهماع ضاقوهوةككى فوتو بعضأو بارض :

 ىلاعتهّنلاهجرتئامو نيعستو سجن ةنسهدلاو فولو ىلاعتهللاهجرتنس نونو عب رآءرمعو نيتثامو نيشجوأا
 ماوعلا ني ريبزلا نيرذنملا نب مصاعب هللادبعنبناهلس نيدجأ نريد ٌرلاهتلادب عون ا) < 1

 »* (ىرصبلا قريب ْرلاب فورعملا فاشل هيقفقلا
 دواد نعاهب ثدحدادغي مدقر بدالا نم ان عمبهذمل اظاساهسردموورصعقةرصبلا لأ ماماناكو ٌ ١

 ,مسغتلا تحباص نساعنلاهنعىورو مهوعتودبلولا نب مهاربأو ز ْر اًرَقلان انس نيدو بدوا !ناعلس نبا 0
 تافنضم هلو ىنعا ناكوذب اورلا عيصصةتُ اكو مهوحنو رامجلا نوره ىلعو ىركتلا نارعشب بر جو ١

 أ ىلاعتهنلاهجرتت علالاو نيرشعلا لبق ىفولوةبب رغدوجوبهذملا ىف هلو كل ذربغوةرامالا باكو لعتملاةضاير ا سل لللللللل ب22 ابابا

 نيراخلا كوتا حن لعدد قادع رومنملاو عجم تأ نم « رقع تان ةديب زرفعتماز#
 هي (دشرلا نوره نب دهشنيمالا مأ ن هو مشاهنب بلطملادبع

 لاقاهح رمش ىلا ةداح الن ةروهشماهدب رط ىنهند معا امواهجج ىفاهتصقورجج لعفوريثك فورعماهل ناك
 مهدنعتي را ارلا تناك ن أدعب ءاملاةكملهأ تةساهنا راسقلالا باك" قىزودا نب جرغلاونأ 1 نيشلا ْش

 فسد للا نمهتلغاغ قجرطصا !تعئولابخلا طحلابض ا ةريشعءاملاتلاساا ناو رانيسأ] ٠

 نمروك ذملاىلوملا طقس

 55 و و ةحورلاعت هللا

 هج رص
 .لماعلالاعلا مخه و) #

 ىلوملا لضافلا لماكلاو
 دي(سأنا.

 لوملا لع مواعلا ارق
 اكن رش تاكو يقلئانالا
 هذاز هحاودش كك !وملل هدنع

 يرض لولا ىلعأرتو

 ةئاطلس سرد موهو
 ناطاسللالعمناكوهسور

 مريخسص وهو ناعحدحم

 .ىتح ةيهلالا ةيذجلاهتقحل
 بشلا ةمدخ ىلا لضو

 ميش اىلاعت هللا, ف راعلا
 هركس ذراملانيذلا ان

 جاشملاةجرتففيرشلا
 دارس ناطاسلا ةهلودف

 ليعزيشل ا ءافلد نمتاح

 ىدح ىسدةملافرطللا

 ةيفوصلا قب م ٌ

 نكسدنا م داشرالا هزاحأو
 : ب زاوهسو رب ةدلس

 هناقوأ فرص و لاعتوما

 لصو نأىلاةدابعل اوهلغلاىلا
 0 ريا

 قدئاو ملا هكَو تنكلا
 نرجع وهواهش ا با هوةراضسالاو ةراشتسالا ب اكودد . ادهلا باكو ةروعلارتس باكو ةبنلا باك و هقفلا ف ىفاكلااهنم ةريثك ١ 1 592 ا <

 من نت هنائوح

 قة تالرابلاو تارصتغا |
 دمعت مث ةرووشملابتكلا

 اهنم ىرخآ مسن ىلا

 لوالا مسنل و اهعرصن و
 ثالث , بل ورع لجو دقو :

 25 ع دحا و ناك نم
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 قاذكه ملعدهلريدف هلوق ع ٠

 دنيا هلريسف لصالاو

 ص م ل و 5 1 هموم ظأ

 5 نمدحاوىل حوهاشدو
 ةئامانهلن اك هناوراني دب سافةب رض تناك و لواهلعاتلامف ةريثك ةقفن مزمل اهلكواهل لاف تاتسل ا ١١ افراءاش تاكو فارمشالا
 ةءارق نمل سغا!ىودك اه هرمصق ىف عج ناكو تآر هلا ارمشعدروةدسحاو لكعلو نآر لا ناننك ب راع لاقلاق نمش عمي هنا هللا
 قىربطلالاقاهتراضنواهتضاضمل دسم ,زرودتاار ,.ةعوب ًااهدساجشلوزب رغلاةملاهعت اثاونا ارقلا انوهع ود كر عل

 قدام فن ةئاموةرسشعتسةنساهتافو تناكو ةثامونيتسو س#-ةنسىف دشرلا نورهاهب سرعأ هخم ران تططقنائدلاوا,تافرعولا
 نلاعتوقامسسزةثامو نينانو تمتنس قرون نب رفعت اهونأ افوتوكاعت هلا اهجردادغببىوالا ىلع اف درعل مو نامزلا

 نبةعدخ نبس وذنب لهذن,لمكم نس بق نب ميلس نب سيق تبل. ذولا نب ر فز لي ذهلاو ازد فيكر لقت اف مامالا نيسع
 رضم نبض ايل !نةخعاط نيدا نبه نب مت نب ورم ن ريثعلا بدت نب ر «وهتح نب ورع 0 !فرعد
 +( قنطاهقفلا ىرينعلا تاندع ندغم ني رازنننا قىن , ملا 7

 سباب سنو رابع: تيطافعأ تنازل نا 10 | ري
 ةمعملالاذلا تفوءاهلا مضي ليذهلاو هي ءاراهدعب وءاشلا متوءازلا مضي رفزو وج ىلاعتهّتاهجر ةئامو ا نيبحنو نامئةنس نابعش فولو ةثامو رش ءةنسهداومو ناهيسصأ ىلع ليذهلا هولاكو هنعهللاىذر

 مالاهدعب وابتحت نمةانثلاءاملاثوكسو || اهلهأانلةنساف 0
 _«انوج اند الو)» 0701 د لاقو مهتمدحاو ينل ف

 "اذهل تددعأام كح وروصنلا هللاقف«سنماس رق ساو ةمالدوأ لبق فاهماع بيتك اهدقغل لاطوخو 2 0 0 معةتباروصتملاو :رذاول نقد. ج كدحل ادم ةدوسلا تاك ف تلي نأ املا يل ا نا ارفع القوت هنأ داو امس 0 نمانا كولا اوه معنتلق

 ةمالدابأ نأ ةيصيلارابشأ بناه قدمش نارك ذو 3 ةردانءانشأ كتناكوروصنملا معوهروك ذأ 0 0 000 نلاةجوز ىسيعتن ةداح تناك ةئملاءةهن دادي جراف بيطللاركذ ذوو سائلا ل لال عر 4لاف مث قلتسا ىتحروصنملا اضضت ننمؤااريم امعقنبا لاسقفرع عل اىلاراشأو ناكملا َت راافرا

 ةلمعنب|عمدادغب نمعيل ااهلسرأو ةرصبلابث ادحالاىلو يذئمولناكو لعد نيديعسىلابتك | نإ يا
 مردغلن كاذدعلامأو 5 مرام ةروكلع 5 مالس لّقفرتمالا ت تئحاذا

 مدت لصف صنلا فصاو 5 ىرخأ فصنو ىلع فلأ هل د مر غنم ميقبار الآ

 متى خوشا هبت لصو 35 نكلوا- مت عفت :ااممهارد

 ةيناسارحللاٌش ورملاب رحاب رف ةرصبلا ىلءابلاو ىلهملامتاحنب حور تاكو باطام لعد هريس 5

 ا ل ا ررابمقدعلا ف صنم حر ف:ةمالدوبأهعمو

 ةمالدوب ادذشناق هفع 0 :اقعنتماف

 مرو توم لابح تاهاأ تا 5 دس وندى ىزع :>قلاتعلاىلا ع ق«دسقينأ حور ذوعأى ا

 دسكلاو حورلا نين قرغنامم 3 هلع [ءارعالا لاو :دلانا 00 دحأ نم توما نحل ثرامو

 لافهلياو. اعىلار ريتال لاف لاف هنعلت اهلل ناطلسلاىز رذخ اناذا لاقو نجر ضأ يلع مسقاق

 حور هاذ: هسنعلتاقأ ل يتاطلسلان ءلتقا نأ طرسشلاا هو ىدمن عشق هبل تحرج ناري مآلااهبأ

 0 لّوأاذهتأ معتريمالا اهي لاقهنمدخلاةمالدوب أى أر اسإف كلذ نود لتةتؤأ هرسأ انوأ هإةقتف+لا نحس رض

 00 نمةدطسو 9 مكلوةحاسد ىلعابو اطم اغيغر ذات كاذب هلرصافةداوزلا نمدمفدءالوةرش“ اما

 0 قاصامناكو خرلا ف بعلي ود و2 ليقأفدا اود سرؤ تحت ناكو لجو فس روش و لهن نب مأنشو تار

 هنيمس ةمالدنب ار غافل مالاكرابغلاو هلع لج اه دحو اذا يد راع وءانحالب سرافلاو نادنملا

 موللااملاقو هلباةمفقوف مهم كتبت ”أاعاق كيلا ع نومقلأ تاملك هلا كافاع نم عمءاول ةئالزجر الاقو

 قدح أو ةرايزال سأباانالوم
 لوما ىلءانلخدالو هغم

 وهنم لاقوىلا ران سانا
 لاقعدالوأن مزيلات

 تعرضت دقو ىرسس عاشنأ

 هحورهللا ضءةن نأ هللا

 ىلاعت هللا يصدم عفشف

 نمهناتلعددو مو هيلع

 هّنناىلص هللالوسر دالوأ
 مدالوأ لعو ل_-ووهيلع

 ااطعس همنف لعل ادوجالا

 لمأتفةرابعلا لوأ قفاوبل

2 



 لكلا

 نمدعي قدعمطو ترك لاح, تعممدقلاقةمالدو:أ نأ 1لاقاللاف ىفرعتأ لاق“

 توكل نات: ةنتناوش وك ن2 ار ىكلو كاتاق' الالوءالةق' الت رخاملا قف كنادكأ نم تلتقاأإ

 كشريغب تنأو تبعتدق ار لاقى لاعت هنا ةكرت ىلع لقاقانلاتق نم نسحأ هام ىلع كل دال فاو اهدصول

 ىبعباك القنواناسثواجوازيش عمت ا قارعلاو ناسارح نما لعافلاتوهكاذك لاق امط نامغس

 ةراعاذهلاةتندا رعد هاد نما ةباكلل ع أوهعطصأ بلاني هفانمب رغلابريغنامري دغاذدهو يامل

 هدحالف ةمالدانأ تلاعت : حور و العفف ناعطل | قاد نم مج ردت ىح بعين ”اةكلدر طتسأان ااهلاث لمأ

 ةتامسلع عا رنا ةمالدوب أ هللاق ىناسأر اطعام: تباط الذ دست الفاوسس .راةباطتةم ناس ارختاو

 اننرو لخافسواضف ماكس واداو تاس .رفو ةرافةعل تكل لذي هناو ادوج باهملانب يكلي سحسو اركسلا'

 للايعو هاب منصأ امو لحي ولاق كاذب كل ىمهتامناذهوءاطعلارثك 1فكلزني و ةيربر هي راجوالب و ط

 ءارو ماعدت ىتحارا تح هنا هلي لك ا سلا ضايع فا رحلة كاهأ عدو ىعمرسو هللاردتس ا لاف 3

 ىدفسامأوهتّعط اف ل>رلا لتقامأ كلّت-اح ف لاق تنك نبأ ةمالدابأايلاسقفح ور ىلع امعيهفركسعلا |

 تبكك نع هلت ل ذب لقو كم ركريسا هي كتمت او تةطلت دق اللا الذ ابنا عوجرلاامأو اسفنهيتمطانق

 نما لا مولفن ىتككالو دعب ىلع ىلهألجرلا لاق هدأ ل قنا :لاق اذاعلاق ل قئواذا ى ذهل اعف تنكو

 كعفنب ملاهقالطب تفاحاذا ف أ /ناف كنوخأ الىفاةح و زلا الطب اعرعت م كلف احأو كفاصأ 'لريددمأ

 لتاش ىناسارحلا هعمل قناوهلعداز وةمالدول اهنمدذاعهلفوو هد_هاعو هل فاذ تةددصلاق اهأثث

 جورشل الد ىده اأو 5 ح وزرغط باس اريك" آناكو ةراكسن دشأ مهن ىكعني وةنناسار لااإ

 قاف اعدم اشف قرضحت ال نأ ني:مؤااريمأاب هليا كد ناةمالدوبأ 1لا هذ ىلع نب هللا دعو

ب أل دو# هافع افهم لسدذ ةرستاعلا كلركسع وكي تأ فاخاواهاك تمر ارك ايعتجست تدوخ :
 و

 ىلمسكال اوقألاقو ب بطغفابلك ىكلبهنيتمؤملاريمأاب لاّقف كتحاح بلس هللاقن ىدوملا ىلع ةمالد ||
 ىببننأ كاس قافياق كل لبلاقثا مأد ةجاحلانينمملاريمأ اءلاةفابلك ىككبهلوتتف كل:اسأ]

 ةرادب هل سها ىلحر ىلعو دعأف أدم .صلاىلات -رخىبه نينمؤملاربمأ ا الان هلرضاق لمص بلك :

 هيتبتأوادبصتدص ىنبهنينمؤملاريمأا,لاقف مالغب هآرمافاملع مودي نم نينمو ااريمأاب لاقثا]
 نف لزاما

 دقنيسنمؤااريمأ الا فرادب هأرماف ةيدابلا فتوتينءالو هنيسنم .وااربمأ اب لاف هن را هلا هضطلا 0

 بب حفل ًاواضاعب . رح فلا كعط ا دقاق ءالؤه توب امنكن آن ةلابعلا نما قنعف ن تريصأ| ٠

 فل ةئاه نيتم .زاريمأ عطقأ انا لاقهمفئثالىذلا با اردنالاةساغلاا ف تذرعدتذ صاعلااهأ لاف !ساعا|

 تيبنملاق نبأ نملاف اعاد وابي حبب رحل نمنيسنم .زااريمألأسأ ىنكتاو ودبلاببب رح 50

 ا ل رحووطعأو ل لاما اولوس ىدهملالاتف لاملا|| ٠
 نعىتدذرام هالة لدتا ذل كلاملاتف بق نأ فذ أت من لاقتجاسا تشي هذلاقهنم 0

 همازلاهضاقريضح ماها, ةعج وأ تاس روضحلا نعرخأت ةمالذابا انا قفتاو ع اهنم ىلعنوهأ ةحاحا 0

 | عفذف ةرفعج أرب روفانز رللابولأ اهب رذكلذف هلفحالب نم هيلكو وهدم ىقةالصلاب همْزلأ ورصتلا

 اهنفاذاقهبلااهلضوافاهمتاك هلا اهلصواف سئمؤااريمال ةمالط ل هيلا

 رصقللو كام رصةلاوه دحدع د ىف زلة لطلانأ اولعتملا :

 رصعلا نم ىلب ووكوالانم 0 عهاعادرصعلا عم كوالا هب ىلصأ

 ىرا  نمريداو نا ىحالاو ربا االودع مهتالص قبلا كامةللاوو

 ىرهط ل ءنيسااعلا بونذ نآوا 35 هس ها هللاو ةريضامو

 مل عرار سلا هاشفا لاق

 هنمرذدأو
 نياما ملاعلا متمو)

 اوت لضافلا لماكلا
 ا مسعم نب داري

 * (تاخدمت

 مع هرصعءالع ل ارق

 درسا

 نبا كبرضح موحرملا
 اسردمراص مث نيدلا لالح

 ا راذلا شخ

 ىو تامندسي ناطاسلل

 ةنيدم فة سردمواعمأح

 الاع ناكو ةينطنطسق

 ةبحل ايا ننغتمالضاف
 فن رط ةرداتلا نشسح

 دلاولا ىلوسملا لاق عسبادلا
 ىكوملاناىلاعتهللاهجر

 ىدلاو ىلع رقروك ذل
 فقاوملا حرش باك ى دنعو

 هصعل و ىدح طع هضعل

 دلاولا كوملالاق هريغ طخ
 ىوملا ء ازحالاهنهبتك
 نوك نما نيدلاريتمجاو مخ

 هنلع هنءارقد نعى دلاول

 0 ريس طخ وفو
 هاجر ىفوت ةصضا هيأ
 ةنطلسرخ 1ىف هيلع ىلاعت
 هللاحّور تاغ دج ناطلسلا

 هحرضر ولو هحورلاعت
 لماعلاملاعلا وسمت مو)

 كوملالماكلا لضافلاو
 ْ ندا لضفأن ندلادج
 قاعتهثاحو 'زىيسسملا

 « (امهحوتةرفوأوامهحور
 هلثاكو الماءاماءتاك
 لضفلا نم ميلفعبناج

 5 ماكو قتلو عرولاو مدزلن م افعاابفلاسأةموتخةعقر بولأ ى أ ىلات ةنديلاة كة عتاملاكو ءرضحأ د زوصتل هذ | ا

 يلعار وبص سفنلا ماح



 اعضاوتماعشْشتم ل ثادّدلا

 وشو هدلاو ىلعالؤأ أ رق

 املاص املاءتاك ابا

 مارومداعتاقاذهازأدبأع

 مهرصعء اه عى عأر سق
 ىوملاةمد تلال سصو

 نادا م ناطا سا اةسودع

 ةنيدع ىراغلا ناخدوانءا

 لد اوأىامنعلزعوهسورب
 ناحدم ناطاسلا ةنطاس
 ةشإ نما وهشذأ و

 رعوهام وةكطنطسق

 لذا اهورسم سم ل
 وهوناخدد ناطاسلا

 هنالغ 5 ةدعقشام

 لاق كلذ هتداعنمناكو

 ىسرف نع تازرنو هتفرعف
 تنألاقوىلع مسفثفتوو

 تلقلاق نيدلا لضفأ نبا
 ادغناوندلارضحا لاق من
 ليخدالو ترش
 نااءاسلا«لعءارزولا
 لاق مناولاق نيدلا لضخ

 ىدلاوةكردمتطعأ

 ٠ ةنيدع ناداصناطلسلا .

 موللك هلتن دعو +بسورت

 اماعط وامه رد نيس سجل

 الف كل نراهع حطم نم هيكل

 هذي تانق )و «بلعت لد

 معلا, لاغتش الاب ىناصوأ
 لاق كلنع لف الانا دلاكو
 ةسردملا كلَ تاغتشاف

 ةرثك نميلب تلفتسو
 ضعب ىنمهما ىتحلاغتشالا
 لاف اها

 نعي وجأ لانهتيتكف
 لك خيسشلا تاضارتعا

 لاقةي ادهلا حرش ف ندا

 لدا

 ةالصلارك ذي هدعاهأر قنا هنأ لعوأر قأ تأ نسحأ املاقاهأر فارغعجولأ لاقت موزابىترصأ ىذلا

 لاةفركسملا موز نمكتيفعأ لاق مدخلا كب رم“ ال ترزقأ تنك وتدنحأ هللاق كلذ نم صنت هاراملا

 نولعش الام تولوش. لجوز عهنلا لو عملاق مق لاق تررقأ أوان يسن م ؤرااريمأ ابى راضتنكوأ ةمالدولأ أ

 ىلابتكف ةمالدىأ ري ارو ار ه[دوودعأ ارش نمسعاوه نملك

 هز اون وذ 0 “يب زهسش ةوعدىنلا معنساان روصنملا

 هرارقرةبامو ترف ق ىش * لطلااهداتعا ىتلاضحاملاكوهف

 هرادح هيلع ىوتحاام دبع اوريعافاهلك ضرالا

 ةثنهتلاو مالا ةمالدونأ هيلع لحتددادغي ىلا ىرلا نمر وصتملا ني ىدهملا مدقانو «اهتعاضو عراد هل سهأق |

 نينمؤملاريمأانلا." ةةمالدانأابتنأ ف كو هللاقو ىدهملا لعل قاف همودعي

 رفورذتن أو فارعلا صوتت ون اتا الخ رن تءاشما
 ىرحامهار دنةالعاو وع د#تىبسنلا ىلع نيلصتل

 العلا ة فاه قرف رشا الن اتلك اه مما كادخهنلا ناعح لاقفالفةيناثل اامأ ادرعنف ىوالاامأ ىدهمالاقذ

 راعأ اب عميق قرت لاّتف ةمالدانأ ابن" الا ,قهللاتف مهر دولة هرقع طب ودعت مهارد ةمالدفأر -

 باك منا نبارك ذوةريثكراعشا هوب ماق خساك الاىلااهةرف موقأو مهاردلا ليش نيحنيتمُو 1

 ىئرذ ةمالدولأ امهعمو دما اىلان|رماس نب ىلعوىدهملاويرخو ءإ جا نم نيثد ا رعشر ايت اىفع رابلا

 اذهىفلقةمالدانأ ايلا وىدروملا ضن الكب اص ًاطخاقايبط نا_علس نب ' ىلع ىرو هياصاق اييط ىدهملا

 هداصتابلكىرن #3 [يلس ن.ىلعو هداؤذ مهسلاب كش د ابطا ىدهملا تردق لاقف

 , هدازلك ايصال دع * نامت

 سيل تبةبوةمالد مأتنامنينمْؤملاريمأاي لاف ىدهملا ىلعتءالدوأ | لحدود« مهرد غلآ نيئالثب هل سهاق

 نارزيمللا ىلعةمالدمأ سددت ناكو«سرطاعتةمأ اهب ىرتشي مهردفلأ هواعأ هان الاقف ترا

 وهونار زيها ىلع ىد -جاالحخدف 1 ردعل ًاياهل تس افةعت اضع , وةمالدونأ تام ديساب ت

 مأوةمالدابأ هللا لت اقلاةفةمالدونأ !تاماع اتلاةفةمالدعأ كال هم

 هل لوةبهاعهدقدس بل اومىدنسلاءاطع هول 5 ناكها اواناعددتدقةمالد

 : همارك الو ماركل نم سلف « هنالدا[ تيد غلب الأ
 ةمامعلا عضواذاار زئخو 5 ادرقثاك ةمامعلاسنلاذا

 ماي شاع فالك وكاعتهللاهسجرةثامونيتسو ىذحاةنس هتاقو تناكوويةمالدونأ هضرعت ملف

 نونلانوكسوتازلا عقب دنز و «ةلمهل ا لادلا مشي ةمالدووبةنامو نيعبسةنسسديشرلاةبالو تناكو ودشرلا
 واولا نو كت سو ملا مشب : نول أو «تد أ لوالاو:ةدحو اءامل ايد ب زهعن |لقوويةلم_وملاداهدعت و

 هللاقُ :ربالف ايواعمالعج هل ط هرمون واد انببط ىدتسافداو ضم هنأ هرامحأ نمو * توناهدعت و

 لنهشت ىداووانأو لعجلارادّمجريثك لاماذتاكو ىدوبملا تالف ىلع عّدان كلو كمطعن ئئاندنعام هلئاو

 | تهّللادبعل.قو ىلل ىأ ننجرلادبعن يد ناكوذ تموتةف ةوكلاب ىضاغلا لاس يللا ىضخكأ ذيك
 . ]| اهراضحالج خوة نيب لاف ىدوهملار كت افغابلا كل ذي هيلع ىداو روك ذملاىدوهلاهيلا لجو ةمريش
 1 زيلهدلا فد ثنافةبك زلات بلاد ةمالدوأ فاد نسال ىلا الحدف هدلوو تالدايرجلا

 ئداَقل اهعمجس ل تدع : هلو د لبق

 ثحايم ممغف ىعاوع ناو »ع مهنعت طغت فوطغسانلانا

 تتابنلا كانضيك موق لعل .«. مهراشب تشن عربا وسن ناد
- 



 م ناظلسسلا قاطعأهناغ لقا
 سرادملا دحلا تاخد
 ةوزغل ىلا وهتهذفنامثلا

 0 اوعاط ةينيطنطسقىف عقوو

 11 ل ل طلال ا سسستالاا

 ثداهشو عومسم لمالك هللاعفةداهشا اانذاو ىضاعلاىذن نيبارضحم :
 هدنعنم غلبملا مر غ مت ةلومشم ل

 هلام نم مرغلا ل يمتب نيتاصأ ا نير عمق. هناسل نماقوامسمداهش در نانتكت امو ىدوعلاقاط 1

 ةريثكءرداولو

 ةينيطئطسق ىلااهنم مزالا . | هلا ضّوفو نيمدق لاءارمالا نمناكو ةزهسهلا فرح همبأ رك مي ةترقو لصول ابحت ١
 مانالا نم مو لكسرداو ال ناكوةئامسعنو نيرشعو ىدحاةنسقدادغإ ةيالو قومخسلا ناش كلم نيدسجت نيدو تاطاسلا ظ

 بنك عب رأنم ةدانعملا || دروهتبج رت ىف انك ذامبحدوءتمداواضن أ, قولو ةزمسهلا فرح ف روك ذملا قسربلارقتسف آلف ٠
 هتليعتسساةورغلانم | ادحواهتلا الصواف هتدعاقر رغتل فاسغل ادت نيدلادالصوىروزرهشلامساقلا نب ىلع نسا ل( لس انلو هسياع دي زال نعال || لصوملاةعلق ظفعتسموهو ىواملاب فرعي ةزنملاريبكريمأ لصوملاب ناكوريسملا سيب دزهتتفاشر اءرك ذ ثيحب مافءماههاعم لأ مدقتدقو هلملابحاص ىرسالاةقدص نب سيدى لصوملامياست,تاساتخنمدوناطاسلا موس أ]

 الذىتم ندالاه ىار
 تعج»ىللاق هسنم نوند

 ىرغلا نماضعب نكست كنا

 ةعب رآنمسردلا مزالتو
 ماهالا لاكعم تت

 قب وكلعامتيدأثناو
 نملك ىلاىدهاو ىلعام
 ىرهاواريسادللا ءانع
 ندلا لدا نيا ىلا

 ايسضاف هلعج مث نم ربسأ

 راف“ ةيليطتلسق هند
 تاطلسلا ماي فامايتغم

 وهو تامو نامدن زن ان
 تانغ هندس انتقم
 هلئادجر ناك ةثامع سو

 فدو ناطاسلان يب وهني لئاسرلا تدّدرتو اذ_هىلا ليسساللاهو سيددةيلوتر كت ادق دشرتدملا مامالا

 لصوملانم نيلصاولانيلوسرلا ىدتس روك ذملا ىكتنزةسيلوت هيلع دشرتسملارابشا مقوامزخ آو كلذ

 دشرعسملاك | ذىلع هللذب والام ناطا لل انمذو كل ذالعغفف تنزل دالملا ف ثر دل انوكي نأ امه:هر رقد[

 ةنسناخمر رشاعفاهلحد دوا ]نسا ول 5 ىىلاىلا كنز هح و و نسير دم لطف راشد فل ةئامهلامنم ع

 ةنس ىف ناك لصوملاىل هلاقتناناليةدقوهخ راى ىعقعلا نب الاقاذك ةئامسصنو نب سثعوىدحا |[

 ابلوىلاعتهّاءاشناممملافرحف دوم تاطاسلا رك ذقأيسو حمألوالاو ةئاعس#و نب رشعونيتنثا ||

 اهسهيب ريل ىجافحلاب فورعملاءاش خ ورفو نالسرابلأ هيداودومت ناطاسلاهبلا راسل ضوللا ىتسنزدلقت |

 0 ملا فرح ىفكلذرك ذمدقتدوو كواملادالوأ ى رب ىذلاوه كيانالاثالكنانأ هللتقاذهلفا| ٠

 ىداج نمنب رشعلاو سماخا تنس مولاهرلا تفوذالملا نم لصوملاىلاوام ىلع ىكسنزىلوتسا مرشح

 لا ذموناهكتاموريسةحةعاقىلاهح ون عى مرالان ياسو تناكو ةئاصس#تو نيثالثو عستة نس ةرخ آلا

 عجب ررشعس ماخ ءاعب رالا مول مم افاهذحنأ ىلع فرش ا واهرصاف كلام نب ”ىلعن سك اونأ هلو دإا فيس

 انذشرك ذو نيغصب نةدوال.لهشارف ىلعئانوهوهمداخ هلتةالوتقم ةئامسنو نيعب رأو ىدحاةنسرخ "الا

 نينسر شعار دّقتهرعناكمدلاو لتقاسار وك نملا كنز نأ ىكسانالا هع ران ىرزخلاريئالان نداازع |

 داصلارسكب نيفضوتئامعب رأو نيعبسسو عبس ة نس هدأومنوكشهتج رت فمدلاو لتقع رانمدقتدةو |

 ب رعلابتارغلا ئطاش ىلع ضر ىهو نوناهدعب وابتكنمةانأملا ءابلانوكسو ءاغلادن دشتو ةامسهملا |
 ىرالار :داح نكاعت 5 5 العا عو د 35 0 . 0 5 هن اع 8

 الا اوأحءرفرادةمامهيب# تارفلاةرب زطارن قريع ةعلقو ماشلاربىفامنآ الا ريعج ةعاق نم ْ
 ا 7 و

 هنانلاعتدلاد_جررلا ول || تدق _ساجنأ نيتي داعمو وجوهنا مركبلاط ىلا نيىلعنيدىتلاةر وهشملا مب تناك ىتلاةعقولا عضومف
اوان ةوةعقولا:ذهاو رضح منعنا ىذرةداحتلا نمةعاج روبق ضرالا ذب و

 سا ف ترض لاق ىضررس اب تب راسم مهتما 

س ناضمر رشءسداس تدسلا مون روك ذالوسرلاىرز ورهشلانيدلاءاهم ىضاعقلا ىنوتوهسنعوللا |
 هسلا تك ندم ةن

 كوملا ك3 لجر عمت أرضا : هيلعلاعتهَلباَدَج راهب نفدو نيفصىلا لجو باع ةئامسج ونيل دنيانا

 تلاطافل-رالر اوك ذملا روك ذا ىنرندلا داع ند ودوم نيدلا بطق نب ىكسنز نيدلاداسع فل اونازد#

 تعاس ا وهيلعا مئاسلةرملا «(راخس بحاص!فورعملاهإ بق 1
 ءا تا ال ل 2 ا

سفروك ذملا حلاصلا ذأ هتناكو ىكسن:ر تدوم ليعم#انيدلاروت ماعلا كاملا هعزبا دعب بلد كامدق
 تإةيلعربسمف هيقل وغلا ةئ

فس ون نثدلاحالض هرمداخأ !كلملا ناطلسل اتا 0 امسح .ونيعيسسسو عبس
 ىعتن اللاق ن !ىلعدا ازامو اهرمص او بل> ىلع لزنب ولأ نب

 لاعت هللا كَ كس تح
 : 3 ( لوا  ناكلخنبا عم (



 نا تش ناو ريشال
 قمطتالف كيلع بذغأ
 دايما (ىكعو) هنق

 ىرانغلا ندلا ينل اوملا

 3 ةرتثك : ةدم هيلعأرق هنا

 ةلئسم دع + مهنأب هادهشو

 وأةسعرش لس ةاسسملا نم

 اهظفع وه 0

 بنتك م ولو لاق

 نانكحممءالاهلىمولعلا

 هلو هلظفح نم اهلك بتك

 علا اوطلاح رمش ىلع شاوح

 53 اومعم ىشو ْىاهفصالل

 ىلع شاوح .و هلواذستم

 ديسأل ارصتخملا رشة دشاح

 اضنأ ىهو فنرشلا

 حور ءاملعلا دنع ةلورقم .

 فداز وهو رداعتهللا

 هحوتف نانجلا فرغىلعأ
 لماعلاملاعلا مسهتمو)#
 لولا لماكلا لضافلاو

 نوت نيدلا ناك سس
 لال نبا رضحسشوملا
 ب (لاعت هللا مهجر ندللا

 انا ل
 ىلع عالطالاريثك الضاف

 اهتانعرش ةواهتاماةعمواعلا

 :هناغلا قابككحذناكو

 ناكوةنطقو ءاك ذدقوت

 هتنطف ةّوقو هنهذة رخل

 في ريشلادعبط ىلعيلغل
 تابهشلاو ل اوكشلاداربا
 قع : ىلاتغتاءاملو

 ههوأن تاك اذهلولئاسألا

 5 هنامور هيلعمللاو

 ف امون كاع 3

 39 1 همالققبط

 كلب غلب لاقو كوكمشلا

 نام ةبترحملاةلوكشلا
 باظحت نب ءافولا ىنأ نير نب روس سايعل اونا نيدلا فريش بدال .انبحاصذ مول لصوملادالبب تاك هنا و
 0 ل ا ا 2222222 يي لل
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 كالةورادسروك ملا ىكنر نيدلادامع ضوع#نأ ىلع قافتالا عقورمالارخ و نيعيسسو عسن هس

 ىلااهبلز مو رادتس ىلا ىحنز لقتناوةئامسونو نيعبسو عست ةنسر ةص قا ذو با ه.هنمذحأو ياو لا

 ةئامّسجنو نيعتو عب رآأةنس مرحلا فوت نأ

 مصاعنب روصنم نب رذعج نب نسا نبى نب ىلعنب دمت نب ريهر لضفلاولا)*
 « (بتاكلا نيدلا ءاهمبقللا ىكسنعلا ىب اهملا

 كالا ناطاسنلا ةمدخع لصت :ادقتاك ةءورم يهربك أ |نمواطحوارينوامظن مهتسسحا او هرصع ءالتضف نم
 ماقأو ةمقرش ا ادالبلا ىل اهتمددت ىفهحوت ودب د رصملارابدلا لماكللا كاملا نبا بودأ تفل نأ يدلا محن :ملاصلا

 ةروهشملاةنئاكلا ترحنأ ىلا كاذك ماهو هتمدح فاهعلا ل ةتنأف ةىثمدتني دم اصلا كما كلمت ىلا امم

 كلملاهعن 'اهناعضيقو هسنع فرغت و سلد ان ىلعوهو هركسح هنأخو قشمدهّنع تح خو ملاصأ اكالملا ىلع

 ةظفاحتسلبانب روك ذملاريسهُز نيدلا ءاهم ماقأف كر كلاةعلقي هلةّتعاو كركتلا بحاصدواد رصانلا

 هتمدخفاسملادقو ةب رصملا رايدلا كامو حلاصلا كاملا ير ىت كلذ ىلع لزب ملوهريسغب لصتب و !وديحاصل
 دج لماكلا كمل ادمن اة حرت رتقروك نمل صغلااذهوةئاستسو نيئالثو عستنس ةدعقلا ىذرخاوأ قكلذو 0

 هلي ارو ههتعمجا لصوا لق تع عمن تنك املهيتعمججاوادوأ ,واوةر هاعلاباعةمذتم هوب تنكو لانه درطدنق ١

 هددع :ودعل ١ ريدك ه مدح اص نماتكسع «ناكواباحسل هن امد ودي رز اًةرثكو قالخالام .راكم نمهنعت عمن ام وذ 1

 نسسعا اريثك اقل عفن و ريك |رالاو رت عطس ءوثب الكاك هناقدلك اذه عمود ريغ قلناه رس ىلع عاطبال

 هلوقهيندشنً اهذهرعش نماريثك ىبدشناو هترافس ليج وهّنطاسو

 ريهزاهب سبل 4 ةضورت ا رلهف ريضء ءاعاف * .ىقصنسملاةضوراب

 هسفنلاضتأ ند شنو

 طسن اامو هل يسبح د 2 ض_ةاهنانو انلكضار سور جراي رس ا

 طمنلا لاذ ٠ م اقنلا ندغأب هسعءدو ططش تمراسمدت هي هب تمر ناردباب

 ا كاذواول د للسقف ىأ هلل طسإوكوذعدتنع . ههحوىردع ماق

 مق ىلا تبأ ارلهف د اتفتلمىف يسع طعن 3 ةهدخل ىف وي بع نم هلاو

 اطهدق هيدا ىمحن ب ىذلادعس لاراب ا ودك * ىوس سنع نمهيشأم

 ط_اغسهلاىف تومأ 35 تابىذرت تأ ل سلا 35 اضرلاواح ىنامان

 هنبض ل كفكدوحالا سيل كريهزاذانا اضيادهسفنل ف دشنأو

 هللهج هيذ هناىد دي ادو نع ديم  هينيىلوهامك كح عت ذا لج ىوهأ

 امهو نيب ىوساهنمىرط اخ ىلع قلعت لات اب «ىفتلاضنأ كالسل و

 ك]ذاامو ىلقنمب 4“ * .مهساع سحرتا/تنأو

 ْ ا كل مام اعلاف ع مام < هسشم نم كم سحق كلامه

 دو-ولاريثكو هو هناودتي ادرفزاجاو عنتمملا لهسلا لاقي اكوهو فيطلهلكمرعشواريثك امش قدشلاو

 .حورطم تى ينساب! ندا لاج فرو ا اًهمرك ذ نمراثك الا ىلاة#_احالف سان ]ا ىدناب

 هياصيصخ ناكوهبلاتنتك» لاقىلاعتمّياءاش ناءاملا فرح ىفهرك ذ ذىكلا
 رخل كبل تحرامالهاو د ركنم باتت قولوقأ

 ريهزنم مرك أد مرهاف * دوحامر هاورك ننالالا
 ةقرشلادالبب ناك ال ملاصلا كام مودختةهحن مالوسر لصوم ال اهحوأ هناروك ذملانيدلاءاج ىف ريخأو

 فورخملا



 [4ه

 نسحأ هلي وطةدي ته ىليوسلا ققعادل ينازل: 2 .ثمد|لصالا ىلصوملا ى واللا نباب فورعملا

 . . هلوقاهتا نمتاكوناسحالا لك اهف
 مرهمأ تناريهزأانل لف 5 امنيح دام ايكو اهزيخت

 همعافةروك ذملاةرسصقلا ىلع هفقوافروك ذملاحوراعم نب نيدلا لامك عمتتجا لصوملا نم عجزا هناو

 نبالوقىلارظني روك ذملاىوالخلانناتيدوتلق نب روك دما نيتنملاهملا ب تكف روك ذملا تببلااهنم |||
 ةدصق نماداوحا ارغاش تاكو نعلا لوامدحأ ىماصلا رج نيامس عادلا فضياقلا

 حدملابحدملا ىلع ىافاكوزاحا د دجأ نءاىز رهلاتدمالو

 ع رادو اب صار نهرا و دار نر د سما
 هعمتاك امسهدواهمهسفتب 5ةليشس هيت قرغدقو هلاقامكل ذ نؤ دمحر عش هلو

 ' هفرصتىاح فكنامز بساح ه ابهو املاط امدّف درتسانا د هبكلامربطحخقرهدلا بتعئال
 | ايعئالف ى قبت ةحار ىرتالف دع ةرئادمانالا لجدق هللاو * ابلسىذلا فاعضأ ةلاطعأ هدمت

 ةثداعحودةملؤأ تنك ام 5 ايهذاهدعب ئثل نغسأتال د تاسرقح ورلاىهو كلام سار

 ابهتامفطقلادعب عجشلا ىرتامأ د ةئرصدعل نما لامبزو د ايعالو اعدبال رهذلا ىضماذك

 0 هناملةبداعوسءنلا اوكشاب رادىضاف نبا نيدلار مقل ىدكو
 ةيخالا كل ام هادو 35 بيععبلاىعسن مالريسغو * عسيضم هيد ىدوئذلا 5 ْ

 ١ برط اوكيلع تام ىرطاو د هرشن باط ىذلارك ذلاكل ثنا ب بغر اهل ضفلا لها ىفىناو
 ارت ا بالا دردرأ 5 تستوكدلاالىزعت كريغل »* ةوفح 'كباب نودو ألاف

 تبني هنرق نسمع انا ل الهاح ةرايزلاتاقواب تسلو * بحصول هانءاىرعشتسلابف :
 مق ةفاطللا كنم ترس الهذ أ بذبح هقالسخا نم ناك اع دع هنأ ع 0 ىناوامعحدقو

 بعصا كان نعى دعي تا ىلعوب اهتغل ام هلاحىر_ةعتعصا و اود اهبادآ مسهتذدعاو

 تاَغاىوشلاو ىوشلا كبف بلاعا 5 اهراك كك اعل نع ىَسْعَن كيما

 اهتانئك تم ةرءاما فن ع تبضغا ىسفُم ]ىبناال كلدال هنزتنا ىذلالضفلل بضغاو

 بهذا نيح و إءح نما مب سف ةلركتاهدتعامتنك ناؤ ب بيسعتا هب لالدال اماو -

 عنااو صرح اهفاصوأ نملازامو د هعسجدربلا لحن اراعدوسأو لفلان زغل هلو 3 ١

 مه ساو نيس ع هلسلو ياسرارهدلاةنوك ىتبعأو :

 هلئااهس 2 ةئاوىسخ .ونيناسع وىذحاةلسدخ ا|ىذس ماخ فهدا اومنأ ر وك نملا ندلاءاهم فرب رس و

 ىلع "ىلع هيسن لماىذلاوهو لعأملا اوةكم نمد درغلاب وهو رإَخىداودل او هناىرخا ةيصى لاقوناعت

 هزه ترامس تنكو لا عتهلاءاش نارك ذك ايسو ةرغص لأن تاهل بسن نأ رخو ةروصلاءذه
 لس دك مل مافع ص ص ةرهاقل ارصع لل در لل راو را ةجرتلا _

 ندا اءاسم.ناكوةئامقسو نيد عنو تسةنسلاّوش نم « رشعلاو عبارلا سجناء ول هو راح اكو دح هن ِ ٠ْ

 ةروك ذملاةنسلانم ةدعقلاىذ عب اردحالامولب درغملا لمبق ىفوت عاما هنماق افلا هسمنميروك ذملا
 ىقهنعهللا ىذرىفاش لا مامالاة نق نمبرغعل يهد رتب ىرغضلااةقارقلابرهظلاٌةالصدعيدغلا ن منقدقأا

 ىلا تيضم ضرما نمّتلا: انو اعتدت اهجر ص لانا ةينسشال يا ةالضلا لفت ةيولوةسلبقلا اهتيج 0
 اننستناك ةّدولتار لا نما هدنعتأ ارقوهماعتجرتو هترزوهثب رت 0

 »« (ءاكملا تنم ةعصعص نب صاع ىد نم ىريضاعل ا ىنيدلا ضاع نب ليقط ن هنا ديعن يدان رد#و «از*
 11 1 ا 1 رز ا اقل 1و ار 0 وتل م طاح. قمل 22 م5022

 تبسوابت رعد معن تالا اديعوتعاها اور وقعنا ند ## نع را درا وا قير كما ربعك ةاوزو قضم يدب نح ليتوملع هما ليني فيرا وديلعهتلا كلي وس 0 "ريس ىو :

 فرظلاازهنافكشتنا

 كلذ نككلاق 0
 اط_لامنا ساولل نال
 2 رضوميلعمدلاو بضعف
 تامالؤ هسار ىلع قماعلاب

 راوح فوق ه تاكمدلاو
 هاطعأف هنس نم نا رشعلا

 ةسردم ناعدجت ناطاسلا
 ةسردم ةاطغ ع هنردان

 هلعح مث هيردأب ثيدحلار اد

 ىلا لام و هع العم

 الو هقرافنالناكوهتيعك

 بع قلا ىلع ىو اج
 ناخد ناطلسلا ىلا
 تاخدمت ناطاسلا ضرح

 ىلع اشاب تانس ىل وملا ١

 هةنئمف قارا مهلعلا لعت

 طلو لاو هلسراف
 كلذف هيدمالت نم تاكو

 ىلع كولا ىلاتقولا
 لعوص ًارقف ىصتوقلا
 ىبعتوسقلا ىلع لوملا
 عمساملكربأ و ةنضان انرلا

 ا

 ةيشايرلامداعلا لك أ
 تاطاسلا صار تدكو اهلك

 لع ىماو-ناخ دست

 ىناشقل ىنيمغحلا حرش
 لسع مث كورلا هداز
 كوملا نادت ناطلسلا
 برقتوار دور وك ذملا

 بلطف ٍبرَعَتلا ةياع هدْنع

 .امول نتاغدس# نتاطاسلا

 نوكي ءالعلا نم الصحو

 قطلكوملا هدنعرك ذن

 كنوعاتما همغ
 ةتطسا و وهفقو و ةنازللا

 بتكلا فئاطلا ناس أ 222110170 ل ص
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  نمعضاومىفلتسموداهملا باك قىراضل اءنعح خت ةئاقود ص ناكو فوكروك نملااكبلاو هيلا || دسم تاطلسلا نيبو هنبب
 ىذمرتلا مهوو ثن دما فب ذكي تأ نم فرش أ دايز لاق هنأ عم كو نعم ران ىف ىراضلارك ذو هلاك || . هنزعلاببس ناك نا
 لّشلو مهواذهو ثردحلا فب ذكبهفرش ىلعهنلا دبع نيدايز عبكو لاق لات ىراضا نع هيك ىفلاسقف |! ءالع هعمسامل 3
 .اداواثيدح «فعىراضلايرخامبذكلاب عيكوءامرولوم راف ىراضلا ءرك ذامالاهسفعبكوأأ ناو او للا
 ةيعش هامراملشا دع تاب نعالوبذكللا,ىعسلاءامرامروعالاثرحلانعاجر خلاك ملسءالو | نم ديالاولاقو 5
 قكةاقوتناكو و د«نيعجأ مهنعهتلا ىضرءريغو لبتح نيدجأ هنعئو روش مالا ن ءداب زىوروبذكلاب درع دال سل كمل

 دعبو فاكملادب دشتوةدسحوملاءابلا شب قاكملاوو فوك لا ةئامو نداتغو ثالث ةندس فرو دل ادت | قاعلا نا وتدلا ىفانبتك
 3 ةيسدس .رخاف ككل كرتنو

 ءاكملا عنو ةعصخض نت ضاعن عبد ردعساو ءاكملاىلاةيسنلاهذهوابتكت نمةانثمءابةدودعملاةْرمهلا (

 هرك ذ يهل ريك اوتكسالو مسيبلا هلو
 3 0 راصح رفس ءاضق ةاطعا
 ىدادغيلا نيدلا ان تّعلملاىدنكسل اديعس نب نشا نيدي زن نسما نبدي ز نعلاوار# 1 قايل رم رد

 ا ينطلق نممورلا نأ
 ةزح قادقناكو ةفصوقتانطالا نعىنغت هترهشو عاسملاواعو باد الانونف ىفهرصعدحوأ ناك ا ىلال صو الو حرف

 قيلاوحلارودنمونأ اوبال نيدجتوب ًاوىرشلا نت تاداعسل اول فب :رشلا عسبنم مهنعذمخأو مياشملا أ ايتيط هعلدم لسرأ ينزل

 خا ناتو ده لك نط ردع و ةتايستو نكسر ا ةنسامهدهعرخ دو هيامش ىفدادغب نع ر فاسو ا لتءادقل هحلاعلاقو

 نءاشخورف نيدلار ءريمالا بدصو قثمدىلا لقتنا ع اهلادو 0 مورلادالبلا هب رفاسإ و 1 وعيلذلا ا تييطلا هاطعأف هلع

 ىلاهتءكقرفاسو هدنع مّدقَتو هب متتاو نول نفسو دلال كاطاسلا قل ناوهؤءاث تاهاش ا تبرعضو ةيرشر وك كلا

 اوزحاو سانلاهدصقواهنط وتتعاو قققو ل اذاعو سالك اهنثازخ تك نمىنتةاوةب رصملارابدلا املفاصعنيسج : موللك
 ندم نأ اب ىلعا دعاق تنك ل اق هنأ هدا دج رحأ ىنزيحأو ريبك معلا فورح لع ضشم باك هلويسنع || ماسح نباىلوملاهعم»

 تواحىف ىثع وهو روهشملا مامالا ىشختزلا مساةلاون ا هدنع نمر خدقودادغبب ىوعلا ناسك ىلاارادكح لسرانبدلا

 ناك هطخ نم لّمنؤ ىرشختزلااذهنولوّي سانل اولافول !نمتتطقس تناكهملحر ى دحلان آل تشحن هللاوتاضدجتناطاسلا
 مهؤالضف متن هبواهيتكى عاعالطاوابا سنك !مهرثك و هنامز فةبب رعلاب متل اءالضفإ ءاىرش إلا || اماولظلا اذه .عفرتن آما
 روصنمىأ انضش رت ءهثبأ ارو ل ثاكو أ كتكلم ن ندم حرخأ نا

 ملعلا ن مهدننعام ىلع هل نكمل هنالاهل ازيك مواهكتاوف نم ةغالا بتكض عب هيلعا راق نيتض قيلاودا || روك دملا لظلاهنع عفرف
 ةرهاقلاب ىلا نباب ف ورعملادمتبلاطوبأ نيدلا بذهم سلا فرم تاوانعوهتعهتاافع ةياورالوءاقل راص رفس ىلاوه بهذو
 تايد هل نم قثمد نمىدنكسلا نيدلا بانج ثااىلاستك لافةسوردلا نكءال ام لانه ماقأو
 , .. ميلا وش نهر ماشلان وان د كدهع ءافو نم انتا جدق فاح اب حاصلا ابعأ ا اكمل نه هرم
 انيلع تةزراعمتبلغو « ماع انمرح امانبلغدق + اا ورع دار نان دمت ناطاسلا تامو
 انيدلك ارتأن عم زعو 35 يدان رتثأ نع انزعف |تاطلسلا ساحالواهننوهو
 رب ىلسع ناضدي زباب
 كل للا املا
 ا : هلنيعوهنردا,ثردحلار اد

 انضودقا هب قوأود علا اظذح : نمدهع هللا 0
 اهتلجنماناببأاهجاو هيلا تدتكش لاق

 انيفوامكدهعبانا ةد:كنمما.ث ا انتونك اا اهيأ 1
 انيضقدت ؟دعبدعب ذبحت ب. نكح ةةوىلا قحانيضتوأ . ْ بنتو يهز النانو
 3 7 ذلانيدلا بهم مشلا هل دشنأو ىلبع ىس داو كاننه

 كلغلاهن ى :ردعام مسعمدانا « هتاالضؤوبككي محملا ٍِ نم ره ويلا كثحابم
 كللاالوهينهكترشب ناسنالا الف مدقلا لعلارهللا درفت هلتسأ رذوأ و فقاوملا حرمت
 . هلرششلاو كلرشلانانادعلا تسلب و كر هك ارسنانم .فررالذعأ ا فن رشلادسلا ىلعةزيثك"

 . نيلاؤنس درولانا يتسح



 دخلا وراسم قف ةنالثثأ بسنلا
 لاقو هباصحأ ضءب همصنف قاع هلناءاش نارا فرس ىف ءرك ذى“ م وح ًاهبلاثتكو

 هلئسالا كة باتت نمدبال هن كابحدق الا هللارتسغال ع لمالااهك اردانعرصة.ءامعت  هيهاومزمىبر كدازد زا

 تأشلاعيفرديسلا نال لك نره دف كسا سلا * هب نيلاعلاق أ تنأوسعلا يلدبلاو لاخلا ةاعغلا نم رادام“
 ىستأةتيشلارصعف تدننع أ قاهزاو لذ ناهرااهل اوطفو# هتايحلوطتنأ ىو,مءرملاىرأ 1[ 0 بنمط عساف دلئسالا كَ نسلا ف نعط دقو نيدلا جان شل ار اوعلاطتنا ةملطلل تْذَأَ

 نايا م قاتش ا وئوهأتنكدتامرمعلا نم 5 ىعاس تدنتامىان "الف د َفاَرَر أك تالرامالاور أ

 ا هحور ومسنل اص ىرك كب وا # قانعأريسلاو قانعالا ىلع ىن وكر وكر ه« انلاختنك اذا رك ىل لع

 قف تا نا اراو فو داعرا قاهل 5 ةح نيعستو ىدحا ان اهو «قابط أ بركلا نماشول ب رئاقح

 نعمهرد ةئام مون لك هل قايرت هللاةجسرالا امو يب عفان كلذ قايرت تولوشي
 م ول قو ودا د غيب ةثامسجنبو ن ” رش عةنسس ناسعش نم نن رشعلاو سماك | ءاعب رالا مون ةركب هندال 2

 امأودب كاعت هقلاهجر نورساق ل بع همول نم نف دوق ثمديةئاستسو ةرسشع ثالث ةنسلأو وس سداس نينثالا

 سضفملا نن ىلعت ىلع بلاى أن يدمج بلاطو ا وهفروك ذملانيدلابذهم
 ىلعّلمأ اذك زاغماتلا نبل

 َّج و ةديدع سلاح قةسو را ةرهاغلايانعانّمح ا ناكوهريغر عشو هرعش نم اريثك قدكلاو همسل

 هاطعأ م ةناحرس لوصحت |

 2 اقةدعتلا ىذرهشف

 نع راج ةروكدلا
 فقراصمم ةمىوضأ اهحو

 ةئامئامو نينامتوتاعتنس اك رآلا عون فون 1 زملاةلحابةثام جنو نيعب 2 ًاوعستةنسلاوش دن نسف نب رع ثعل او نماثلا ف ءداوم نأ
 : ناكل لو هبلعةالصلاترضحو ىرغضلاةفار ةلابدغلا نمنفدوةئامسو نيعب راو نيتثثاةنسة خلا ىذنم نستغل

 قطا ناعانم فدك 2 ةزوسكمنيسفلالادعبو فاقلا شب نويساقو ىلاهتهثلا هجر بدالاور :رعشالب وارتغللا ف اماما ناكو 0

 ءاشناهناو ىلا عتو هناصس || "6: داسهله أ ووبقءيفو قشمدىلءلطملبج نونةنك !لاواولادعب واهتحنمتانثلاءابلامضو ةلمهم أ
 ةقزق ةنيفرهط | فال 1 ديزي ىروث تارهنءيفو تاطاب رو سرادمو عماسبفو

 قدحلا تا ىلا معلا « (ىلاعت هللاءاش تادرك ذى الاس دايز زعملاّح حابتصلاى رجلا دانم نب ىرن زريمالا) ع

 َِن أ و ةناضنص ١] ءاتلا فرح ىفميعربمالا هد يفح ديفح رك ذوءاباا فرح فس دانهديشحو نيكءانهدلورك ذ مدقتدقو

 فقاضءاذق را 1 ظ اهتصحوريشا ةنيدم ىبىلاوهو مهتين نمءالمنملوأ روك ذملاىوب َز زوهمس ىف هيكيستم

 تامهنامءاماوالا ب قاتم ْ روصنم اهدإو ىلعو ىدهملات متاعلا ىلع رخال هرث ذم دقملا ج رانا داغر زب نأ ورش مانأ قف

 راوحن فدو ةينيطتطست | ام .راصاعامم ةريسلا نسج ناكواهلاسعأو ترهانتروك د ملاروصتملاهاطعاواهلو>ام كامواهكمم و ليعمسا

ت لف يرححاىلاتضف أ داقحأو ناغش مجلا فرح فرك ذمدقملاى سل دنالارفعح نيد وهننبتناكو
 هبلع ىراصنالا بوث أ | افاس

 ةنسف ىرابلا كل آةجر :
 ٌّ اتهام و نغتتو ىدحلا

 دع د ا ل

 هر هناك هنأرك ذوةئاغلدو نيتسةنسس ناشمررهشف كل ذوروك نملاىرن رلتق نع فاصملا ىلا

 ءازلارسكىو ز 3 لاعت هللاهجوةنسس نب رشعواتسس هكسامةدم تناك لف ضرالا ىلع 2

 فلالادعب ؛ وتوتلاو ومما تشب : داممو د اهتحت نمةانثماهدعب وءارلارسكو اهتحت نم ةانثملاءاملانوكسو

 ةانثلاءابلانوكس ا ارسكو ةزهدهل ادع ريش 1 هيل ءمالكلا دقن حاهنصلاوةلمهملاد

 حنفي ترهان و لوقرق مضارب قدس ىلا ةج رت ىف :زمهلا فرح ىفاهرك ذءدقت ذمدعت دقو ءاراهدعن وابتكت نم

 موةيعن رفاركنر دم قواهقوق ند تاتا مةنك اسءاروة-وتفمءاهفلالا دعب واهقوف نسا

 هئاذو ءاملا هن نس
 _ هلوصووءاضشلاىف هطارذال

 3-2 -رناكوف ةرمدمأ | 3

 جاشملل ابحت لاعت هن نملاى 1 ل6 1 دج اىرحالا ةعدقلاو اولللاَع اضنأ ا

 هم 2 ب زاهكلم نتن. دما ىألعأالوةدبدجلا ىرشالاوتعدقلاة دحاولا لاقبو ىرخأترهان اشبأ |
 ١ سدخانولاائيشلا اهس || لهستيدحانب نسحلانبنجسرلادبعمسالا كاتنباضبا ةزح ىدتو بني زدب ولا مارب

 هي 1 ا ا ا
علانانعأ نم ةعاج تكردأ و ةملاعتناك

نم تعمس ةزاحاوة باور وهتعتذحأو ءاذ
 ره ناكءاؤولا نبا بش : 1 ن' ليعمسا رج ىأ 

 تا نأ و نيسيماصشنل ار را ا درك اره
 فاروكملا كوبملا عمف

 ازمساقلا نأو ىراقل اىزوناسنل ارككىبأنيمساقلا نأ



 َئ ةستيطتطسق ءالع

 امم تغم هوهو عماجلا

 ءافولا نبا شل اورضعمل

 فالخ لمعلا نعموعتع و
 اواك وا اوعم>افتهذنملا

 اشا,نانس كوملا نورافال
 ىادلاام لاقوهر حالف
 نيف عامحالا ازهّلا
 هنيس قار وكلا ىلوملا

 لج رلارضح اذاوغ لاقف
 ءذهى تدبتجاىنا لاقو
 ىدابتحاىدافةلثسملا

 اورضحأ هإمسلاب رهكلاىلا

 كولا هللاقباوحلا هل
 لاقوهدبتعأ قار وكلا

 تواعبلاب ريسقتل ملعب هنا
 ةئسلا نم طفح وةعسلا

 فراعوهوتةتسلا حامتتلا ا

 دعاوقلاوداهتحالا طئارشب
 كولا لاق ةاودالا

 وكس ثنا ا ر وكلا

 نيرضاعلل لاق عن لاقاذوم

 لم هناك نفاوموق
 ىسن الدهاشلا اذه

 نع اوقرفتف نص "راقت نأ
 . سشاخلا

 لماعلا ملاعلا مسموم

 ١ كوملا لماكلالسضافلا

 كولانااشابي وعي
 لالج نب كن رض

 «(ندلا
 انا لادتالا توت
 اًمياددتم 2 | 0 ا

 ةدنجملا قآلخالا تحاضص :

 اس ردم راضمةسسو رو

 منال سرادملاىدحاب

 ةنسفاهب ضاقوهو تامو
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اشلاءاش نيب اهولادبعح وتغلا أو ئريشعلاتزاوه نيم ركلادبعنب , اددعرفطملا
 مهريغوىنايذ

 ندوح م.اقلاونأةمالعلاو ىسراغلارفاغلا دبعنبليعمءانن رفاغلا درع نسحلاوبأ انامل اهلزاحأو

 ةزاحا اهنمانل اوطاغحلاتادايل !نمامه رغ ::فاشكل اتحاصم رف ارع
 ةئبسر دوهش ضعب ىفاهتدتك

 ةثامسونامنةن_برخ الاعس زرهش سعى داحرصعا !ةالصدعب سيما مولىدإومو ةلامعسورشع

ناامهجر نيدلانب رنين دلار فلم ملمعملا كلا ||هناطماسةس .ردعلب راةئيدع
 بذي زداومو 4 لاغتهّ

جن ةن ست دفولورولاسن,ةئامس#نو نر شعو عد راس رونا ذملا
 ىداج قفةئامىسو ةريشع س

 اهتفو زلمه !!نيعلانوكسو ةئلثلانيشلا فب ىرعشلاو # لاعتهنئاهجر روباسينةنيدعةرخ لا

الودعتب دهلعورعشلالا ةيسل هذه ءاراهدعي وو
 ةيلااويستفداط اعباهدادحأ نمد نءرع أ 

 ىودعلا باطلا نت رم نينمؤملاريما ثناهتنا دبع نملاسهنلاد عون لاقي وؤرعونا)*

 عفانو ىرهزلاهنعىو زوهربسغوهببأ نعىو رم ماعتو مهما عو نيعباتلا تاداس نمةنبدملاءاهقفدحك

 لاقتي زلاو كعكلا تلق كماعط اف كلوسح نس املاّمف كاما دبع ئديلولا ىلع تاخد سلاف د

 ةوارد ةدارض هلنافمعللاةموادموك انالوش. تاكومالك أهتيبتشا اذاق«.هتشا ىتسهعدأ تاقهستشتو

 باطحلانب رعلئاسرنمئشب ل بتك نأ هللادبعنبولاسىلارب زعل ادسبعنب رعبتكو « تارثلا
 ىتلا مهنوطبتأةفناواهب مهتذلىضقنتال تناك ىتلاوهتيعأ تأ فتن يذلا :لواملارك ذارمعاب هلابتكف

 مه رات اتلانل نك اسبنحلات ناك ولاهماك [تحبضزالافافحاوراصو امتوعيشالاوناك

 جدقناكو هل دملابذئم هول كلما دبع نب ماشهو ةثامونامةنس لق وتئاف وتس ةنسةخخ|ىذرخ [ىققونووب

 مهتراك ماشهىأراملف سانلا ةرثكسل عسيقبلانهيلعىصقملاستوم قفاوفةني دملامدقممةنسلا كلت سانلاب

 لاقوو فال الاةعب رآ ماع ىف ى ال1 ةعب رأثعب سانلا ىلعد رضأ كوز ماشهن مهارااللاق

 سلي مسنعهللا ىذر باطخلانب رعنهّلادب عن: ملاستيأو ريسلاو ىزاغملابحاص قنا نيدج

 لاقفاملاسى أر فةبعكلا كللادبعن,ناهلس لحندو ب لمعت و هيد. ملاعب قالا لعناكو فوصلا
 هللاريغهّللاتننىفتل اسالهتلاو لا ف كت اود ئئاس هل

 *( رسال, فورعملارعاشلالاس)#

 ارهاظتم ناكواروبنط هيىرتشاوافعتم عاب هنوكلرسالن | نعدو ءاطعن داج ن ورعنلاسوه

 اهنمةديصّش ىدهملا جدمدقناكو ثنو او قوسفلاو ةعالجلاب

 حاعصرمشمزحملا ادحو * حجادحالات دشو لسحر ارضح

 جامسديفسيلةوينلاءام < امئاعطاارذيف ةكك تب رمث 0
 ةئامة صفح ىأ نبا ىطعأ ىدهملا ناكو ةزئامل ا الازخ ًارالن ألاس فل هنن احن عاسملاس-ضةنب تأداراق

 .لاقو مهردعل أو فلأ ةثامالاذ تاي الأ لاس هاذ هناهلايحتر ع ةرئازكلتقرط جاهلوأ ةديصقي مهردفلا

 فلو فلأ ةئامىدهلا هلذفناف هتدرصقوأ فديصق ميدقتب اوزمحت ىتلعلا لهأ ىلانامتديصقلاح رام

 لاقةدس زن دج دشرل !عسانالو. هلاملصأ نماذه تن اكبف مهرد

 رطمملاباجسلاة:داغي ثيقس © رفعالا بتثكلاب لزانملل لت

 رفعجتنيا :دييز تدم م« ىدهلاىدهمتالقثلا عسدابدق
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 ناكراني فل نيثال ةوةتسس قاحنو دمشرلا ذا الاس امو 35 راد فلا نب رشعي هعابق اردهاقةدس ]تسد |

 تتفاملد مهارناايلاَعف هب هرط افديشرالامون ىنغ ىصوملا مه ارباتأق غتافىاسغلا ل اىنأ دنعاهعدوأ

ياوملاستاملاق و هاملاق كؤرر الانشكا ًاسأ ىدساب لا ةذ
 راش دعل !نينالثوةتس فلة وثراو هلس

 ماس تاربج نابلاطب هوب كل ذدسعب زاجل تاكو كا ذ. «ضاف”ىلااهعفدي نأ ءرف ىفاسغلار شل !ىأ دنع

 لاجرلا كانعأ صرحا لذأ # ورع /ءارةقاكاعت ةيهاتعلاو أ لاقاساو<تبارقنم اهمال

 اقداص هدنهزب ف ناكوإ * دهزن الو سائلادهزب نع ظعاو نمدنسهزتلا ءةأأم

 دقرتسس وى نكيملو * اهتقيملوانثدلا ضنرتو د رميسملا هتنر ىسمأو عض

 ىر نمىلع موسم قزرلاو *« دفشبالهئلادنع قزرلاو « هقاز رادفنتنأ فاح

 له نمود وكس نع بك نم د الماحح ءقزر فون لك د دوسالاو ضسدالا هلاش

 لاقدق زاشبناكو رانشب ضعف راش 00 رآل وعن راص و زاشن للمال نم ماش ناكو

 جمهللا كثاغلاتاسطلاب زاقو « هتحاح رذظن /سانلاتقارنم

 روسحلاة:ذللانزافو أ اهتتامشانلاب قار نم ماسلاعف ||

 اهاسكسناسق تبعت ىتلا ىناعم ا تأ هنالاقو ثخال اوأش مولات ا الهئئاو تن تهذلاقو راشب تضغفأ

 ةئامو نيناو تس ةنس لاس فوت و ةنغىط رت هنولأ س اولازانف نعى رآال ىطاغل | نمها اطاغلا

 «* (ىقوكلاىدسالاط ايد املا نب شامعن ماس ركر ول ازوب

 نيلصاو كوموهد مصاعنعت ا ارقلايوار دحأو هو ريها.ثملاءاطعلاو تي دسملاب ابر أن م ناك

 تركذف ىلا ةيبصم ىنتءاصأ شايعنب ركل وبل اق لاق لماكسلا ىدربملا سايعلاوب أرك ذبدحالا نايخ

 ليالبلا يع شب وادجولانم م ةحاربقععمدلارادعا لعل . .٠ ةمرلا ىذلوق || ٠

 معأ هللاوةبعش لس قوهتينك همم القوة ريثك تاراكحو راحنأ هلو تح راسا تاكو ىسفتم تولذل|

 ىبذوب كلذناكف ريصل اب ءاكبلا تعفدواهل تدلكت ةيدصم ىنتداص أ واباش تنك اللاق هنأهنعقورو *“

 دشني هلسبحت ىلءفقاو وهو ةساكلاباسارعأ تيار تح ىناؤن و

 لزانملا ابك اف ىوزح روع * لحاورلارودص نماح وع ىءلخ 0

 لبالبلا "يع ىفثيوأدحولا نم ب ةحاربقعب عمدلارادعنالعل ا
 هللا لتاق تاقف ةحار كا ذا د جاف ىكتب آت نكف بئاصم كلذد عب ىراصافةمرلاوذ 4 ل.ةفدنعتل اسف

انو رشعةننامث دش :رلادعب ةثامو نيعستو ثالث ةئس فق كلاب هئاقزو تناك و وي هريصإ [ثاك ام ىلارغالاا
 

 ةنسلانمةرخ ًالاىداج نمنواخ ثالثل تسل اهلل دشرلاةافو تناكو هب. ةنس نوعستو نامتدرعوأ

 دعت وابتحت نمةانثملا ءايلادب دشتو ه]مهملانيعلا حنفي شادعو ىلاعت هللا امهجحر س هوطةندعةر وك ذلا

 ةع زخ نب دسأ نب لهاك ىنىل اوموهل.ةوامهماع مالكا مدقتدق فوكلاو ىدسألاو وي ةمعم نشفلالا |

 روصنموبأ رك ذءارعشل طخ هياناكوهياردلاو هيافكسلاهْنف تعج ءاسؤرلا لئامأ و ءارزولارباك ؟نمتاكأ| ٠

 هلوعي ءاغببلا جر غلاوبأ هحدم نمل ن ف مهريغهبفركنيمالقتمابابهحا دل دقعوتمنتلا هيك ىلاعثلا || ٠

 ىلمأ ىنغلاتافامتئشول تلق.  روظحتوهو ىولهحواملاقف م ىباطمريانىلع نامزلاتل ||
 روذعم فارسالا فكناففرسأ دي اططشلسورصن يار زولابذا ب روناسءاشوإل.تاطمن آلاف | ٠>

 روكشمءادعالان مى مصتلاو وب ىنز نموصتلا اذهتابقتدقو 1

 ةئافاغو نكست اواكدحأ

 حرش ىلع .شاوح هأو
 ةعبرشلا ردصل ةباقولا

 ْ عمل ساو قئاقداجسفدر د
 ىهور رسقلا ىفزاحالا
 تبًاروعابلعل ادنعةأويّدم
 فقوم ا حرش نمتذمل هل
 قبتك فيرشلا دسلا
 ةريثك تالك هيشاوح

 رك و ةغطا ةلئسأو

 ىلج نس قاوم ا ىث وح

 6 اهنمةذوخأم
 لماعلا ملاعلا مسةمو)و
 اشاب دجال ضاغلا لماكلا

 نب كليرضح ىلوملا نبا

 «(ندلالالج
 اناعىلاعت هللادجر ناك
 سنتلا ملس الضاف

 ءارتسفلا بخت اعضاوتم
 نانادلا الو نيك استاد
 تامثلا سرادملا نا دمت

 هتسسو اهنمةدحاوهاطعأ

 نيرشعل | تود لاذذا

 نيتسعب زأموللك هلنيعو
 نائس هو لزع امه رد

 وهلزعو ةرازولانعاشاب
 روك ذملاش ردالان ع
 .ةدلبةس رردمره ىطعأو

 الو اهءاضقوب وكدا
 تاحديزباب ثاطاسلا لح

 هاطعأ ةنطلسلارب رس ىلع
 نيترواهتملانيئسودملادحا

 : هاطعأ غ هنرداتت دع

 مع نامثلاسرادملا ىدحا

 0 ا
 مهردتناممون لك هليعو
 نم ةبد رق هب ر'هيلامضو
 ةدم لانه ساعو هس در



 ف ةسردم هلو ني ثلا

 2 ب درك ةسسدؤ ٍر

 ةسردملاك إنو ريكا

 هسل تاس اا ررو

 ةفوقومىك هاون الا
 هد 3000

 هن انه عسنو نم / رشعو

 ىراخاريمالارا و
 ىرايلا كلما ة ةصر هيلع

 ماعلا ماعلا وتمو) <

 ىوملا لماكبنالضانفلا

 ضعن ىفاسردنم ناك

 تاطلسلا هيض مث سرادملا
 هشالابطعم نا دمت

 تاع لب زباب تاطلتسلا

 ل حرش ىلع 1 اردو

 هيلعىما 0 هلحالنثكو

 ةياره حرشاضدأ ارقو

 هداز هانالول ةمكحلا

 ىثاوحاضبأ هيلع بتكو
 نيتيشاملااثلكو هإحال

 ءالعلا دنع نانلومقم
 بالطلاىديأ اههلوادتتو .

 ادباعىلاعتهنادجرتاكو
 راسم حالصلا ةياتااص
 مقالختالا< ركسخنلا

 ةنناطاس ان ردم راض

 هللاع و را قوتوهسورب

 هك ردرووهحور
 لماعلا ماعلا مهنمو (*

 ىلوملا لماكلا ل ضافلاو
 *ءأ رداقلاد.ع

 هنراسا ةمصق نم ه]دأ تاك

 ىلسعأر قدسي جه نالو نم

 ىكالصوىتح هرصعءايلع
 لضافلا ماعلا ىل اوملا' ةضددسا .

 كور ينواملا لعلوم
 درسنا ناك يا

0 

 : ا اهتاجن نمةدمصقهبف تورم ا لجأ نيذمحلو

 انطواهينطوأ /ضراللو لام 5 لحو فلاح" ًالاوشالا طبارو 5 ةشحوم مايالاو كلما سنؤماب

 لوداذو ليحل اذ لدزع تصصأ * هفطاعمت تنالوأ رهدلامصنأول 5 لما فراس ىنعمرك, ىنن“ اك

 لطعلاب ن سن ًاتس امد غال نكول 0 اهطقاسأ طاغلا ولؤلهل

 لكلا ن ع اهانغال نويعلا لخت ب اهمناكوناعمتوبع نمو
 ىاصلا قدم أوي «ًاهيلابتكفاهملا دبعأ مةرازولا نع فرص دقناكو

 د ةرورض لعمست لريغب تثدغف »* اهعبنصةاسو مدقارجتلز ب امدعب ةرازولاتعلط تذكدق

 اهعيست وهو لاوس تسالنأ »عب ةفلحتل 1وتداعدقن الاق وع اهعودر كارت ىلا لح هك

 ةروهشملاةدصقلا ىف هلوقب ىرعملاءالعلاوب ا زاشأ ااهلاو لعراد دادغببلو |

 تام ,عم لئاصالا با ارطمىرولانم د ةنسرو اسر ادىانل تدغو

 تسلا مار اريشب هداوموعىلاعت هتلامجردادغبرةئامعي رو ةرسثعتس ةنس روك د اروناس ةافو تناك ١

 9 ةنس والا ىداجيف هلودلاءاممهمودختىفوت 5 ةئامثلثو نيثالثوتسةنسةدعقلا ىؤرسشع سماخا

 هب روياسو# ىلاعتهْللا هجرامول نورس عورهشأ ةعستوة نس نوعل ر ًاوثاتنث اهرعوتاح رأب ةئامعب ر 1

 ١ تارروذللا ىهتلابهاشلا الب رعفروبءاشءبق لصالاوءارواولا دعب وةدحوملاءابلامضوةلمهاانيسلا

 1 ردا روباس مسالا ذهبى“ نمل وأو فاضملا ىلع هيلا فاضملا ميدقت معلا ةداعو الملا ننا لاق هناكسذ

 رس كوةلمهملالادلا تفوءارلا وكسوة زمهلا تش ريشدرأو 8 اوما ملا

 - 1| قيقدمانعم هريغلاقو ظفاحلا ىتامةراذلا هلاقءاراهدعب واهم نم ةانثملا ءاملانوكسو ةمهملا نيسشلا

 ملعأهتلا او وأ لا نب ريشو بيا اريشو قيقدلا مهدنءدرأو ىمع اهفلوهووا-و قرقدءانعم ليقو بما

 ١ ءازلاو ةزههلاب ريشدزأ مهضعب لاقو

 « (ةقيقطاباب راوةعي رطلا لاح ردحأ ىلعةسل ا ساغملا نب ىرس نسل اونأ)

 فو درعمذسمأت تاكو ةذانس اول دكا مساعلا ىف لاخ :وهوددحوتلا موأع و عرولا ف هنامز له رو تاك

 هنوسكف ىرسلا لاق ميتا اذه سك هلاقف مج ب ىصهعمواموب فورعمءءافن هناككفكاكمنا لاقي ىتركلا

 ىلاض غب يس ًاامكحارأو ام .ددلاكيلاهنناضغب لاقو فورعم هبت رغف ١

 . || تيدوتف نارها ف ىلح رتددمو هلل ىدرو تبلص ىرس لاق فورعم تاكرب نم بيفانأام لكو ايندلا نم

 ٠ || نامتةيلعت :ادينملالاق ادنأ لحر تددمالكةزعوتاقوىل--رتمعضف لوألا سل ات از ىرسأب

 | ىذلا اوهوناعمةثالثل ا فيصتلا عدلا توما هاء ىو هلسغقالااعمطغمءىرام ةنس نوعستو

 0 كده لع تاماركلا لمعتالو بالا ارهاط هماعه ضن مجفف نطابب ملكتي الودع رو روزهنف ضر عمرول يفتن

 ١ اراثيالا ىهموقلاقوةقف اوم ا ىه موقلاق تلف محلا نعامول ىرسلا ىنل اس ديذحلالاق 5 للاعت هللا مراح ١

 يلعت سي ةدلخلا ذهن اتلقوأ هنزعو لاق مثدتع ل ذاهدموهع ارذةداح ىرسلاذحافاذكواذك موقلاقو :

 هأليقهتلدجلاةىلوق نمراغغتسالا انو ةنس نيثالثذن لاق هنأ ىك و تقدصلهتيحنممظعلا اذه

 ش تقولا كلذ نم مداناناةهنردجلا تلةفْكت وناس < لأق ودحاو ىنلبقتساف قد هرحدادغبب عقولاق كلذ ف.كو

 1  ىرسس ىلاخ ىلعامول تادند لاق دش ماعلاولأ ىكحو 2 سانلا نماري ىسفنل تدر ثيحتلقام ىلع

 درا اذهوةراح لل هذهتب أ ابتلامفةيسدلاةحراسلا ىف مةءاح لاف كلمكس اما ىكس د وهو ىطعسا

 1 1 ناتلعذ ءامسلا نمتلزت دقهنلا قا نسحأ نماهي راجت رف تخف ىانيع ىتتلج هنا مث انهههّقلعأ

 فزيت ا رفدبنملا لات ضرالاة يتب رضفزوكلا تاوانتوتازيكسل اى درمماءاملاب رشال نلتلا
 لذ ةنماهف قواخل الو ةعبتاهف سيل ةلك أ 17 انآ ب حأ ىرسلاةبارتلا<باءافع سعفر مرو بكم لا

 دحا



 [لعمراص تح بصانملا || ملتاللاقرعن تلةف قوقدم 11م ىرسس اي ىلا ةفدبلا تح رفن ةفرغلا باب ىلع قدف ارنا ىح ان اقددجأ ضعب كو مىلابحالضافلا 1 سس
 ناخد« ناطلسلاهاعدتسا أ فوص ةبحمنلع حش جر ذنمهعم هراغتن | تذقونهئاعدةكرت وىلاعت هلا تذابنو رعبق موملعه ديب جدع لجر ا ا مايالا ضعي فواشايدومم | فهكتلا اذهىناولاقف عض ويلا كلذ مهمانتم نع مهل اسف مكب وىعوىنمزوىمضماوةأ,لاب اضع ىف ررولاهبلعدسح ىتسمدنع |١ تررمف هب رفط ألذةنس نيثالث لقي دصبلط تنك ىرسلا لآق قاكيأو ىنيعتافىضم مم تاقرطلا : برو ناخد ناطاسأل : قسانل امالثالو رحاتلارحتالو عرازلا عزام ارتلا مهف نع ناذ الا مةعلسوز عهللانأ الوللاقم
 هحسأ سه قناكو «يحاصنل لارنالع :رسأب يعل لاف هلي: تذخأف لح وزعهّللاةئيشع مهللع نمتؤ رمد اوناكسف مهلاعد و ميس
 هللاقو كلذ للعشروت روش نم نو تسع رالا مول ىل, ونيس .و ىدح ادرس هنأق رك يي هندع نم طق ساف هريغل نسا

 ةعب رطل اىفنا هياحأ ضعب :

 نماريثك اعجتننالفلا

 نأ نم سكلنوءافرظلا

 بيطخلالاقو ةيزيئو ثلا, نفدودادغببنيثت امو نيسجتو عبس ل.قو نيس و تس ةئس رحل ادعي ناضمر
 ثعمسو ىعشاهلا ىلع نب ىس عر م نمبر لا ةثوتلابةفورعملا هللا ءارو ىزينوشل 5 ريقمدأدغب حران

 ةريقع ف رعت هثوتلاءارو ىتلاةريدملاوىزينو ثلاربا تعسف هرعتاعدق تناك شد رقرباقملوقبانشويش ضعي | 0
 نيتاهىدحاقامهتمدحا ولكن ذدوىرعن وشل اهينمدحا ولكل لاغي نت وتاناكو رييكعلاىزمنوشلا ' 50

 اههئعهّنلا ذر نما ريق هبنحملاو فورعمر هاظ هريدو 35 ملعأ هللاوميل اةريأملا تيساو نيتريعملا
 دشن. اماريثكىرس ناكو همهم نيساهدعب وةددشملا مالل ارسكوةم#ملا نيغلا تشو ممملامضب ساغملاو د“
 اساوك كن «ءاضعالا رآلاف * ىيذكت لاقيمللاتوكشاماذا ما

 انذانملاب كاموّوح ل هذتو » اثحلاردلجلا قسمان ىحبحالف
 هرعشداج تح لزب مورعشلا ملظن: وبدالاب علو كلذ عموهو لص ملا, تاك دفزر طن ووفرت هايصف نا |7202 «/روهتملارعاشلا صولا ءافرلا ىدنكلا ىرسلا نيدحا نبىرساا نسحلاوبا)* 0

 حدمو دادغيولا هتافودعي لمتنا عدم دنع ماو ا ودحدمو بلح نا دج نب ةاودل| فيس دصقوهيذرهمو

 | ىباد.عس ناعيا ودهترك,ى أ نيب وهنيبتاكو ياروهرعش قفنوا حئاسؤر نمةعاصس وىباهملارب ولا
 ٍْ ىرسلا ناكوهريغرعشو ه «شةقرسامهماععداقة داعم نب روهشملا نم رعاشلا نيبلصوملا نييدااخنا ماه ا

 جراش قحومهلابهذد 3 ار و 5 مس كو عت 5 5 5 ع0 جرا ل1101 1 يوصل اورو بنا 1 اراك ارو يوورلا تج كج

 كح اص فة و لرطاخ

 هلوقىلارو زااكوملالامو

 إي ىلا هم هددت
 كلذنا ىور ةهردحلا

 نوعا كلذ نم تعربلا
 ساحل اكلذىلاباهذاا ىف
 دومشرب زولاةرشاسعب ناك
 رون زملاو زولالاقتفاشاب ٠
 هنا تاخد ناطاسال

 مسىهذ :وكتماف لاعت :
 ةةيدلا ىلا ءاقردفلا !| فىرسلا اودالملا كإت:,تدالا ناحير كاذذأو هور روهكملارعاشلا محا شك عتشل اا ناوند مسد ى رغم
 كلذف هلع فر زولالا || ارعاش ناكو « ةروهشملال اوصالا ف تسيل تادابز وجاشك ن اولد نم خس اضعب فت ءتوةهط اذه اهممدنعقةف ناطلسل ا نئامهتك ةرس ىف هل وق ىادصم هرهطت وامهتم ضع وامهلعكإ ذب عاش وو رعش بغا ودق وس قفط وهمس أم تع صعق: الفلا || مح ىديزيلن يدلل ارعسش نسحلأ ءرعش نمهبتك اسوف سدي ناكسف رضي« بلا ىلعو بهذب هقيررط
 رت نع دعبأ ومونلا الورظنمالوءاورهل نك مو فاسوالا اوتابسشتلا فنانتفالا اريثك د علم طافلالا بد ءاعوبطم
 ثياب لقدنطو ىلايهذو || ضعب هلع د فو كلذدعب دازءةقروةئامل ون هنافولبقهرعش لمعدقو رعشلالوق ريغ خول علا نم ن سدي
 .تامو صر ىتحالماقالا هلوقاهنف هتعانصاهسفرك ذي ت ا.د ىرسلار عش نمووب مما فو رح ىلع ءاردالا: نيثّدحلل

 ماضاذتاكهناىتور | 2-2 ىراماهة نم هنأكحص « اذيضام.قزرلا عداخ : هفطو فض را اَكلذ نم ْ ىراعشأو ىهجوةنئاص أ ىضماهتةربالا تناكو
 .  نيذه لدخسلا ضعيف اهمبحابصلا ىرأ تنكواحتص د ىسداااهبتن ًارامعت تسلا لحتنملا راك" ىف ىبلاعثلا هل 7 حلاتوكشاماذا وق م ]| ٠ اق.ضمءاضفلا لون لفحف »« ىرسسنافماقأاملزانما بحر 00 000 ها اًع.فصداعنادجملا قتلا ذاف هب رقصه قدقرب 'ىدنلا قمل ْ لانا دع ناطلسلا ةدسق هل نم دما فهرعش نساحت نمو ١

 02 سلا || 7 احر ٌودعلا ىناتلب ناك دق « اهلبقو قيدصل !فدسح< تودغف '
 .ةلودلا فس ىفةدمصق نم هلو

 اذن اب هنئتاوذب وضخ وءامدلا نم د هسيئارت خوبصم نين مسهتك ا

 " ( لوا - تكدشتبا - 3 )

 ردع هول ا وتس نم

 : هقحال را ا باهشو د داو

 ما داك الاتننفيكردي ل :
1 
01 



 سس تسع سم سس سس سس ل معلا وام ضعب هب رام

 هيلاءقربلا لثعمسمتل وا دي هنعاط محنلا لثعدبلا ىو يه« هبلاطفيسسلاباذوبراهو | نسحربمالا علو

 ةيلاسوهنساكوهف هنايث د هنلسل د وايت همدنم هوست هيثؤفن زاتحا او لب وال

 نيحابرلار هز نمرضلاو ىسممأ 2 مهين تاذ الار هزةشفو ي انآ هلوأأ لاقف اهؤالع,زيةتسا

 نيذاربلاىشم وبس مىشع حارلاو هك« اوفرصناو حازلا بدم حارلاىلا اوحار قوملل تاخد ناطا ىلا

 هعماك ارتاكو روك ذملا

 ىلا رظنارغسلا كانضأدق
 مهحاسصةوقوءايلعلا ءالؤه

 روك ذملا لوا دشناف
 ةيسراغل اباتيد كأ ذدنع

 دول فيعضرك !ىزانبسا
 هيرخوإ ب وط زا نانعمه

 ىبرعلا سرفلا هانعمو

 د وح وهف اهي تاكا و

 كدر دجلاةعاجس نم

 تاغ د ناطاسسلا

 مدا ارا ل 5-5 يس وول هلوق سلاف هرعشر رغنمو

 50 2 مك هلود. رج هلكرعشناول دروكن أ. ىرم هلو

 هريغلاقوهح ران قىدادغبلا ببطخلتا لاقاذكهىلاعتهللاهجرردادغببةث اهثلثو نيتسو فن ةنس ىف هناقو

 فربثالانبااذنشرك ذورلعأ هللاوةئامثلثو نيعبرأو عب َر أةنس لقوةثامثل :ونيتسو نيتنث انس فوت

 كاعتهللادجرةثامالثو نيتسو تس ةنس ىفوث هنا هك ران

 فورعملا نيدلا باهشبقلملا ىبمتلا ىف. ص نب دعس نيد نيدعس سراوغلاولا)«

 *( رو هشملارعاشلاصس صرخ

 فالطالث اسمى ماكس و ناز لور ل :رلابة عفت بهذملا ىذا ابسقف ناك
 وبأ طفاخاهرك ذةغبلب ةحصق لث ةاسرهلو رتب ممدعو رعذلا ماقنوبدالا هيلع بلغ هنأالا

 ذو هل اسروهناوندهسلعأ ارقو هتاعوعسم نمئشي ثدحوهسلعىث اول ذل باك ىف اعمس انيعس
 ىورو هناوح نسساو
 هيتهيفتاكهنالاعن و ؛ وممتاغل فالتخاو ب رعلار اعشاب سانل اريدنأ نمناكو اريك الضفوايدأهنع سانلا تاكو ا ذملا لوملانا

 اهغلبمصالختسالابسل اهو تف هل + اةنب دعا اوحهاتناكو ىرعلا مالكلاالاادحا بط اخضالن اكو م طاعتو : 0 20 حدف

 ءابضذئمول وهو إلسا ىلاوىلا» هاك فهذاتسأ متشوهيلعجب رعن رخل مارت ماس ل ىئازاتفتلاةمالعل انا, تاخ
 كلذ. هنم سراوفلاو أ عنشت لف هدعاسيل ب ابلا نامل ءضعي هعمريسفىناواخلار كسعلا ىأ نب لهلهم نم دلا

 افراد قمتوك تدوم لابن نأ تنك امةمدعتمتد وماهي تناكو هع :اعيةيلا 6

 ةاجركسعلا ىلال ؟نمىرصن ماَعل ف ضرعول لذ !سجلنانأ نط تنك ليرادقملا اذه سوذنلا

 هبلا ذفن نأىا اوكشىفىا او-توكيو ةقيلحو ةإ اح نماضو ةَعبوس لماعب فدكف باقرلا باغ

 ١ هللاوال قل نم هلقامذخاب وهيتاعب مدد سم

 باسلااليوأ لا ىفةبب ركلامون 35 اهتمهىاغل ادوس ًادوسالات ا

 كنل الو ماقأ الن متاحانمو نهس رعافةلخ اءاسنا مث د: ةموحىل مقتل نئلهتدم ل 1 اودي , ومسقأ هللاب و ْ

 اناكول قارا ديسلاو
 ةساعدمارقنالمع نينجا

 مالكلا اذهنمناطلسلا
 لوما عمة ثحابمل اب رمأو

 َكْنَع اعمدحاف هذارهحاودت

 همف ًافروك ذملاناطلسلا
 لو هذهكتلع هللا ح وزهدازهح او ىلوملا

و بن ارسحخاو أ عنلا ارجدرسخ ىيهر الود
 تن ود مالسلاو هالذاوءالذا

 ىلاعتهلاءاش ناعاهلا فرح ورك ذو الا لضغلا نب مساعلاون هدف لمعفاغس دلة ومرغلا زر سل ْ انهي رض وواو اههضرز

ف تتاكلادامعلارك ذو أ لم اعلا ملاعلا مسهتمو) و
 ل ذوىلصو ما ىلا ارعالازب ىلع سكر /اما ةدب رلعا

 كرار عساس لو

 مي ندرك نينا كلر + وطرطلوطت؟وىدابتركص 2 ةئامستو ١ ىلواالماكلا ل ضافلاو

 ميلظلا لوو تئشامبرشاو سب د ايلالاغ ة:كلاطرفاو بشلا لوف فدسول نا ىلع ندلاعالع

 مر نع ىذالا عفدي الو ىرع_ةيالو فيي نمهح واذ : ندإاسم“ لوما نناىلاب

 لءروك ذلاسراوغل ا, أتايبالاتغابالف *(ىراذغلا

 ملظعتلاب ا اراسثم تنك اورذق مانع ْنَم 6-2 هسلعيرلاعتهلناةجر ناك"

0 2 

 م رسقل ابو اهسيعلت رك ةاىرلوةعلاب رسلا
 2 ١ ىربعلاةب ا بطسنرمو

 اتقان: ةتمانةتمالضافاماع

 لمع انما 1 رس اهقهدم

 لحرا مواعلاب لاغتشالا

 امسلا ميلا دا اواو



 عم

 ميهصلا ىف براءالانم ص ب ضي>كقحوانسل
 مع ىلع تنرزكح و رع 2 لع ترذك دقلو 0

 ىلع مانملافثبأأ رتنسلا لهن اّعثلا نمناكو نزلابةعانسصلا فراشم ىلع نب هلئارصن مشلا لاو ا
 نماوهف ناس ىلأ ارادلحخ دنمنول اوةتفةكم ِْن رو نينمؤم | ريمان هلت ةذهنعدللا ىذر نأ اط ىنأ تب ١

 مهنماهعمس لامفالَتل ةفاذهىف قيصلا نب |تايبأ تعمسامأ لاَعف متام_فطلا مول نيسحلا دلو ىلع مث 9
 ناوهّنلا, فلو ءاكملاب شوجو قه فاي قرلا اترك ذف ىلا جرف: صن صح رادىلا تردابف تاظقبتسا
 ىندشنأ هذه ىتا.لىفالااهتمافت تنك ناودحلأ ىلا ىطح .وأ ىف نم تح رخ تناك

 املاطو ىراسالا لتق متاسو د عطب أ مدلاب لاس متكساماسإف ب ةيحمانم وذعلا ناكف اكلم
 طنب هيفىذأاب ءانالكو ع اننيبتواقتلا اذهميسق. « مهصاوف عت ىرسالا ىلع انودغ

 صيس صح قسائللاملاشند دش صو: ةكر سامو سانلا ىأر هنال ص.دصيح هلل بقاا
 صني ص يحق سشانلاعقوبرعلالوةي و طالتحئالاو:د ثلا نيتماكسلا نيتاهىنعمو بلا اًذههماع قبف
 دادغبةئام جنو نيعبسو عد رأةنس نابع سداسءاعب رالا هلل هتف واتناكو رع ا تاو رشات ع
 ى شيع ان لوقب هرعنعلئساذاناكو ىلاعت هللاهجر شا رقرباقم فى رغلا تنال ىفدغلا نم نذدو

 ”لرتيولو برعلا مك ىجدتلا ص ننرثك داو نم هنأ معزي ناكو هداوماظفحتالن اك هنالف زاحتابندلا
 رب وآل اوءاياهدعي وءافلارسكواهتحت نمةانثملاءاملان روكسو هل مهم اذادلا خط قصوويابقع سرا اوذلاونأ
 ملقا نم ةدسلبىهوءاقمت ءاراهدعب وابتك نمةانالاءادلا نوكححسو واولا ف وول مهملا ءاللأ مضي
 زاوهالا نماضخر فرشع ىنثا ىلع ناتسزوح

 فارولا ىسر زلنا ىراصتالا مساعلا نن ىلع مساسقلا نب ىلع نب دعس ىلاعملاول ا

 «*ي(بتكل الالدب فو ,رعملا ىريازدللا

 و ذورصعلا ل هأ ةرصعؤ رهدلاةب زباك اهنماهف :رصقاف عبما ىلا و ديج ملفت هل اوةفرعم هيدإ تناك
 هرصع لهأ نمةريثك ةعاسجهبف عج ىزرخابلا نسا ىنالرصقلا يمد ىلعدل ذىذاارصءلارعش فاطلأ
 ةديرخلا قبتاكلا دامعلاهرك ذدقو ه هرعش نمش هلاوح أ نماقرط دحاو لكل در وأو مهمدقتْنموأ

 باك هلو وسهلا وأو سانل اراعش أ ىعاعلطمناكواريثك .ًاشمريغل هنعىورو عسبطاقمةدعةلدشنأو
 هلوقر وك ذملاىلاعم لان عش نموهعالط اةرثك ىلع دب ملا حل هاسم» |
 مالطهفلاس ميص شعت ىح ل نالام مادمعفقودرو 35 هدح قردعمو 0

 ماسلا امفطعب وهيك ب ارتحت مم رهلاك
 قارسح بحى تدازف+ عت رازعلا:لط تقدحأ

 نالظلا ىف ضو ىنوعدب « ذسعلاهفىةايحلا ءامتلق ْ
 هرك ذمدتملا قيشرن نسما لع أل وق ن مب رب ىنعملا اذهو

 .اعرذراذعلا لمحت قاض د“ اماهلاةإ[ةملارطمدس ني ىرتخسعنوللارعمآو
 اماقسلا ىعننح نع مي زب . امتراذعلات أ نظف + اناعللا فرنالر هلاك

 تاءز هنآ ىرد امو * اماشتداوهنمةن اك ى اراذاس ار لاس كنف
 اماسد تعاءالثاج- دع الاهضراعىر/ لهو 35 اماردغلا ولن قت

 اضدأ هلو ريخثالات يلا اذه ىنعمدةعلا ناك ب حاس هير دبعنيدجارهعىبأ ةعجرت ىف قبسدقف
 هسيفةمالاا عدوة نود 5 ىبيب ةماش تاعنأ لق ْ 3 ٠

 2 «.فمتاح جور و ريفصف 35 اهنعتاقىّتناةماشلاا قا

 لع ٌآ اردوةارهلحدو

 دنق ورع لدم اهئالع

 امعالع ىلعأر قراراخ و

 مولعلا لك قعر واضأ
 اس .رزم هواعح ءسملا 0

 بيلعب لغم كانه
 فمورلادالب كو نطولا
 ناطلسلا ةنطلس لئاوأ
 لوم اناكحوناء دمت

 ناطلسالل وة: فار وكلا
 كتئاماس متنال نادت

 دحاو كلدنعت اوكا نأالا

 ىرانغلا لولا دالوأ نم

 مورلادالب اوه ءاجاملو
 قاروكلا ىلوملا ريسخلأ

 ناطلسلا هاظع أ فهسكعع

 ةنيدعرتسانمةسرزم
 موللك هنيعو هسورب
 ةاطعأ ُم امهرد نيس

 ناطلسلاهنلاو ةسرزم
 : ةروك دملاةنيدملاب تامدار

 يس عر لك خل نعو
 ايضاق هلعحمت امهرد

 هلعح مهسورب ةشيدع
 هبف ثكمو ركسعلاءايضاق
 ةصرتغلد ونيس دارسي

 ىلا ةيلعلاهتم_م.العلا
 . دماصتو فرشلا جوا
 ىلا لضفلاو لعل ان
 تناك هللا وءامسلاةبق
 لزع مث مايالا راوتهمانأ
 ت 0 ْغ هول لك هنيع 1

 ةرشعةنس لك ىو امهرد
 .هداونيعو مه ردفالآ

 امه ردن روج ريكا

 امهردنوعب راريغصللو

 لوك هءاءاضةلعحو
 سلجانلمث هدال اوال مص

 , تاغ ديزي اب تاطلسسلا



 هلعح ةنطأ للارن 0 ىلع

 ع انضاق

 1 رع ف نارا

 موت لك هلنيعو هنع

 هرم :واههردتن لوم

 ةنس لكى مهرد فالآ

 عوبسالا مايأ سردب تاكو
 مول و ةعبلسا مون ىوساهلك

 امنومناكتحو ءائالثلا
 هلئاكو معلا, لاغتسالاب

 وذ لبح ىلع ناكجرم
 ثكعناكو هسون رب ةئنده

 نمثالثل ل اودفأ أ ةبق

 هلن دملاف نك و ةئسلا

 يل
 الوةريثك تاره ل لانه ْ

 هف ثكملا نع كلذدعنع
 .لاغتس الا ةحلصا كلذ لك

 قعماشالت اكو لعلاب .
 هيلع تلغاذاو شارف

 زادجا ىلع دنت مونلا
 اذاف هيد نييبتكتخااو

 تتكتلا ران اهقيلسسا

 لاغتسشالا اذه 3

 تاقيشدتلا نم هلام

 اشف نصر ل تاقيقذتل َ

 ولاىف ةيفاكلا حرششالا

 نم سينغ [مسق حريشو
 قارهامناكو باسحلا

 ةينضايرلا مولغلا ماسقأ

 معو مالكلا معى واهلك
 معو هعفلا /عولوصالا

 الفاعالح رناكو ةغالتلا

 لصتا متراقوو بدأ حاص

 لح دو عاشملا ضعي ةمدخت :
 معن هلصحو دنع ئاذنا

 ناكوانمظعاقوذ ةيفوصلا
  عسنلا ره ميسم كلذ

 .طئسل دالناكو كت ع

 رعشلانمرسحهدخف دع ىذنايشا!ةامولعّدم ما
 رنالاقثو م همك تنكو د ىواسىلا ىلا رطرامض

 اهريعس قطب سيلاراتدفوت < هدعب لت ف نمىوهتوكت اشي ءرعش نمو |
 اهرون ىرحأ سول اداعبالولو ب ةحاررتك اك نع ىداعبلاقف

 رفص نمرشع سماخلاا لوقو نب رشعلاو سماح نينثالا مون ىفونو د كب دل اةدو عم جاه ىنعملك هلو
 ةلمهم اءاللا خشن ىريظملاو 5 نلاسعتهّنياهجر ب رحب ار ةرمةع نفدودادغسةثام سنو نيّتسو تامدئس

 لاعب دادغب وذ وذ عض ومى اةمسستل اهدهءاراهدبعب دامك نمد 1اءانلان وكس وامعم ا ءاطلارسكو

 اضاهبلاةن وستمتب ريظللا نام .كاوءانلع اشرتكشملا تبت ةرياغملا

 « (ىريجلا ظعاولاروصنم نب ديعس نب ليعمانب دبعس ناش عونا )ع 5

 هالوم بح ىاهداص لح رلان وكب ىتمنامثعاب أ ابلاتف لس ر هسلتىفماقوةوعدلا بامتسم ناك هناا

 ىدا فيك لاقو حاصوهه> و ىلع بارثلا لح رلا عض وفلاك هبحىفاقداص ناكمفال#ت نم دلعاذا لا

 هيي ار ا دخل تر رس منيعدف قرط لحن أ لو هيد

 دن يك |مثهدنعتيلظ و يبابش تقو ىفةدم نام ةعنأ ىلا فاتن تنكو هر بعولأ لاق هتحىف رصقم

 جرفنفار الو تيفتخا قدر ط ىفوأ دمعي ن د : اراذا تنكوهنعتعاةناقنايتلاهبلغتشاسم ؛ ئشل

 ةدوعنةثتالو درعا ًاابلاق كلذى ا اراد هدانا ودبل |تمدقتذ | ديعمنعردلا مفةفطع ىف ةكس ن ماموت ىلع

 لحرلاى ودسناللوق وع تأكو ةهش>-ياتعلا كرتودقر ةباتعلالوط لو ا امودعمالا لبحت الم

 نامثعوبأ اهل عسارالءايشأ ةنالثلاستي ناك و لذلاوزعلاوءاسلاو عناءايشأتعرأءباقف ىروتسل جد

 هللا مات امةنس نععب رأ ذنمنامثعوب 7لاقو ما.كلاب ءالخسا يدلنا دعو أ اودا دغبب دين اور وباسنب

 كدضلاو بعالارنو ناك ن امس عيت بام ص تلاقو هتطضسف لاحىلا ىناقنالو هه هركف ئثفلاعت

 هريغو شذا ع نمئشب سحب لةولنارتس لحن ةاذا هنافةالصلا نمددرو فن اة عون ل حندي نأ ىلا ثب دحلاو

 اناعصا.ل اقفل رعى رأ كا عى نامثءابأا,تاقواهتمنتغاف ةواحن نام عىل نم تفداصتلاقو

 ابحت نامثعانأ اب تلة فد سا ىنت ءاح عنتماف ح قتلا ىلع ىنودوار اوناكو ىرملابانأ او تعرعرت

 ىف ط ايطانالف :تلاقدلاو كل تلف ٌوْرتت نب واقل باّةع كل ا ان .اثىرارقو ىونب بهذ

 كل مهلا تلتف قلاتاةئيسءا رععار وءاهتدح .وتاخدالاهبت حو 2 زف باجأف هتاسارفاذك عضوم

 جرخأ ىنعدتالتراصنأ ىلاامارك اوارباهدي زأف كلذ ىلع ىننومولب قيلخأ نم ىهتردقام ىلع دجلا

 ةنس ةرشعس جة لاحلاءذه ىلعاهعمت.ةيوابملةلاافذحواهاضرلاراثب |ساخلارو حت كرتئاهدن ع نم

 ناكو نيتثامو نيعستو نام ةنس نام عونأ فوتو * قه نماهاقىفناك اماهملع ىلغفح نمىس رأ

 : ضن صب يباطلاوىو ادب بنيط 5 قلاب سايل ارهأي و قاربغو هطعوقدشن

 نةنلاو بك ومءالولاب ىدسالا ماده نب ريب ند عس لج وتل اقوةننا دبعوتاز#

 * (نيعباتلا مالعا دحأ فوك" ةع زخ نب دس ىني نم ناعب ترا

 لاقق ثدح سابعا هللاف مهنعهللا ىذرر عن هللا دبعو سابع هللا دبع رع لعل اذخأد وس 1ناكو

 اديعش نع ىووو نعش اور ًاورهسقتلاهنم ع سوار ءاضر دعا ارقل ذأ مبمعهننا ىذر سابعنسا

 ةعارفلا

 0 9 ئدنءئئاف تتامنأ ىلا كلذ نما شاهلىد الوزملا ىلع ضبا" اك قاقو ا ضعي ىفاهعم تى

 : 'تاطغأ ناو لاذنتيصأ نافدها ثان اوتدةتأك بلدها معن نم ى يمال 7لاندف كيفك اود

 |نعو بضغف كإ ذهغأبف بتل سابعنب ا ىبتانلف اتلاف سابعنبا عمست تأ عم



 هباححأ مز ماو نحسرلا دبع لقانملف ناو ص نب كال ادبع ىلع رخال سبق نن ثعتالا تركن نحل 0
 | نبا ا ىلا هيثعب وهذ اة ىرسقلا هللا دبع يدل ذ ئموناسبملا و ناكو ةككق د بره محاجاردنهأ

 | لعلاقلاغلل ىضرأ م-مجافلاق قلاخن مهاضرا لاقل كاب عأ مهيافلاق ليكوب مسيماعتسسل لاقءاغلملا ٍْ ا

 | ةمايقلا مولع زف هنقنتلاذهت عج تاكتار.عسلاف هيدي نيبهعمذ .توقاسلاودجرزلاد واوالاب جاستا || 0

 ؛ حئابجلللافةننملا لعند اورانلا نعي رحز نإ لب واللا دبع ساي كل, وجاخل الاقةمايقلا موناهعم تعبت ا 0

 نيكَرشملا نمانااموافينح ضرالاو تاو مدلاراهف ىذلل ىهجوت هو بعسلاتتف ولقا اقواس عامنلاب 0

 || ىىثوذحتأ مو لوغي د عسناكو «تامتأ ىلادحأ لتق ىلع مدعي لجوزعهتلاهطاسلوةروك ذملاةنسلا |
 اارضحأ امل هللاف حال انا ليقو هاد +ءنباىرسقلا ادلاخ نعي ىلا سعت هيا ىلا هدوم مارس اهنا داب ىف شا وأ

 برادا كراعا سنت ظ
 رهتشملا الالام 0 || ناك كل .ادبعني ليعمسالاقو مارا تيبلا ف ةعكرفثأ اردلات أرق ديعس لاقو هش سه لس نم ماقاف بحاص هنباىلا كلاسلا ْ نارقل "ىلع ل مان اضمر ىف دعس لاف سابا نب ءافو لاق ءالعل انورع :بأوو رن لابملااضرعةءارقلا

 2 لا قاف الا قدما ١ ةإبلوتباثنيدي زةءارشبةل كودو ءسه ثم هللا دبع ةءارقب هل لاري ناضمرروش قاسم وا ريبج نم ديعس
 ارم سرق ةهفراحت ىجحاح

 ىكودملا فابصتا نمو
 لوملا ىكحامروك ذملا
 هلزعدعب هناهننعدلاولا

 هلل مف هلام هلقامول 0 ذ | تانيبح ني دج ىورو نالماسةب رق نكسو قارعلاىل اهتمي -ئرا مةذما مماقاوثاهمص لسد لاّمف
 تصاذملا .- دجتايأان هللة :ثدحتنوكلا ىلاعج راف ثدعالف ثيدلا نعهنولا ندد ن اهحضار تاكر عي يودع
 0 0 0 دبع عمريبج نب د رعس نأكو فرعي ثيح ل ريل الاّقننرعتف وكلابتنأ وتدحتالناهصأب تنك

 ها ارورغ هيدي زب تاركس
 نم ىدنءدجوللو

 ضعب لاق لات هلفف<

 جميلاداع اذا نرضالا

 ماع ىرخأ ةصيصنملا

 اذادشياللاقلاملا انفك

 | نمىلا بح ىسش طقس ناللاةوبضغف نآرةلاريسغت هل ب: نأ لج رهلأسوادن أ اذكه هريغةءارقر
 ١' سواط مارخاولالحلاب وءاطع عاب و سيساانيدنعس قالاعلابنيعباتلا لعأ نمناك فصخلاقو كلذ

 أ ديعلابتاكهءرمأ لو قديعس ناكو رييج نب ديعس هلك كاذامهعجلأو ريم- ْن دهات جاخ اون ار يسغتلاب و

 1 ,ناببصأ ران قاهيصالا ميعنو ا ءرك ذو ىرعشالا ىدوم نأ نةدرب بالبنك" دوه م نيةبتعنب هلا

 نب قش تن لبلاقريبج نتديعس لاق ك وسام حالا للاسقف ىلصلا طساو نب لسبعم+اعم ىتةثلا سول
 كنلد. اللاق لري ةهلعي سنغلا لاق تنأ تةشو كم تي ةش لاف كانم ىعماب ملعأ ىأتناكلبلاق ريك
 ىدهلا ماماوةجرلا ىن لاقدمت ىف كلوقاف لاق اهل اكتنخت الل رس كاذن تاع ول لاك ىلضات اراناسثدلاب
 ىفكلوةاف لافاهلهأ تفرعاهت نمتقر عوابتان دوللاقرانلا فوهوأ ةسنجلا فوهأ ىلع فكل وئاقلا

 ركسلا هعم دوزعي بصنملاداع
 قول لاه اج لالا

 رع هدئع سس .ردلا ةءارق

 ش هيلع تاغ ناكو نيس [

 يطور داذا الا تيضلا |
 كاذد نعفنيطالسلا عم
 هتلاسفتم رغلا فئاطالاو 0 0 ةبييععلا تاباكحل دروب

 0 دا ذاملنعأ ناك اماموت ١ لاو الا ققاها مهنيا ةفالا هلق ىنلتعت الهنا وذ اح اب ك.سفنل رخال اق كا ذأ ديك تالا 0
 قلاماعلاف نطالسلا ريو قاتقاف هباويهذا احل الاقرذعالو كل ةءارتالف تنأامأ وهلا ةوفعلا اك تالاقكنعوذعأ تآذن رتفا
 نااار كاذوع | صافن لع هللا لو هنئا ىلع نلت ءارح نمت علاه ككسهض امل اةوهدرف كل ذب اس اريدخا فل كح روت

 . رئاسلا# بن رش مأ هناو | 000
 مانأ ف ناعد# ناطلسلا | اينوك انةلابتمر دعس لاو هه ولدونك لاقهتلادح ورمثفاول رئاخ افدمعسلاق هلي ةلاربغل هناوه> .ولاق ا 1

 طبس ولزن ناكو ءاتشلا [| كل رشالءدسوهّاالا هلاالن أدهش ىناامأ دعس لاقهودعذا بانج الاق ىرخأ ة ران كح .رخئامتموكد سعت
 سلحو ريغسص طاسن هل ا ةماسقلا مولا مىناقلت ى- ئماهذخ هلوسروة دب عاد نأوهل 1

 هل ب رض: نا ىلاةنسلع | نمناضمررهشف هدعب جا انامو طساوب ةرعجولل نيعستو سجن ةنس نابعش ف هلتق ناكووي ىدعب هلئَس
 سواحل ادارأ اذاو يللا ا

 نودحا 2 رعوتلع

 هبلجر نءفلا هنالغ
 «ىلارتتسا كلذ دعو

 :ةيداع تناكو نيعم ضد

 أ ميولقلاوتست ل لاق كاهن انلاباغلاقرانل اهلك ًامنيطلاو نيط نم قلت قواخم كهذا مكولاق

 جاجخ ااعد ماكر و باطامالااهندلل عج ئش فريحخالو تعضرأ اعةعض م لكل هذة دحاوةعرذفالاو اصف

 امأت زل اوهد.عسلاق سعال اوه كنك املاشف دعس كى انلا فئفنو دوعلا, برضا ىانلاو دوعلاب|]

 | ءاشلا نفراتالاامأوقحري هى تعطقةر دشن دوعلااماوروصلا ف ئشنلا مواعظ اموءىرك ذف جفنلا || ٠

 | ةفوكلا لهأ يضف ءاضقلاكتيلوامأ لاق ىلبلاقفاماما ك_تلعف-يب رعالا مب سيلوةفوكلا تيدزامأ هنلا |
 ل سلا ٠ || لاقثلئودا صا عطقيالنا هنصأو ىرعشالا ىموم لأ نبةدوبابأ تيضقت_ءاف ىرعالاءاشةاللصاالاولاقد ||
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 صيخشلا كلذ روع

 ماظعأ اذعو ىلا دنتساف

 نيطالسلاةمكفىذئاذإ
 كك هللا هجر لان لاقو

 ةعأ ارق ق.دنءتعرش

 1 0 لواعملا يرسشلا
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 كاذ ل تضمالورصعلا
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 ن الا ىلا ؟ لسع هوك رو
 بامكلا ةءارق هللاشب
 ندعلا اًورقاكلذ دعإو

 لك انارقأ كلذدعت واولاق

 ةيقبانمتاو نيئكرو موف
 لاقرهشأ ةتسف ابامكلا
 تسلا نفىلانغاداملو
 ةدعدعم ص لكل 30 ذيتاك
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 ةرشع غلبف لرسغلا نسم

 هفاصتا نمو لْزِغ فالا
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 ظ لهأ قاهقرفت مهرد فلا ةئاملتيطعأامأ لاقل. لاق رعلا سر مهاكق ىراسعمىذل_تلءجلامأ لاقل, ١

 نال ىنعقتناك ةعسلاق ىلع خاف لاق ىل لاقاهت«ئوذ نعل اسا 10مم ًاراملوأ ا|قةحاملا

 نانلتقالهتناو لبق نمل ةنعىف كلل اذ بعنينم .زااريمأةسعبب تناك افألاق مجالا 2

 رد نيعستوعب َر انس لمقو نيع سو سجن ةنس نابعش فك ذو ةذنعب رضف هقنع ب رمذا ىسرحاب

 جا الدق لينح ني رجس !لاقوةنس نوعيرأ وعسل هومتعمللا ىعراس جزار هريقراهرهاطا قنذدو طساو

 ةحسأ 'نمناضمررهشفهدعب حاج انام مال عىلارت ةدفم .ىهوالا ردا صرالا حس وىلعامو ريبحس ن لدعس

 ريثك مد هنملاس ه]ةفالو تامىتددأ | لتق ىلع دعب ىلاعتهنباهطلس لور هشأ ] ةمسل هديعا ا لسفقو

 هتلئقاذههل اولاستف ليلق مدوبنم لمست تاك هناق هإدق هإةةناك نع :وهنع مهل ب .وءأبط إلا جام اعدتساف

 ىأرومسهمدلقكلذلف فودلنا نم تهذته شقت تناك هلبق هل 2 نمو سفنلل عشت مدلاو هعمدسفنو

 ظ كايقن هلأسد ٠ د نم ريح نب ررعس ىلا حب وف تام عب رآبار 21 لاردق هناكهمانمىفتا او سه نم نإ دمع

 كاما دبءدالوأ مهوماشهودب زا وناسجاسودنلولا كو هناقلاقاك تاكفةعب رأ ةبلصل هداو نم كلع

 نم نآول هاو فسةث قس اق ىلعتنا مهلل !لاةةريبح نررعس لتقدق اخ !ناىرصبلا نعل ليقو هباضل

 ناك ةافولا هِ هرضحال جال انالاقب ورانلافلحو ,زرعفتلا هيكل طة ففاوك رتشا ب رغملاو قرسشملا نيد

 اذخا اريسح نب ديعس ى ! روان اذا نك مةددو هنالبق و ربح تديعسلو للاملو# ون دوم تنل

 ءىرهنالاَعب و  رييح نر عساولاملوةد واروعدم افقية سيف ىتتتق فهلا دعا هلو و هبوث عما

 يعم ريد نيديعسب ىئلتق 2 5هنلتق ليتق لكت ىباتقلاَعَف كب هّنلا لعفام هلليقف هن هنومدخا مانملا ف جاخغا

 اراتبسا م راع لابس نا ست د عنا بذوملاب اه ىف ىزاريشلا قد١اوبأ نيشلا كو هلق

 ُ غ رطشلاب بعلل لصف تا داهشل اباك ىف هل

 مدر نب نارمع نيد ئاعنب وربع نب هو ىأ نب زح نبت يسم ا نيد يعس دجتووا) <
 « (ةئيدملارةعب لا ءاهقفل ارح ىدملاىثرتلا

 ديسز وك زل ا ررعس ناكءامنا فرح ىفةحراموءابلا فرح فركتزأ 7 ااهه متم نينث اركذ مدقلا دقو

 ىرهزلا صاقو نأ نبدعس عم عرولاو ةدابعلاودهزلاو قفل اون نك انين عج لوالازار طلا٠ نمنيعباتلا

 ىعب هإ ف ُكاذ تناول. نع هلأس لحرلامبتعهللا ىذر رعت هللا دبعلاق امهعهلباىذر ,ةرب رهابأو

 هبات ال مح قاض ؟لاقوءالعل اذا هناكريسأ ملأ 1 لاف هرمحشأ وكل ذ لءفف فرم اقىلا ر امئادمعس

 ا مهنم ومو مستعمل ىنرةباعتلا نمتعاسجب قلدق اكو درس سو ءباعملا لسهقلالوسرأ ذه ىأ اروأ

 ةعا هللاىذرتر رهدأ ن ءدذسملاهس ,اوررثك أ اون معزختاو لسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جاو زأ ىلع لخدو

 لاق هناهتعىور روببسملانيديغمالاةفاسةكردأ نمهقفأ نين لوصكمو ىرهزلا لئسسو هتثبا جوز تاكو

 ' ةالصلا قل راغق ىلاترطناموةنس نكست ذنم لوالا: ةريبكسلا ىنثت اقاملاق هناءنعوةح نيعي رأت عبح

 !اترغ ااملودب ناكوةنس نسج ءاشعلاع وضوب حبصلا ص هنا ليقو لالا فصلا ىلع ظفاحمةنس نيسجت لدم

 لاتقناهذتًالاغلآ !نيثالث و فينا دوه اة .صعملثعاهسفنتناه 1١ اوهنباةعاط لثع اهسفتدامعلا |

 اهاندهكفانت ريخااله لاقفابتاغتشأفىلهاتيفوت تلق تنك نءالاق هع ا فامابأ |ىدةقذ بدسملا |

 ا نيم هردالاكإماامو سوزي نمؤهللا جرب تائفاهرغذأ ما تثدحا لهلاقن موقاتاتدرا ملاك

 ىلع حو ز و سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع ىصوىلاعتهنلادجس من تاق لعفت تاعفان انالاعف ةنالثوأ

1 
 5 ندعم كاع كا ةعادووب أ لاقو مهيب ونيت متن هللا قل | ىح تاو رم ىبىفالواهيذ ىلةبحاحال

 : نقركسفت :اتلعحو كتم ىلا ترصق رول نم عضل مىرؤلاو تمة:نلا3 ةنالثىلعلاقوا نمهرد |



 ظ
 َش اىلاالسصأ ماكشلو : 1

 ءاكرشلا مافاسلف سردلا ١ عري بابلاب اذاو اي ز وازع ناكورطفال ى ا ثغتمدقفاءاص تنكو برغملات تياصو نيدتساوذخا ا
 3 تساف سواحل ا.ىلاراشأ ةنس نيعيراذ_ر م هناثبيسلا نيديعسالا د يعسدجسا ناسن الك ىفتركشفد. هيلاقانهر متاقف |إ

 - لاق ءاكرش لا هذاملق لأ تاسراالهدجتابااتملّف هلاديدق هناتاناقف بيسملا يديع سب اذاو تح ريو ديف رجلا وجر اعلا
 7 تلق كذاتساب تا تيبتناتهركف تحور لاب رعد ار لاف فرع انافتا فو نا نحت الا ان لا

 قرتدخاق تاك قنات
 ءانانمّأر ما تطةسفبابل ادروبابلا فاهعفد م هلوط ىندغلخ مئات ىهاذاف كت أس اهذهولدحو تلد ا

 نددعس ىحقورتلةفكن ًاشاماولاقو واذ ناريلاتب , دانف عطسلا ىلا تدع مثالا نم تقث و نساف
 نم يهحو تااقؤ تءامشىاغلو اهملااؤلزنفرا دلا قى هاهو :هإذغ ىلعا معاج دقو هثن ا مويلابيدملا | أ

 تهذأ نما نصالادأ
 38 ع ص <

 رص ادار ا|سردم ىلا
 ادنأ ملكت !الو سردلا مهاقؤحاو سانا الجان مىهاذاقا همت لحتد مئانالث تقف مان ثالث :اهحلصانالبقابتسسمنا مارح لوجو ْ 1 ١

 مالكللاانهتلتانفلاف لأ ىنيتانالارهش ثكفلاف يو لاق < مهفرعاولسوهيلعهنلا ىلصهنلالوسرة نب مهلعاوىلاعت هتلاباتكل | ١
 لف هناناعتهّنابفلح | قبب ملا لفرصسملا ف نم ضفنا ىتح ىنماكب لو ىلعدرف اهياعت اسف هتاح فوهورهش دعب هتبتا مث هين الو
 لاقو طم نعال لعفام ءاصعلاف ئثكدءارتالاقودعل ار ا. كح  وقيدصلا بحمام لعوهتاقناسنألا كل ذلاحاملاةى ريسغ ا

 كتعااطم ف كلر هظامررق ىبافدهعلاهالو نيتديلولاهنبالتاورهنن كلما دبءاتطخ روك ذملا دعس نتا كزنم ىلاتفرصناف
 قاب عشا رفئاطللا نم
 هنافاحو هيلع ت دردقأم

 ْكإذ نم هرطاخر دكت.

 هاكحام هغئاطل نموالصأ

 ا ءأملا هيلع بصودراب مول ىفهب رض ىتحديعس ىلع لاتح كاملا بعز ةدحج زن ناديعس | ا
 د.وللةعسلا ىلعاوقبط اد قةنيدملا لهن اناوره نب كالا دمع ىلا ند ملا ىلاو لمعمس نب ما 0

 ةلغطو ةدلح نيسعنهدل- اف ىضمنأق فيسلا لعفهضر ءانأ تكف بيسملا نت ديعسالا نايلسو 17 ١
 لعفلل بت اسد زلات ةدر هوواسب تيناسبلس لد لاول لعب 16 الط ملا قاو أ ٍ 0

 ىلاعت هللا هجردلاولا كوملا كرلع ضرعن نكتو كةنعتن رض ع متاكلملا دبعٍباكم دقرق صاىف كانت اولافو بيسملا نب دمعس
 ناخدي زب ابناطلسلات ا لأ لوي لاق منالوال لقت الف ياكل لع اري تاكا نم لبقدةىلاولا اف نهادسح اانطعافانالئ الاصح
 لاسبح ضعي ىلا رخ كتيب ىف ساخفاولاق معناولو تأ اوعيطتس ملاللاق اذا ناكو لعاشب انام سيسملا نب دعس عيابسابنلا

 دادتشاتقو ةينيطئاسق | ب ىذا وف ناذالا عمم اانافلاق كدح لفل نمكلبلط اذاكنملبةيهنافاماياةالصلاكايرختالا] ٠
 انيلصفلاق كرابملاناضمر ]| ل ىف سلف ملقا اصلا جيرو اور فير نمالواريش مد# نان امنوا نماقرغا لاف لذعتلا - ا 0 مانأ مانالا تل: تناكور خلا ا اا را ةتنافاولاك عاشر اناامةالسصلا ىلع اللا ىلعأ 0

 سا اقرت رينا وج اندرمك عسا ام هت ل ناان محأب بتكن ينمؤمل ريمان الاسقف هيأ افدملاثعيىل اولا ىلصاسلف هيف سا ناك ى ذلا

 00 ا 0 هيرضف نا /١اذمتربتشاام كلذتلع :ولانةفرعش ب باش هساعاذاقذ درة هيرما ىضطمدقءاراملف فوسلا ْ 0 تقم ع ع ءارالف نيتعيب نعل سو هيلعمللا لصدتلالوسر بخلاف كتتنع
 و يتلا وبورفلا .و- ولهذه ن الاقرصعل ا ةالص نمت وذرص سانا د دما قا اوساهيفاط م اطوس نيس | نر ا 0
 نممذ 4كلوةيدحاهيلا ءاجاذاهعرو نمتاكفهو لاح تأ سانلااو اوعنموةلس نيعز راذنماملا تراظنام ا
 لوهتنملا ع نمان كم مزلد. ناكببسملا نيد عسا ىنالبهنعهنلائضر كلاملاق بيس برضتناةهاركى دنع ا

 ًٌ هيف لصين االا لا هيفئالصلا كرتين ا )لبق عنصام كلملادنع هب عصا للاب ةناوو راغف رومان 3 لصالا ّ

 لزندقو هال يقو كلاسعأ طبحتالز كسل عيواف نمراكنابالا بتل تاوعا نمش. ع اولمالل ]وبنك ١ ا
 هدعهلل اىضررعةةالخن ماتذم نيثئسل هندالوّتن اكواهكتفأ نم ىلع ىتحلاقكننع حدة ثالأ + ةمعفعاسملا ا

 مويا هك برسملاو رهادقناو ةثامو سدة نس ىفون هن !ليتؤةرعجولل نيع سلو س+ت ليقو ا رالمةوثالث لو نيتنثا ليقو ىدح اةنس ةن:دملاب فووالحر «نعهتلا ىضر ناس ةعةفالخىف ناكو |

 هز اكروك دلا لوم او
 لاقو بورغلا ًاطيتسا
 ل دقتالاضأ نيسلا

 . نمورخلاة دش نم ةكرخلا
 ىاخ هاكحاماضنأ اهعياطل

 دعب نكسا ناك هادم
 ا

 نادرو هيس د هلْز
 م ةلمسهل ها عبدا ىأب يسن ن مةللاتيس لوعب وءانلارب 2 :لودب تاك هن هنع قو رو ةددسملا |

 ةمعملا ذي ئاعو نون اهدعب وعازلا نوكسو
 ل لؤئوةنسلا نمةنالثلا

 اد دفت اص ةدعيسلع
 دقاش أ رفةءارقللادولدناع تس لج ْ 3 نيتعك نب ياعث نب ثلامنبنامعنلا نبدي زن ساق نب ب زن ت باث نس وأ نيديعس ديزولا)*



 هنردان ةنءاطا ةسردملاب ْ

 1 2 لعق جذل هملعلزت
 911 ب ل ل اس طتشسا هس سس دعس 2 3 5 5

 نبتبانديز نأ نبريشب نبت ءاث نب سوأ نيد.غسدزو ا وهتاتبطلا ف دعس ني دجشلاتوويرزملا | حتحاسردلا ءانئافو
 .(ى رصبلا ىوغللاى :راصن الاب اوصلاب ملعأوللا اودع رانافبيطللاو رك دلّوالاو سدت نيد ز ذحافباك قراقنلاىلا

 هيلعومدسراكلا كلذ
 ازهار
 دراب نوللا ضب أب وبي
 هسجو لاخر كحو عببطلا

 امو؛لاق هناهنعرلاعت هيا

 ثالثالا حنت اوحنم قيام
 لوأنوك آتادوالا
 ةيناثلاو ىرادفتوع نم
 ضم ىندععءال نا
 يل مح نا ةثلاثلاو

 لاقو هيدي نينسلحو هسأر ليةفروك ذملادبز يناةقلح ىلاءاحدقو ىىعدالات ب ار لاق لزاما تام ءونأ
 ىمصالاامأ كر ادصأ كل فصأ ردانمن اد لاتلوقب ىزوثل انا نيسون نمار سوانست 00

 ةثالثاك لوقي ليمن برضنلاناكو مهقثوافىراصنالادب ْر روبااماو مهعج اف ةري.بعونأ اماوسانلا ذحاف

 ةفوكلاتيثالاهرجالا فل ىئثّدحدي ْز دونالاوىد ريا اروناوىراصتالادبز واواناراو تاك ىف

 بئانانا تاي ومهل تلف تضم مث يمل اذن اولوعتنملا وههطعاتنكف هب ىلعاولذقرعشلا مهنع تكل
 بدآلا ىف ةروكص زل ادي زوأو بسلا اذهل برعلا ىلا اب وسنم قبف ىنماوابشي لفل رعشلااذههنناىلا

 باكو هايملا باك ورامملا باكو ناسنالا قاب اكو ليالا باكو سرتلاو سول باع اهتمةدفمتاغنصم

 نكون دهلاف ف ناكوبرعلا نانو باكونيللاباكوةدنثتلاو عنجلا باكو رداونلا باكو تاغالا

 هتنادجر ىلا لاق ناعالاب
 نملوأوه ناكدم لا

 امون اضونو رادلا قّشاه

 خم محو ضم روهظلل

 كاع لاف رصعلا ناذا

 نيلوالا ف هتوعدتييحتسا

 هتوعدتديحأأ هنا نطو
 ةجرفوتاضأ ةتلاثلا ف

 ةنسىقهنلعلاعتهللا

 اس رقن ةثامعستو ثالث

 ىدحا ىف ىقوث هناقااو

 : ةناهعستو

 لراعلا لاخلا موز
 كولا مالا لسافلاو
 هاشدسجت ن | ىلد نسح

 * (ىرانفل ١

 ميقا اصالضافاماعناك
 ةداسعلاو )علا نيرهمانأ

 ةنشحلا بايثل !شبلد ناكو
 عضا اود ةباديكرب الو

 ءارقدلا بح ناكسسو

 ياشمرشاعبو نيكاشملاو
 اسردم ناك ةنفودلا

 ىلع لوملا,عمبا تاكو
 اغن آر وك ذملا ىرانقلا

| 

 ناكوةزم-ولاباكو ءاممالا سب رفداكوتلعتأو تاعفداكوذ رذل| تاهو ش ءوولا باكو بيضا

 ةقلح ف ناك هنأ مهضعب ىحوةبب رغعاش ا همف مجان سحرك تابنلا ف هلت اردقلو كلذري ةورداصملا

 .ايأايلاعف سانلا تاب رخأ ىف ىراصتالادب زانأ ىّآرفهفرطب ىرذ تب زماءالمأ نم هرهضف حالا نةيعش

 رابح اتاذانتلك ولرادلاو * انماكتام<رادتمعتسا -

 كيلا عاق نماطسب ابأاب ثيدحل ا باصصأ شعب هللا فراعشالا نادشانتب ونائدحتن العف.ءءاف دب زاب املا
 ايضغةبعش بضغف لافراعشالا ىلع لبةتوانعدتف لسو هبلع هلا لص ىنلا ثيدحكنم عوسنل لبالاروهط

 ةنافر 2 لاذ ىنمراسأ اذهىوهالا هلاالىذلاهّنلا وانأ ىللصالاب لعأانا ءالؤهاب لاق مم اذيدش

 ةثاملاب راق ىحالب وطارعرعونيتئامو ةرسشعتس ل.قوةرشع عسب رأ لبقوةرسشع س#ةنسفةرصبلاب
 لامعتهللاهجرنيعستو انس ليقو نيعستو انسة لبق 'وةنس نيعسل واثالثشاعلبق د

 *«(طسوالا شفحتالاب فورعملا ىخلبلا ىوحنااءالولاب ىبشاجلاةددعيسم نن ددعس نسل اونا) دي

 همساو مهلاومنمرعظ له نماضنأاب وتم ناكو باطخ اوتار يك الا شمالاو ةرصبلا:اهتدحأ
 نمر وك دملا طسوالاش مجالا ناكوامهريسغ وه ويبسو: دعوت ا هنعذ تأ دقو للا دبع تت نجلا دع

 هضرعوالا ايش هناك ىف هب وببس عضواملوةب تاكودسنمربك أ ناكو هن وبس نعول ذخأو ةمن رعلا هع
 لح داولاق ملاس نب دعس ل 1نع باعث سايعلاون أ ىتنو هنم هن لعأم وبل اناو ىتمهَن لعأ هناور و

 مادامامأ ءارغلالاقذ ةسدب رعلا له دسسوةغلل اله دس ؟ءاحدقانل لاّعفر وك ذملاريعس ىلعءارفلا

 ةمح رب قءاملا فرح ىف قساكب بارع ضورعلا فدازىذل اوه شفخالا اذهوالف شيع شفنخالا
 وعلا ف سباقملاباكو نآرقلا ىناعمريسغتباهوونلا ىف طسوالا باك ةفنصملا بتكسلا نم ةلو ل.اخلا
 باكو تاوصالاباكو لولا باكورعسشل ناعم باه و ىفاوذلا باكو ضو هرعلا باكو قاتلا باكو
 هنانس ا ىلعماتفش مضنبال ىذلا علجالاو علسأ تاكو كأ ذريسغو ريغصلا لئاسملا باكو ريبكلا لئاسملا

 ىدحلاة نس ليفو نيتئاموةرسشع س حنت نسم هئافو تناكوامهرصبءوس عمنيذبعلار يغصلا شغحخالاو
 فورعملا ناهلس نب ىلعرهظ ال فرغصالا شفحخالا هللاقي تاكو ىاعتهللاهسجر نيتئامو نب رششعو
 نهدعب وتالمسهلالادلا اونيعلا عتفو نيسلا نوكسو ململا تشن ةدعسمواطسس واذهراصاضنأ شغنالاب

 ةيسنلاهذهةلمهمنيعاهدعب وةرو ركمةثلثم نيش فلالا دعب وربجلا متذ وماامضب ىشاحماوةنك اسءاه

 ْ مي نم نأ مواد عشانا
 وبا)
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 | نب ماصعنبدابعن م ضاغنب رصن نيد ني دعس نيهننا دبعنب ىلع كربلا نيديعسدججو أ )©
 نبل بش نب ىلا نبءاس رب نصح نب ضاعن ركاشن دج ْن بالغنب رفط نبلضفلا
 51 101 و دع الل دفق 311 يال وق 0201577 117 7 درو هام اهم هل لوكا 102857 0 ئدادغبلا ىوعتلا ناهدلا نبا, فورعملا نع هللا ىضرىراضنالا بعكرسلا ىلا

 ناكوامهري_غوءانبلا نب نسا نيدجأ بلاغ لأ نمو نيصللا نب هّللاةبه مساعلا نأ نم ثردحلا عم#
 ادله نعي وأو ةثالثرادقموهوةلمكتل اوحاضنالا رمثاهتمةدمقملا ف ناصتلا وكل اى هلو هس دع هن وددس

 ىسوردلاس اكو ةداعمف ضورعلاب اه اهنموباككلا اذه حور ةراكعم هلثمرألو ةرغلاءاع»و :

 باكو: دل ىف ىنتملا تافرسس ىلع هش هردنكلا ذخ“ املا ةيدعلاةلاسرلا باكو ة:دسا<قوغفلا

 مهتمدحاو لك ناعم روك ذملاةعاسجلا ىلءروك ذمار تو رب سانلا ناكوك رحيشلا نب او

 اذ_مىستكلا تغلتفهرادىلااهنمءاملا ضافواض: تق :رغفةغب دم»راد ها ناكو تقرغدقاهدس> وف

 7ةذسلاّوش نمدحالا موه هنافو تناكواريثك_الاغتسشارابدلا ك/ ول صوملاب ةروك ذملا هسفيناصت ىف نولغتستي قاطنات ير و ريثك قاحنميلع عفتناوهرصب فكو ىحعلا هل ث دح |ةهينيعوهسأ ريا كلذ عاطف ٠ انذالالطر نيثالثنمرثك اباهرخ نأ ىلا كلذ مزالونذالل اباه درذجذ نككأماهنم لصا وروذلاب ايس تأأ]
 قياطرتدادغبةثامعب رآو نيعستو عسب رأةنس بحر ىرسش ع سداس سوجلل اة عهداوموتادبملا باببأ] نارين ىفاعملاةرمةعن فدو ىلامت هللا در لصوملابنيتسو تس ةنس ىو لا نبا لاقوة ئامسجنو نيتسو
 هلوقدنكف نسح مظن هلودعجا مول لبقو اهم هز < ىهو

 مش: نيحالا بصسلا نفعنا م. د همست كلم نم كنرسغبالو منقل ىرولانيب هيواعب دجلاو ع .ةصقتموهوابأد لزهلا لعمال
 ريطتالاهنكل د شا رةحاحدالخ ريصتسائ ل ةمو د« عشلاب نأ يسحتال اضنأ هلو
 ثوبللا اشكو كد ارذ ىشحلا تاورغال اضنأ هلو
 ثيغتس قزثلا نمد دجلابوثلا ىرئامدأ |
 ىاعمسلا عسوبأ ظفاسحلالاقو هلا نمافرطرك ذو هيلع ىنئاوةدب را ىف تتاكلادامسعلا رك ذدقو ||

 هلسيحهن اكرخآ اصضثدشنب وهو هفرعأ ||
 لطاببكنم عناق و« ىنافباقلا لاع لطامتو”ىلمأ * ىتبدلطاملابيأ 11

 ًارف ىناععسا الا
 نما نع اعمسلا قرم لاقو هراكمل-امذ_هىناععسلا نمناهدلا نب !ىلة سام ةاورلا قثوأ نم رك اسع أ
 دعس لب بحت رك روب وهودإو ه1ناكوهداوزلا ف بي رغازهوهسفن نعزي هدد نعىو رف ىنعرك اسعأ

 .. ...٠ هرعش نمو لصوملا نارين بىفاعملاةربةعدسأ ىلع نفدو لصوملاب

 ناكل نت قر ع | تدل لت ارق *ىنج نبال ع ملل باك رمثو ىرغصلالوصفلاو ىريكلا لوصف ااهنمو
 ىلع ةضرعف ةفرعملا هبا :

 |١ دودمحلاو روصقملا فدوتعلا وءاطظلاوداضلا فةسينغلا باكو تادل مبسفف ضاب رلارهز ءاسمم هنرك ذت دقلاقو نذاقناطاسلا | 0 : -_ , و
 ناثرحت نالدل.لا ناو | باتت ان او قيلاوطسانبالثمئاعتلا نسا دع روك ذملادجتىنأ مز فناكودادضالا ف ةينغلاوءارلاو
 عولتلا باك ىلعهشاوح ْ فورت! ناهس اا لاو زولابانحا داق لصوملا ا لقتناودا دعب دوب دمجاما نا ماما فت هلا لجال هبحبال || م : : 0

 لحما يار ئاحم | ةملاس تناك اهبل ااهرض< ضري ف دلبلىلعةنسلا كلت قرغلاىلوتسادادسغبب تفلت دق هبنك تناكو 0 مهاب أ نا ا 10 0 تاكد ياناطلتلا 1 : ةدمهنك ىماقأو هلا ن سح ا ولابقالاب ءاّملتف ىلاعت هللا ءاشت ا ريسملا فرح يفرك ذى الاداوحلاب

 || هيلعاوراشأ ةروصل كلت ىلعةيلاتاجحاملف هربعاهل مس صحت ىف ىنف أ دقت اكو قرغلا فالت ىلع ةداب ربنا

 نان اف ىسن ناهدلا نا لعلق اهفرعأ املاسقف هزاكمل ا« اعتضرعو ناهدلا نبات

 ةئامقسوةرسشع تس ةنس ىفوقو ار دقت ةئاهسعنو نيئسو عسنةنس لئ اوأ ف لصوملاب «داومو ارعاشابداتاكو ||

 لخدف ناخد ناطاسلا |

 نم نذأتسالاقو هلع |
 ثادي رأينا تاطلسسلا |

 وهنلا ف بيبللاىتفم باك
 هنعم» ىف رغم لح رىلع

 قارملا كاذغامد لصتحلا

 ىتنغم باك ب تكورضم
 ىلع هآرقو همامتن بسلا

 قبقحت ةءارت برغل كاذ

 رهط ىلع هطتىرذلا || حسن

 اضأ كانهأرةوباكلا

 ضعب ىلع ىراضلا مص ١

 لوو رت نامذمالا
 ةباور ىف ةزاحالا هس

 قو ج هنا غهنع مر دحلا
 باك لسرأو مورلادالب |

 ناطاسلاىلا بدبللاىتغم |

 .لار هضرطنالف ناضدجت | 0
 هبياع هرطاغر دكت هنع
 5 قشرة سس ردم ءاطعأف

 ىف نكس تاكو نامثلا
 ةسسراللا نازح نمةرتخ
 ىف عماجلا مالي ناكو
 ف ءانعلا اوةسجتات اق والا

 هبسأوف رزمشل و رهط



 ىلا سس ردا كلسعإ بهذي

 هردزبوهداز ىؤاق ةسردن
 هداز ىضاقهروزيدغلا فو

 ناظلالا هل نيع
 نينامتموللك نانديزن اب .

 ىلاه سورتي نكسوامهرد

 سدا لوطملا حربا

 حرمت ىلع ْش اوعحو

 فيرشلاد بلل ف قاوملا
 وألا بع شاودو
 ايكو ىازاتفتلا ةمالعل
 الغلا ع رج
 ةبيلطلاىدي اهلوادتت
 هلاودأ نمو نيسردملاو

 هن ااه هش رشلا

 نيدلاىح ىلوملاىذاتسا

 دقو ىلح ىدنسي ريهشلا

 ىنيلط لاق هلاديعمناك
 تلح دفرهسلا تقو اموت

 بابىلاتامواسإو هستيب
 ايلاعءاكب تع مس هترسخ
 هتباصا هنا تن:طوتريغق

 تاخد ةيطظع 3

 تلقف تساف سول جلاب

 لاهازه 8 م بسام

 ريجخالا ثلثلا ىفىلاس راغمش

 | اديدج أ رلةرطاخ ليدل نم
 كلذ نعمتل اسف ءاكملا نم
 || لصح مل هناتركفت لاف
 هنالثذنم ى هويند آل رمى

 نم تعمسدقو لاقرهشأ
 هحولاذاررضلاناتاقنلا .

 ايندلا نعىلوتب رح الاهتلا

 نم وحل تيكاذهلو

 ةرخالاىلاررضلاهحوق
 مالكلاازهيف ناش

 ناس هذعت وىعشلاه دعت وامبع هللا ىذرسايعن هللا دءعددعب وسانلاس أر هنامز فناطالا

 مح لالا نيتسو نيتنث اةنس فوت هنا ليقو نا دمه نم نطب رخاىرو ورم |

 قحساى أو ىرهزلا نعىوروةح نيعسج وهني اور وهني دة عك ىلء اع مشاعر وا دهاز 3 انملاعاماما تاكا

 هيلاقوةباسفاماسنأم اوقأت هس: لو'تحدمنا

 هباعىريغلدأىلاف شخ علا: ذى لع ىىنلدد توه

 ناكلا ىف[ ةمْ افلا ىح ع ىدقوانمزاصلاب ىدهعو لبقأم ىلءهرعش نمو

 يبايست ىلع بارتلا فش نفا د ىقاك اينحنم آلا ترضق

 هللادب عنب ىنا نب ةبهوم نبهللا دبع نب عذار نس بح نب ىورسم نب ددعس نينا فس هللا دبعولا)*
 ةخعاط نيدأ نبةانم دبع نمر وُ نبناكلمنبةبلعث ن بث رحلا نب يتلا نب رصن نيذعنما

 *(قوكلاىر وثلاناندعنءدعمنع رازث نب رضم ني سادلا نبأ

 ةعاالادح ا وهو هتعثوهدهز وهعر و ومني ذ ىلع سانلا عسجأو مولعل !نمهريغو ثر دحلا لعىفاماما تاك

 فرح هنج رت ىف مدقت ىذلا فالتدنالا ىلعهبهذم ىلع ناكدينملا مساقل اابأ نشل ن الاقي ونيدهتحلا

 نت رعناك لاي وئروثلانايغس نم مارخاولالحلا لع الح رت رامةنيبعنبتامغس لاق ملا

 ىئازؤالاهنم عمسوامهتةبط ىف نمو شءالاو سلا قا ى نأ نمثيدحلاىر وثلانايفس عم ىروثلا

 نعامعتلا لاق هلاثمامسهذلا جو رصف ىدوعسملا رك ذوةقيطلاك لد و كلامو قدس اني دجتو حيرح نت و

 متاق عسب رلاو ةفالخلاب لس ملو ةماعلا مل ست لسهملع لحدا لف ىروثل ناس او ىدهملا ردع تنك ميك

 انههو انههاتمرفتنايفسأب هللاقو قلط هدو ىدهملا هملع لبقافهرحأ تقرت هفتس ىلعا كتم هسأر ىلع

 نايفسلاقاناو مكلف مدع نأ ىشكاف أن الاكملعانردقدقف اعرق ملعو سب لاندرولانأ نظنو
 لهاجلا اذهل أ نينمؤملارئمأاب عسب رلا للاسقف لطابلاو قيل نيد رغب رداق كلم بن كك "فوت نا

 نآألا هلاثمأو اذهد. رب لهوا, و تكس ىدهملا هللا ًعفهقنعب رض نا كن ذن ا اذه ل دعك ةئس نأ

 | مفدو هدهعبتكف حيل ع ضرتعنالنأى ع ةفوكللاءاضق ىلعهدهعاو تك أ مممداعسب كنف مهلتقن
 هالوثوةفوكسل اءاضق نم عتتماالودحوت ملف دان لك قتلطفن رهو ةإ_تدى هنئرذ رخو هداف هنلا

 اردللاذص صب رش ىسماو هنتدب رقوناشسز ردك رعاشلالاف عل اهنا دبع نب كبش

 ىتنالاف هنأ نيدلاو اذا رباك الاةعأالا ةداسأ اد ناكو ىنئ ادملا بر حنس .عش ملاص بأن عىكحو
 ةالصلا لضفأ هيلع مسناوكردنمل مهل لاب قاخن ا ىلءهللانمةحح ةمانلا مون ىروثلا نايف دب ءاحب بسحأال
 نيعستو عبس لدقو تس لهو سجةنس ىهدلومو هن مت دتقاالأ ىروثلاناغس تن ردقلف مالسسلاو
 بععب لو لاعتهللا هجر ءاشع نةدو تاطل سلا نماي اوت ةثامو نيس و ىدح اة نس ةرصبلاب قوت وةرمجهلل

 ىبفرخ ؟ىرو مثو ةانمدب عنبر وثىلاةبسنلاهذهءاروةنك اسواواهدعب وةثلثملاءاثلا مشب ىروثلاو

 .ةنوهمطهر ماع نب لاله ىنب نم مالوم ى الهلا ن وعم نار ىأ نبةنيبعن,نابفس دجتوب )وي
 ىومل قو محا رص نكلاكذلا لو «ليقو ماه ىتبىلوم ليقو لسوميلع هللا ىلص تلا جوز

 نب امرك ذةكمملا»ولأ هلةنوةفوكلايدلو ليقوةفوكسلا نمهلصأ وها دك نب رعسم
 : «ب (ةكملهأ نمةسماخاةتيطلا ىفهدعو تاقيطل 6 قدعس

 كاملاد_عوشءعال اوىرةللادوتتل اى نبمماعودانزلا تاور دكشملانيدمجتو رانندنب ورسعو قببسلا

 ىدر



 نورعتسلا- وىردخلادنعساب ا و هسلاجو دعس ن ةرمذتسلا»نوك أ ١ك ءاع ل اء نم سلا لاعف

 باد باس ءاَعسشلهللاو لشن كاست هللاءاشن ا لاق دجتانأ ا تفصتن ساما ىف كح هلاعذ مسلاعأ

 ساون أ لوةدشنأ آوىرط اقانن كثاعش ع نمدشأ كن لسو هيلع هللا ىلصهتنالوسر

 ريختمصل اءادبتم 35 مالتس هنع ضماو 35 مارك سنح لس

 . ماحب اقوه تكل نمملا سلا # مالكلاءادنمكل

 اذهنايفس لاف ىيمتلا م 55 نبى بحب ثدحلا كلذ ناكو ثدحلاةح اع رب نول مهوسانلا ف فىرفتف

 ىضاقلاو هو ىلاسعتهنلاءاش نا ءاملا قرح ىف ى حت 78 ذأ يسو نيطالسلا ىعي الؤهت عل مصب .مالغلا

 ناكوانتغلا نعوم فك 5 تن . ًارامو تايفس اماشفلا ل1 !نميفادحأت ًارامعفاش !!لاقو روهشملا

 بف سول لوو فارعلانعدااخلز ءابلف ىرسقلاهّتنادبعنيدلا.نلاسع نمر وك ذملانايفسد> نا ارعوأ

 تان ةناغسلا# وةك وكلا لهأ نموهواهلزنفةكمىلاهنمنار تبابرهتداعملا باق قالا

 ءاقلاق رايد و رغم اظذاح كءاحتف وكلا لهالو هباضصالةفينتحوت فسد هرمشع لل مثيب موةف وكلا

 نم نسما قيابىللا ف هنرك اذفةغينحولأ امدح فرص نملقأف رائيدنا ورخ نع نولأس سانلا

 عسبس ةئس نابعش فصننم ف ةفوكللا, نايغسداومو ثيدامالا كت طفح قب رطض ثرداح 1 ةثالئالاورع

 كى < ةثامو نيعستوناةنس بحر نم مون لول .قوةزخ الاىداج نم مولرخ 1تنسلا مون فوفو ةثامو

 منح انثملاةمناثلان 2 ودالاءابلا تف ”وءلمهلا نيعلا مسا ع اعلا رت د نفدو ْ

 راعشالاف رمل ىلطأ فام دنع 0

  «(مهتعممل ىضر بلاط فأن, لعيني حلا تنرةنيكسةديسلا)# ]
 كاهفريبزلا نب بعصماهحبو زتواقالختأ نينسحأو نهفرط ا وءاسنلا لجأ نمواهرصعغادننةدس تناك
 9 'غبصالااهج قزت اسي رق هلتداوف مازحن مك نبهللادبعنينامثعن هلا دبعءاهجوزت م اسمع |
 هصاقهنع هللا ىدر نافعن نامثعن' ورعن ديزاهحوز ملوخدلا لبقاهقراقو ناو منيزب زعلا دمع

 اهلوابلاةبوسنم ةينيكسلاةرطلاواذهريغاهحاوزأ بيترت ف لبقو لعففاهقالطب كلما ربعزم نامل |
 ْ نمناكو دمنخأ كةدرع لعل ولمأ تور كاك عرس ءأ ارعشلا عمتي رط تاباكسو ردا 0 :

 لئاقلاتنأ هلتلاَعفةَعارراعشأأ هلونيماصل ازاكو ءاملعل انابعأ
 درتياءاملاءاقسو عك تمهذ د ىدبك ىسااراوأت دحؤاذا

 دقتت ءاشحال !ىلعرانل نك د ةرهاظءاملادرب تدرب نه

 لئاقلاتن تنأوتلاقف عناهللاقف

 ا راسلا بحت ىدنعتنكذف دق « هنتخو ىربات ثا او تلاه.

 ىرصا ىلع قلأ امو ٌكاوهىطغ 5 انيلخا لوح - نهرضت تسل 0

 َّى -- طقمل سلق نماذه رج ناك .نارثارح نهتلاقواهلو تنكر اوح ىلا تتفئلاف 10
 هل اوة.ةورعءاثرفتاقر دج حار وك .لملا

 معنلك ةرملاق تقارأ رقدتال ابل * ىرتسءرأابهو مهى رس . 0
 0 د رق هللازاههسول 35 ىرع ةارخلا ىلءوأ ضرع ا

 ركبدعب لصب شيعلاىأو. ارك تقراف ىنأركر ىلع 0

 هللاقننيزخ : هو هناملف

 قوم أ لاقل بسام رعطو هو هلم عسسل درسا رحناقش سنا عمال شعب فت ارو مسهتعشا ىدر

 ةرطسصملا للا تهذأنا

 ةلفيلاتيكرفةمتالفلا | انأ مدع ةعاجدع ىت- كلام نب سن ١ ًاوهسلاحوى ره هلا تسلا وام منع هّللاىذزر ,عنا او»سلاحو رايد

 تامّمسفةينالفلا ةيواضيملا
 كوملالامف تتامو هلغبلا
 ررض ل لصح ىذلاهليدجلا

 ىترشب مالغابتنأو ىويثد

 "هللا ول رح تنافاذنمب

 نمو كلذإ ِ اركش ناعت

 ا! كانت تاوةناسا
 لاق هناروك ذم اىلوملاءاكح
 هحاودت لضفي فرتعمىفا
 ل وكل لعمدأز أر

 ف هنقبت لبق شح ىلا تح

 آ "نعي صاانأو هقتخو

 هناّقثا ليت ثلا تدهفام

 وهلا لكى بءولاق 3

 ىلا ه5 هلياهجو ىئم لضفأ

 لماعلا ماعلا مهنمو)#
 وما لماكلا لضافلاو
 بقلم نبل سح

 - «(ماسحلولا
 (لاءلاعتهشاهجرناك

 مولعلاو ةييدالا مولعلاب
 اهعورفواهلوصأ ةيعرشلا
 ريسافتلا اوت داحالاب اقراعو

 لف فوصالابضا حاصناكو
 0 مسوعم# ةوادتا لحادي ناكو

 لاوحالا ضعب هنعلقني و

 1 ىلعأرف ةبيفوصالةعقاولا

 ا ردم :راصو هرصع ءالع

 . راصم سرارملاض عب
 تاطاسلا ةسردعأسردم

 نادي زباب ناناند#

 اتغمراص مث ةسوريةنب دع

 هلواهم تغمو وهو تام هواهم

 2 واتثلا لسع شاوج

 ةياقولا حرمت ىلع شاوحو



 هلتناكودغب رملاودعل

 هلو ءاشنالا لعفكوطدي
 هلئاسر هيقدر وأ ف نصم
 هنافدصأو هناوشحاىلا
 ةروصق هطاتفلأ تت زاكو

 انذعهمظنو ةغبلبهنناعمو

 اليوطالحر ناكو اسلس
 مااكلاريثك ة هللا ميظع
 اعضاوستم ناكوحازملاو

 ناكو فالمتالا نسخ

 قارعالا م ص اش دعم

 رونو هعحضموننا بيط
 هعويإم

 . لماعلاملاعلا مسهتمو)

 يم لماكلا ل_ُاغلاو
 (ني وحخابر يهشلا دج نيدلا
 مورلا ءالعض عن ىلعأر ق
 مولعلا نماربثك لص>و

 ضع اسردم راصم

 ىدحا ىلا لقتنا مسرادملا
 شاوح هلو امثل |سرادملا

 ديرشلا تتسلل لع
 قب دنزلا ماكحأ ىف ةلاسرو

 عيبرلا جرشىف ةلاسرو
 لاعتهتناهجرتامسمحا
 ةعساتلاةثاملارخاوأق
 هحورىلاعتهللاحو 1

 لماعلا ماعلا مبهتمو)د

 .كوملا لماكلا ل ضافلاو
 (هدارىماَس ربتشملا مساق

 ةدلسابضات هون تاكو

 اهقارتمنا# نوم
 نيك اسملاوءارقغللابح
 ملسو ةدقعل أ عيد

 دنت
 ءاملعىل_ءارقوةدابعلاو
 ةمدخ ىلا لصو مث هربصع

 كب رضج لضابفلا ىلو للا

 8 2 35 ل يع نيم يناجي

 اش رعناكىذلادبستالاكاذ «وهأتلاقفاهل فص هوذ اذ هركبوهنم تلاقرعشلا|ذهتةنكس تعمم امل

 ! ىذنيئغملاضعب تأ كك وود دوسا ريغدت دسأ وتد زلاو زيدا ى-ئىثلكمدعب باط دقل تااق خت اولاق

 لاقفرعشلا اذهل وب نم ىنغملل لاف هسنٌ ساحق وهوى :وءالادبزب نب دنلولا دنع تاسالاهذه

 ناكواعساورعست ديل هّنياو «بف ن< ىذا ش اعلا اذه هركبدعب ملصن شيعلا ىأوديلولا لاّمف ةنيذأ ني ذورع

 ماشلاب كلملادمعنب ماشه ىلعزاخ !نمدخ :ودقناكود رباس راعسشأ كلذىف هل أوةعاممل ارثكز وك ةا درع

 لئاقلاتسلا هللاقنةو هرعاش هرعدماعاوا ثداأف ءارعشل نم ةعاج

 نيستمّؤااريمأا,تانعودقللاقف فررلااط ىف ماشلاىلازا ا نمت: كناقتلقاك تلعف كلارأامو

 ةمكحل اف شا رقنم لح راذ_هلاق وه 0 3 ودمانم نم طفش المات اىفناك الفد_:ءالفاعممون ماشه

 تعنروروص ىنم تعضولوةيناكوسانلا:دافاو لعلارسشنلاءدهتمروصةني دع ماشل اميلس نكسو ملعلاب

 اع

 ىبتأا,فوسقزروهىذلانا . م قل نمفارشالااموتلعدتل
 ىينعبال انآ تدعقولو #« هيلطتىيبعف هسلا ىسأ

 تكفزاخل اىلااعجارهجونواهكرف هتل-ارىلاهروذ نمير خور هدلا هنناست ام ترك ذاوامعولا فت غلام

 لاةفهفارصناب صح انض فلا مصاابلف هنانسل نمآال !رعاش انه عمو ودم -احنع هتذدر وهتمف ىلادف وو

 اهابا هطعاف ةنيذانيةو :رعاذهب قحلالاقو رايد ىلا هاطعأو هل1وعاعد ثنا يس قزرلا نأ نعل م رحال

 مال سلا نيسنم وم اربمأ غلب اعف لابمااهتيط عاف رفتب املا هلع عرشفهتند لتددقوالا هكردأ مفلاق

اكملاةذ_هوفز ,رلاهنف ىنانااق ىتبب ىلا تعج روت دك اتتدعس وق تدارك هللقو
 تناك تاو ةب

 فورعملا سب ردانءيدمتوهو نيرساعملا ٌضعباو جاهقاس ةورعشب دسح نكل هذ ناس تسبل هل مد

 هيف نسح أو نيتيبلا نبذه ىتعم ف ىسل دنالا لكك برع
 كعمىشع يذلا لطلا لثم * هملطت ىذلا قزرلا للدم

 كِعيتهتع تنلو اذاو اعيمم كرر. التنأ

 اهنعهللاىطر تنام وةرشع ع بسة خت لوالا عسر رهش نم نول سس دج مولةنبدم ابن كس ةاذو تناكو

 لافوىدعنب ملا ساةئباباي رلااهمأ هناهتمةلب لة نكس وةعمألبقوةنممالبقو ةنمآ اهمال بقو

 مهنع هْنياىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نان نسم ا نمثل دبع ىبل اس ةياسنلا باكل !بئاسلا ندمت

 ةنس روك دملا ل حرص ىونو تنصالاسقف ةعما تلتف مهنعهنلا ىض ىلع ني نيسحلااةئباةئيكس مسا نع

 ةلامسبو نيسمنو عسب رة نسا مج هندالو تناكو سل دنالاب رقشؤر زحوهو دل ةئاتسو نيثالثو عب رأ

 ثردحلاب رغباكوةراشالا باه امم :ريثكسلا ب تكتل ايفنسصوةدابعلاو لضفلا ىفديلا اراثمتاك

 طيتسولاو طيسلاىىلارغلاوهيابغلا ف نيمرحلا ماماهنعلقني ىذلا سبر ةتلاوهسبلو بب رقتلاا مو

 هقفلا ميلس ذو طسولا ىف نهرلا باك" نمىفاثلابابلا درك ذدقو ىبئا ثلا لافتلا نيمساقل كلذناف

 ْ قدادغب تلج د ماس لاهو ىسد.ةملا هاربا نب رصت جفااوبأ هن عذخأ وىجببارةسالا رماح ىلا عيشل نع

 ماجلا وهى ل مآف هياامايالاضعب فتركيف رك ذ كانها ق [تنكفدغللا لعبلطل ىتئادح

 ةيلطلا عمت دلحو دعسملاتاشدن ىلع وهو .ىنبا ارفسالا ماى بأ يشلا ىل قيرط ف تريعف هون تيضف

 رهط ىلع سردلا تعاعف كلذ تن دتسافعزنف :رعيشلاب سحأ ثمل وأ اذا سمى ماصلاب اك ىهتدح وف

 هتقلعف ماصلا باقى نعي باكل اذه مت [تاقو الح سردلادعأ تاعجو لزنمدلا تدعاللف ىمناكءزح

 ىورباذا ناك" هناىتحلاغتشالا نعت تو هلواخالن اكو قيلعتلا ع..جهنعتةاعيسدماانأ زهشلا تمزلو

 اف لاغتشالا نكءالىتلا تاقؤالا نمكلذرمغو قد رادل ا ىفارامن اك اذاكلذكو مبسوأ ناردلا ارق للا

 نم



 لدصحو نيدإالالح نبا

 3 5 0 3 سولم 0 1 ل

 نه تا 00 ىب ىلاةبسنلا»_:ىزورلا فاهوقح ا اهلاةبسنلا فءازلااوقيحلأولابحلاو سموق نيب ليدلادالد نم 5 1 0 هب تراسل وله ءار فلالا دعي وغارلا تش ىزارلا وه باذيع قب رط ىف ةضالادنع
 0 هنن دم نيد , وامنيب لحاسلا ىلع ةديلب ى موءاروفلً اهدعب دو ميلا مشب راخلاو«كلذ رك مد فدو

 سؤ واسعلا 0 2 ىرشختزلا مساقلاوب رك ذو ىراجلا عهنتلا بسنر اهيلاو دلو مول لسو هيلع هنا لص لوا

 ا تر كارا لحاسعشالث ىلع ةنيدملاةضرفرا لا هيلث ىفلقوحنبالاقو ماعنلارحياباطمو د رار. زو || ب ديعاباطمو مزمل ةلااءاطموسرت همر جلا لجاس ىلع ةهيرقراجلانانيشلا باب ايملاولابجلاو ةنكمالا

 9 1 0 ىدح اة اىذ نمنع , ريشعلاو سداسلاءامالثلا مون مياس ني رهاربأ. ديعسولأ ءداوفوأوههتمةضرف

 0 داري || ةلجنمةعاج نعذ أ لافوقشمدم ران فرك اسعنياطظفاسملاهرك 3 قشمديةئامسعب رأونيعستو
 - لوأ ع فقاوملا لايت يادج .راقودصناكوهنعاوذثأ و مياشملا
 مسقرخ ا ىلا|ضارعالا راسب ناهلسمننادبعوت أ لاقب ونجرلادبعوت لاقي وتونأونأ )هي 20

 ةفرعمهناكو رهاوملا « (لسو هيلعهّللا ىلصىنلا جوز ةنوعمىوم

 مانبأةبضايرل ملعب | ناو راب هاا روع ذلا نابلس داو مهسشنالاو ةمتتدوتتدلا بمب اهقفلادسأ
 هينورتة نب دعاسضأ لعح
 ص هناتشق ف تاكو
 ىتحتشي رطلادوتةرسسلا
 قمادالا يراوت همانأ تناك
 كادبعأ مال الادالب

 تالاسرارملا رح

 ديزي انتاطلسلا سلال و

 ءاطعأ ةناطاسلار رس ىلعتاغ
 لبي ملذامتاثه_سورتءاضق
 هِليَعف هلع ههرك أىتح

 ةريسسهسورب قراسواه رك“
 اهيضاقوهو نامتزسح
 مل ارامملا نام رن | َْى

 معأ لهو بيسملا نث دعس نم مهفأاندسنعراسي نب ناسجلس رج نب نيحلا لاقوةحجاعر واداعةقئااع

 راك الانمةعاجو ىرهزلاهنعىو رو مهنعدللا ىرةلس موتر رهىلأو سابع نبا ن ءىو روءةنأالو أ[

ب نمرلعأ أ هناقراس نب ناماسىلا بهذا هالوقي بيسملا نيدعس أ اذاىتفتسملا ناكو
 ةداتقلاهومويلا 

 ةثامةتس لمقو ةئامو عبس ةنس فوفو هراسب نبت الس اولا ف قالللا,اهله  لعأ نمتلأ اسف ةئيدملاتمِدق 0 1

 ىلاعتهّللامجرةنس نيعيسو ثالث نناوهو 2أ هللاو ةرعمهلل نيعستو عسب رأةنس لقو 1

 * ( روهشلا مامالا وكلا شمعالاب فورعملادس داو نم لقاك ىنبكومنارهمنب ناعلس رمجشونأ )ب

 ىناعمسلا لاقاهب هتداوف ش.عالاب لماح هنأ سماو ةفوكللا متذقو دنوابندنمدوتأ تاكو الضافانملاعةقث تاك ّ

 هللا ىدركلامنب سن ؟ىاروزاخل !فىرهزلا نراقب ناكو قوكلاب فرعي لبةبستلاهذهب فرعي الوهو

 ىورو سن أباح |نءهذسحأ لاسراوهف سن أ نِع هد ورب اموهسيلععاجسلاق زري منك هلك و منغ

 جاجا ةبعشو ىروثلاناتفسهنعىورو نيعباتلاراك قلوادحاواثيدسفوأ أن هتادبعنءا|

 اوعمسياامون ثي ديل اب اص هءااحا م قلنا ف يطل ناكوءاسلعل !هل-نمرعاك قلتو ثايشن تشو

 امولهتجوزنيبوهنبب ىرش ويل اتجرخا م كتم" ]ضف اوه نم كرم نأالوللاقو مهملا جر فنةملع
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 ارعنيدوادهللاقو و.ءاهنزتعت نال تور امها لازحأ هلا

 0 0 كئاملافلخةالصلافلوقتامك ادا

 لسماعلا ملاعلا مهنمو)# ا 3 نيلدع عم لبق ”لاقف كئانلساةداهش فلو ةناملاعف ءوضو ريغ ىلعاهب سأباللاتف
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 شعألا اف ىلع ىواسم ونامثعمقانم1ب تك" !نأشءالاهلا كللادبعزب ماه عب 27 لا 0
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 نان ريهشلا نيدلا بخ

 اتا
 لصو مثءرصء ءالغ ىلعأر ق
 وهوورس+ ىو !اةمدخملا



 قاسنغمنباروك ذملا
 ةسردملا نمانلعلا ةقيطلا

 ل أوط هد ارس لعتْشن تاكو

 ةار ناكورهمل الا لمللا
 رادنم نادم تاطلسلا

 وهنمى ردال او هن داعس

 امولو هرمسح ىف |وملالاسف

 ن.آلاق هتبلط لضافا نع

 نبالاق نم مم لافاستغم

 لاق نالجروهلاقاسنغم

 فلااك د جاو هنكلوال
 هنا ناطلاسلا هل لاقف

 ةينالفلا ةرغافنك اس

 لاق ةروك دلل :رخغانيعو

 رب زولا بالو لاذوه رع
 هنسسردم اشان دوب

 اهاطعأ تكل

 ىلوملا نادم تاطلشلا
 لأ فرضؤ اسنغمنا
 ىوملاهذاتساهسرد نم مول

 سطات اىلوااو ورش

 سردف ةدلملاءالعرتاسو

 نيردلا ئاسلو احا
 تن ند

 امهدحا نسرد مو ورلا ف

 ترضحو ىرانغلاءاشد#

 رخ ”الاومسردنم موللوأ

 هانرضحىذإاسردلا اذه

 تبيطخلا ننا لاق ن الا

 نايس زك اورظنا

 لّوالا سردلا سر دمتاكأ
 هثراقو ىرانغلاءاش د

 ىعلا نيدلا رذنلوملا

 نا هسردم سردلااذهو
 نأ ونالف هن راق واسنعم

 ءاطعأ الاذن اذه
 ىرحا ناخر#ناطاسلا

 ةلعج مثناَنملا نسزادملا 5
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 هللامسب هلبنك هي اعاوذلا الف لتقلا نمت دمشابأاب لاول ةق ناو اية لع لمحتو كب اودع هنن

"1 

 تناكولو كتعفنامضرالا له ب قانمهنعهنلا ىذرتامثعل تناك ولف نينمْؤملاريمأ اب دعبامأ محرلا ندسرلا
 نيتسةنس هداومو  مالسااو كسفنةصن وض كءلعف . كرام ص ,رالا لهأ ىواسمهنع هللا ىذرىلعل

 ارضاحولأ تاكو نيتسو ىدحاةنسءاروشاع مول كاذوهنخدلاى ذر ني سلا لتعم مولداو هنا لبقو ةروجلل || 2
 نامثةنس ىف وتو و« رهشأ ةعيسدهمأ هت لج نمةإج ىف راع باك قةميتقنا امهدع ونيسحلا لم

 لافو ىاعتهللاهجيرنيعب رأو عسن ةنس لمقو نيعب راو عبسةنس ليقولوالا عسب ررهش ف ةثامو نيعبرأو
 ضد: وهو رو ل شرا ًفامون شمالا تعبتاةم دقني ةدئاز

 ةدحوملاءابلاتفوتونلا نوكسوةلمهملالادلا مضي دنوامندو « ه ءاكسم قضاولوقب ودسأر نع بارتلا
 ترا :رآاقاتسر نمة حان ىهو ةلمهملاذاهدعن وةنك انو هوس .واوفلالادعت و

 اذهلبقاهرك ذ ذمدعت دقو خد 1لوالاو دبوامدلوم :

 « (ىاتسعسلا ىدزالانارع نب ورع نيدا رش نب ريشب نب قص ا نب ثعْسالا نب ناسعلسدو ا دوب ا)

 نعستكو دالبلا فوط حالصلاوكسنل !نمةنلاعلا ةحردلا ف ناكو هلاعوهلعو ثردحلا طافحدحلأ
 ا هرعواعدقنتسلا باك عجور رز او نيد رضا. اونينماشلاو نيدناسار ناو نينقارعلا

 نم ءاهقفلاتاقبط ىفىزاريسشلا قدس اوبأ زح د |ءدغو نست اوهداكسافهنعّنلاىضز لما نرجس

 ثيدحل ادوادىالنيل ةننسلا باك دوادونافنضانللف رخلا مهاربالاق و ليتح نيد مامالا باعصأ هاجس

 |١ تينت |ثيدح فلآ ةثامسجت مسوهبلعهنلا لصونلا لوسر نعتدتك لوقناكو ديدخلا دوادإنيلأ اك

 ههشامو مدصاا ترك ذثيدحةئامئاو فال ا ةعب رآ هيف تعج نئسلا ىنعي بالا اذهدتنعذام اهم
 تاينلابلامعالا امنا لسو هيلعهللا ىلص هلوقاهدحأ ث. داحأ ةعب رأ كل 3 نمهنب دا ناسنالا تكي ويراقب و
 0 و هينعب الام هك رث ءرملا مالسا نسح نم لس ودبل عهلنا لص هلوقىاثلاو

 مارتخلاو نينلالخل الس وهيلعهللا ىلص هلوق عبارلاوهسفنل ءاضرن منح ال يدرب ىتسانمؤ نموا انو كمال
 را دوادابأ اب هلل يقف ىرتستلا هّنلادبعنلهسهءاجو هلاك تيدا تاهت ثمر ومأ كلذ نيد و نيد

 لوقت ىحلاف يهامولافةحاحْل !!كدوا داب ايهللاةفهسسلحأو هيب رفارتاز كءاحدق هللاديع نئا

 هيلعللا لصدتلا لوس رن ءهيتثذحىذلاكناسل عم رخأأ لاق ناكمالا 3 اهتيضقدت لا ناكمالا م اهتدضق

 ىلا لزن ءاراهدادغب مدقو ن.تئامونينن اذن قديذالو تناك ع هلمف هنا سل مرح اقلاق هلبقأ حا اسو

 وناددا اوثاكو ىلاعتهليادج .رنيةث امو نيعمسو سجةنس لاو اوس ىصتنمةعجلا مولاه ىف وول رو مكس ةرصبلا

 جياصملا باك هلومامانئا ماماهناعام متم ةتمامااعدا دعس , طافمارباك نم نا_علس دوادىأ نب هّللادبعركت

 ٠ || تسةنس ىقونوزاريشو ناتسك »و نابمصأو ناسأز ارخودادغبب ع مسو ماشلاو رص# هوس قءارأ كراش
 1 ىناتسصسل اوى ابصالا زج نباو ىروباسينلا ظفاذسا ىلعونأ م افنص نع هيهتحاوةثامئلثو : ةرشع

 : ةيسنلاهزهنون فلالا دعب واهقوف نمةانثماءنلا فو ةيناثلا نيسلا نوكبسو ميلساوةلمهلا نيسسلارسس 5

 ملعأ هللاوةرصبلا ىرق نماهي رق ةناتسعسوأ نا ةسع-ىلاهتيسن لليقو و ,وهشملا ملقالا نات ىلا

 *(ضماحلاب ف ورعملاىدادغبلا وغلا دج نيدمتنب ناملس ىبس وموب أ )

 هباععأ نممدقملاو هو باعت سايعلا أن عوتلاذشأ ني فوكلاوكتب ءاملعلا نم نتزوك ذملادحأ ناك

 1 رفعح وب أو دهازلاو .عوبأ هنعىورو ندالاقاناسانتك 0 ولا كافور ةةطوم ساحو

 . ||| ةفرعملا وتاسبلا فسانل ا دج .وأناكو اًاصان ةناتو هي وطغن مالغهي وزريب فورعملا اهمصالا

 | طيضلاف ةنارولا نسسماكو نيود افاشواضن نيب رصبلا ن هذآ دقناكو رعشل اوةغللاوةبب رعلاب

 ناكجو :



 زكحيرغلا اضاف إغح 6
 : تهتم سمع هع دسسب سعت هنت: دهعسم مح جرح سادت هكطم دعت دنبعتا دمحاس» ص موج جسصموسس ص

 رئاس نا 000 تاكو ناسنالا قات با اهنا فيناصت بع ار اىلعبصعت, ناكو
 كل ذريغو وصلا فرصتخ ناو شوحولاٍب اكو تايثلاتاكو لاضالاوقمسلا |

 ىلا دك ن1

 0 هلليقاعاو لاغتمللا هجر نتل اناا فدو ا اجب ةتامتلتو سجنا س ظل عن مذ عيب ا امون هلآسف ىلب امور بناج

 «بتاااطست 2 عجاووخو لأ يا اوتو ىلالهيتككى مور ضتحاالو كذا ضماخلا سملذ ةسرمم قالا هآت ناك هنال ضماخلا
 لوما لاعف ىف رعت نع ِِع ع هيرع 5

 ءلا لهآ ء,مدح] ىلا ريصن ن اا م الك

 هسمقو 1 اسيعم نبا /ْ د 7 5

 كلاش بحأغ لزتملاب : د« (ىاربطلا ىب ملأ ازياطم نب ب ونا نيدجسا نيناسهلس مساقتلاونا]

 جاتحي ناجم ناطلسلا | ةيئارغلاةرب زج ادالبورصمو نملاوزاجلاوقارعلا ا ماشلانمتيدسحلا بلط قل حرءرصء اقتاستاك ||
 دحاو تبدى ركف ىلا ا 0 يي م ريثكللا عجموةنس نيث الثواثالث ةلحرلا ىف ماقأ و

 , اسندعم نناىلوملا تكسف» ريثكلا قالو ريعنوبأ ظفاحلاهنعئورو هشكرهشأ ى مو ريغدلاو طسوالاوريبكللا ةثالثلا وحاعملا اهم

 همادحت ضعت تاطاسلالاقو ىذ“ نمانبتب نيت. لل تب ا مولا_مب ىو أ ىلاناهمصا نكسو ماشلا رباب نيتثامو نيتس ةتسهدلومو د

 نيدلا حارس انالوم رضحا ا | بناححانفدو معأ هتلاولاو ىف فوت هنا لمقو ىلاعت هجنرةنس ةئامارب دقت ءر عوتئ امئلثو نيتسةنس ةَدعَملا

 ةلاذذا ناحتح وهو ١ ءارلادةدسوملاةادلاو هلمهملاءاطلا مشب ىاريطلاو د ملسوءيلعمللا ضنا لوسر بحاص ىسودلا ةنمجس

 رضف.لاعلا ناوندالاعقوم ْ ماللا تفي ىعذللاو كلذ مدسقتدفو ناتسربط ىلاةبسن ىربطلاو "هب ربط ىلإ ةمسنلاهدهنو فلالادعب و

 تدبلا كلذن ع هلاسف ! هم د اما و ملا ذه مماهدعب و ةممعملاءاجلا ن نوكسو

 الفلارعاشلاوهلاقف ”رطم ريغصأ ةريطموه« تاك منيعسالا يذم امهتيعسلىف

 ني لا
 قابس ارق م ىالقلارصلا يأ 252222222216

 قتحو هقابسوتبلا || ةثامعبرأو نب رشعو تسةنس قرشملا لال رو سل دنالاقرمث نكساهطافحو سلدنالاءانغنمتاك || ٠
 ناطلسلال اع ت ديلا تعم || م اوعا ثالث اهيماقافدادغب ىلالحر م يح عب راامفجو ماوعا ةثالثىورهل ارذىنأ عمةككماقافاهوتنوأ
 نا ىتش اسنغم نال ف [جتلاو ىفاشلاهيقفلا ىرهطلا برطلا يناكمالعلا نمةداسا م قلو ثيدسحلاا يو هقفلا سردي

 معلا ىفازكه ماعلا ْن روك ا هماشمناكو هل باع سو دي ماع انمسل ارفعح نأ عم لص دوملاب ماقأ اوبدهملا باص ى راريشلا قد“

 »* 1 للا بعقل ثراو نيبولا ني دعس نب لمت نب ناهس دملولاوا)
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 لرتالو عسبثالاو ةفرعملاو ا قدشن أ لاق نعاض آب يطلناىورو 0 ظفانخلا ن عىورو اناعرش اناث وبكر

 كلذ ىفناخدمت ناطلسلا | هعاسكا قايح عيجناب 5 مي الا هسفنل ىحايلادملولاولأ

 ءاضق نع ةزرعموللا هعاطو حال صقاهلعأو 5 اًنانينضنوك االزف :

 ' ىراخحا هاطغا او ركسعلا ا نمفمي رمتلاو ليدعتلا باكو لوصالا ماكس ف لوصفلا ماكتسأ اكو قتلا باث اهنمةريتك اتتسنتسو

 وهلاقوناعلاسرارملا ا ىورولادجأنيدبعرذا,أ تعملو ناكو نيل اع دح وهو كا ةريغو عيمتلاىفى راضلااهنععو و

 س ردتلاىادعب جات ١ ءاضق ىو هنأ لمقدقو لانهءاضَعلا و و سلدنالا ىلا عجر دقناكو ”هل-رلاتلطبلةزاجالا توا لود

 : ةريثك ةدملذ ىلع ىذمو ١ سويلطبةني دع ةتامعي رأو ثالث ةنسةدعقلا ىذنم فصنلا ءاثالثلا مول داومد 7-0 ملعأ هلئاواضنأ باح

 5 نع .هلزع مئاوب زو لحج ا لطول نفدوةئامعب رأو نيعبسو عبرأ ةنس بحر ةرشعةعسات نءاشعلا نيد سيجا ةإدل هن ر ان فوتو

 2 مول لك هل نيعو ةرازولا 1 أند ؛ وهنيي وباعيتسالا باك ب حاصربلادبعز رو اهنعذأو . «مناقلاهنب هيلع صو رحل اةفضا
 1 . هإعج مث مهرد ىتئام 1 ةدحوملاءابلا م حش ىجانلاو اهحرش لوطن لوصفوت ار طانمو ساعت ىرشهاظلاب فورغملا م زح شب 3

 ىرخأ ةجابمثو سل دنالاب نب دمىهوةجايىلا ةيسنلاه له مح كلذ
 < ايضاقنانديز ايتاطاسلا : د

 ا 0 ”دق هي رملاوىلاعتهّنلاءاش نااهرك ذأ سورلطيو ناهمصا ىرقنماهد رقى هو
 ىكَ ا

 0 ناك ها ' ا (ىروطلاى ان زوم ادواذلبقو كلذ ن املس ىلا نين املس نوناونا زوي

 نام كنانة راكلابلا جر براس هنرازودوت روصتم ار ةسدايزت نا ١

 نمةلبل يهد نعانرض4ل : : . ١



 لاق لراسملا ناضمرملا ل
05 

 نعبوني ةفالخلا ل_,فروصنملاناكو ىدزالاةرفص نأ نب تلهملا نيب يبني ناملسل بتك,ناك هنأ || اوكف ئث حام ىفلاق
 ةعاسدقرأأنا اوماعاملا
 الو ر رسل عدت رف

 دحاو لاق ماعطلا ال ١
 ريغتدتفاورظن هما دخن
 ىهاذافان رظنف كوملالاح
 هيلعان أر تف عؤنلاةلسق

 0 و ع او
 كاعت هللاعور ةروسسلا

 فيلصُ هل عهسل إو هحو و
 ىلا هليم رثك 3 ناك هنال
 رثك اناكوةسايرلابناج
 ترواهل ست قءركشت
 قلعت, امم ةريغصةلاسر هل

 م
 .ىوملاوققدسموىك ذهنا

 هيلع ًارسق ناك دلو
 ةجر هلطفي دهشن ناكو

 ْ هنلغفللا
 لماعلاملاعلا مهتمو)*#
 كول لماكلالضافلاو

 اما داو ماب روهشملا
 مأ عب زن هبال كلذ بعل

 ندلا فنى و ملا دلو
 5 ا

 اناعلاعتهتادجر ناك

 اع انسان اطاس

 قئالكا نماعطتنم قت
 َئ هنا وأ ف 2- ا

 علاط دقو:دابعلاورعلا
 اهعتضو بتكلا نماريك

 بتكواهرخ [ىلااهلوأ نم
 ىف امتلعتاادئاوغلا

 اس ردم تاكو اهشاوح 1

 هاطعأ مث سرادملا ضعبد

 ىدحا نامنرمت ناطلسلا

 همرخأو ادي دش اب ض طامسلاب هير ضف هسفنل لام ازتقخا هنابدمهتاف سرافروك عب فر وك ذا ناملد
 بولأونأ هبئاكهنمهصاف“ هب رض ببةعاكّشه ىلع مزعدق ناهلس اكو هقنع ب رضةفالؤنا ىلواساق لاملا

 كا ذلواطتف هب عقو» نأ مهول اومالاذحنأ ىلا هيو ءبقةهتين تدسف هنا هرزوتساو هاروصنملااهدتغاف |
 رعسه يف ل مدق نهدلا نمئث هغمتاك هنالبغفاملاس حر خم مث هبعقوبس هنأ نط هبلع لخدانكت اكس
 دب زب نيد/اخنا هلاثمأ حلم نموويب ولأ ىلأنهدتماعلا را سفروصنا أ ىلع لخداذا < هبحاسهر نهدي تاكف
 نمانبعت عج رادأف هنوأ ريغتفر دوسبنم الو رهان اهنهموهسمأ ىف لاح روك ذملا بولوب اني لاق طقرالا
 فيكو لاق كتم ءافو لق ناو ضرالا فام. دال لاق ىزابلات أ اوعزلاقو كلذلالثمد رضفهتلاع
 تحمست أشنو مهفك ىف لومعطأو مسهيدبأ ىلع جرح غ كونضف ةضرب كاهأ كد لاف كلذ
 ياوغلأ و فول عذلابملا نمانسمان[ت ذخ أوت ءوصوانههوانههترطالادحاكنموندنال رص تربك اذا

 مهديفافس ف ءازيلا نم تروا نا كيددلا هلللاقف حاصلا هيع أو ءاوهلاىفادصذحن “اف ىنعىلذك ْخ
 عم فو نماوب تت /لعأاممملع ول منن مستكسلو ىنم هرغناتنكل لودلا نمت ًارىذلا لختم كاملا

 هرأة نست امو « هلاومأذخأو هيذعوتلامونيسعنو ثالثةنس هبعقوأ هلا ثىلاس نكت نم نو تام
 ناتسزوحنلاعأ نم ةطقننباءرك ذز وهالاىرق نمن رتىهوتاب رومىلاةبسنلا هذه نون فلالا دعب و || اهنحت نم ةانثملاءايلا فو ءارلارسكو واولا نوكسو مي امض ىنايروملاوي ىلاعتهاهسجرةئامو نيسعتو

 | ءاتلاهتفو ةلمهملانيسلا نوكسوءازلارسكو واولا نوكسوةمهقل اءاملا مضي ناتس وتلا ةبسن ىزوملناو

 هناللس.ةو ههشل ىزوخلا هلل.قامنا ل يقو سرافو ةرصبلا نيبدالب ىهونون فلالا دعب واهقوف نمةانثملا
 ةكع َر واللا عش لزنب تاك

 * (لابق نبسبق نب ن يصح نب ورم نب د بعس نب بهو نبنا_علس ب وياون )ب

 ىو كلملادبعتب ماشهل كلما دبعمداوأ ع محل انبناورمل سيةبتك مث اسيقهتنبادب زب بتكشساو

 كلاراص مث ةيسأ ىنب كوامن 1 ى دعم ادهم نم ناو رم بتكتسا خنيصخلاهنبا مائه بتكشساو نامما,أ
 قونو ىدهملا ثروصنملامدفنانامأ نيصعلا ذا رو صنم ارفع تأ ىلادب ز جرخانو ةريبهنبر عن دز

 قلاراماديعس هلحتو قوت مك مرب نيدااحلت تك 5 ارعمنباىدهملابتكتساف ىرلا قد رط ىفهمايأى

 لوس, لضفلانيتسايرلاىذةاج دعب رام يحين ب رفعجىلابهوهداولّوحتو كمربل 1 ةمدصت
 || هدلقو دعب لهس نب نسما ءومخاهبتكتسا مثهسفند مهن ف يكب هوهعم نل تب عهقح ف نيتسايرلاوذلافو

 مصلا مفودادغب نيبءقد رط ىف قرغف لصلا مف نمالاسرت نومأملاىلا هيدحو امهلاح صاف سراقو تامرك |

 هللب ىدتهملل ةرازولا لو مثسانشالمث حادال مةنسةرسشع عب رانءاوهونومًامالروك ذملاناهلس بتكو

 تاولد كرو تايزلا كلا دبع نب دم بتك, بهو نبنسحل ا ءوحخأ اكو .لئاسو ناولد هلو هلا ىلع عملا
 نابعأ نمنسسحلا هو ووهناكواض أل ئاسر ناولد هلواصصفالسرتما غل ارعاشاضت تاكو لئاسرلا

 لصوملادب ريالوىذلاوه هنأو قاطلا مام ىنأ ة حرت مالا فرح نسملارك ذمدقتدتو مهرصع

 اذهةبطحنىفمدقتدقوة درت هلدرفأ تح هتافوي رانب رذط ألو م هنرك ذاع نسحلا ءاثر مامتوتأ تاماملو
 هكفتلاو عانماللالا نك مءرك ذانملاوحأ ضعي نمهرك ذاىذلا نا ىف تامضولا ىلع هانم نأ ب املا ْ

 قاطلا مام ىأ ل ثم ءارعشلا نابعأ نمريثك قاحننب وحخالا ن ذه حدمدقوهنسفن دوس قملاوه هناالريغال

 0 ةديصقة ل نمروك ذا !ناهلسف مامث ىنأ لو:نساحبنموامهتةبط نمو ىرتحلاو
 3 بيدالك بعشو ىعشوهف * بهول اهنرتنك بعش لك

 نأ
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 بواقلاك ريغ ىباقوى م« _ٌرطادبكلاكل مدا ىاقتا ٠

 بهو ناولس فى ريعللو لاعتهّللادج- .ردغتعملادلا اوةدلط قف ةوا نسسحيف هر دص نم معي هلل

 تداوي و 5 .اهعيتي مزح اوهءارآن 1

 نالغةب بلقلافهنيع متن او هؤاكب تاعلاق هنيع نع باعأم
 ةرهاجلاءرعش دحأ ىمتلار حنس وأ لاعفا 0 ءارعشلا ل معتسادق ىنعملا اذهو
 اعممدقوىأر دقن 10 نسف اك نظن ىذلا ىتمالا 01
 هيقاوعمأ لك نمدبطاسخت ب امت'اكرومالا با ةعاب ريصإ آلاتدا

 رخآ لاقو
 رخ 1لاقو

 رخالاقو |

 عقاووهاهن اغلاباوصب ىرب ع اع ”اكرومالا ناّمعأب ريصب
 دغ لعانمع مولا هل 2 ينظنو طخت ا رايدشاب اع

 اهرارسا,تحانتاماذا د ىوأتلاف اعف 7

 .دشناةبتاكلا يملا ندج اىلاراقت رعود اًضوبةم وأ 0

 نأ .ةذاف ىرالا و و د امافورتعمأ اهاىلع 1

 00 ”الارهاط نيهناديعن هلا ديبعميلا تكن اولس نيملادبعهثب اهالوتال لقو ةرازولا بهو 0
 مظعت وسبح نمذانفعساف وااو مذىأ

 مدقملا مهملا نان صأ عدو د اهعأ مهعف كامن :هلش

 جم (قافد نب قوم نب ليثاك.منيدوادنينالسرا بلا نيماشكتأ منب 3 روق ا)

 اولا م هر ريغان دفلاةنامعبسنيعلا نمءبهوأم غب بهذم

 لصحامو هلتلقو ةرم ىاكلا لوما نمدح ا نئازخ عما هناعمأ املا رمالانسمنئ از عما هناا

 اوفرصنا الا باشا مسهماع قرف هسا عاوأ ثدف لوشدلا يف نذالانعا مالا ساو لاا ىلا لام لاي

 نيعب راو نامتةنسف لرتلا نمةقئاط مشهورا اهبل عترهط نأ 0 اقرتلاىف هتداع_سودايدزاقءصأ

 ىلاعتهلئاءاش نا هجرت ىفقأتساك ى < ندم. ةنلااههف دوشتساوةروه د مةعق اوى مو ةثام-سو#ءو ا

 ا ماقأ ًاوردتس ناطلسلا اورسأ أ وهددعىم<الاقا شاه اوأتقور ولاسدن اوكلمو كتل ماظ لئاو»درسكد

 ردهس نا ناسارخة كلمت قرغتوو مةسن» دم ىلع هاش مرر اود ناغتو نين سخر دسم مهرسأ ىف

 دوعد داك“ ؤرعهفار طاهسنلا عج ناس ارخىل اداعورشس الانمتافأ |

 ) لوا ب ثاكلختا - عم.)

 آ لو و هيراقاع الو اذهلثع ولان مدحادنع ع مس موالطر نوفالث هوما ردوا نمهدنععّمجاو

 ناكم "تامسثلاسراذملا
 جالصو هترطفةمالسله يدع : ١

 |١ قهس اف قيل ناك ملسوهيلعهتلاىصهللالوسرل ا ىفاناك والان لضافألا ضعي نيتيبلا نيذه عمسو
 ا دحالامول نيتئامو نيعمسو نيتنث اةنس ىف روك ذملان اعلن ةافوتناكو * منعنا ىنمر محال لولا ادذغ 1

 ىلاابهاذاننييمادسق نان 1 ةرسشع ىتاثال ءان الثلا مول وق هنا هخ وأنآ قىريطلا لاقو نيعيسوىدحا ةنس ليقو سك! فرذص فصتنم ١

 ىراصنالا بون ىأةرابز ١

 حرخم وىرابلاةجرديلع

 هيلع بوباسبلا ىلا نأ |

 لوقيوةيرشدبلامدقيو |
 برش [هنئاود حم ناطلسلا .
 هلواشو ةيرشلا هذه 1

 هدالوأ صعب ىل كح هسفن

 دجم ناطللا رع اعرذلا

 اهنمبرشف هدمت ىدلاو

 تأ واتهذ وديلع لست م ُ

 اهظع اناسحاهملا نسكت
 نم ناطاسلان ا ىور 5 ع ”كلذك لز موةراز الاد راكلا ُُ واودلا ف نامل لكنت وهسيف ةلاطالاى لا ةخاحألعستمبأي وهو 5

 ةينيطنطسق نم حب سنا

 هعمءالغل ِ وداهحلا لحال ْ

 ةدفلخ بردا 7لودطلاو | إ

 تاممالاب نينمؤملا مأف | ةمكحلامءاذعلاضعب لاق ن.ناملس لونا ملو مان دعب امبمكتت هناف ناكل ذكوان أ: ىرخالاامأو وربع مأ بي صمللا نب دجأ هانا لاف 1
 0 0 ا

 اونمآ يذلا :

 ا ١

 0 انعام لاق ا ناك ن.دلارعم ملظعالا تاطلسلاب بلو نيقفاللا ىف هعمابةكسل ات ريو نمر وكل زو رك رادو 2 ا || لصوملاو ماشلاوةمتمراوناراو نان رذاونيقارعلاب هلبطخورمل اءاروامو ةنرةوناسارخ ناطلس
 0 ب مهرس و ةمح لولا مانعأ نم

 3 | لافو لة ريغو تانالاو ملط
 0 0 لأ

 2 ا اهعيجتز رباق كا ذب ىضر هنأ تننطو تكسح .فاهرصبت نأ بحأو سلط اياب دب وز فل آننئازخف

 ٍ نأ ىلثع حن لاقمت مم لاعتهّتادمف كيلععنأ و لاطعأ امل ءىلاعت هنن ادمحتامأ كلامدار انتا تاو
 1 7 افناعالالغاومو

 مالكلا اذه 7

 : 0 هلع لع ناك لضنلا

 ىتسابشدلا رومأف ةلذغلا
 .ىلا ىدتمالا تاكمنا
 -سرادملا نه ةسردم

 : هلدب نمدحول لول نامثلا

 .هحردلاولا ىلوملا ىحابلع 0 ا ل
 ,امونأرسقناك ىلاعت هبا



 ال8 ىف ءاللم قولا دع
 روس م كاذاوراهنستن,د هرهالظةثامعب رأو زبه بسو عسا ةنس بجو نم نيب رماتةعملا مول هتدالو سرادملاىدحا فى رغلا
 لاقف«.سناماولاةفدلولا اذدهدءاع - رادخس ىلع لزت اريوةعسو رايدن زاتحاا مها ةكلمتاطلسلاهدلاوتاف | ءانثأ قل اوملا ماقف نامثلا

 هيأ نعةيابن ةلامعب أو نيعستة نس ىةكتامل كولو نبدا ما نم مسالا اذهذدأو ردسوو مد ىلوملا اذا نرلفنف سردلا

 نينئالامو» كوفوةثامس+ و ةرسشع ىتنئ اةنس ف ةنطلسلاب لةثسا مءانبلا فرح فمرك ذمدّقتاك فو راكرب || عضوم لخددقروك ذلا
 عاطتباو رسال ىسيسال تي انا ةدرور نامت لالا عن ررهشرشع عبار ريغابافرعالو سردإا

 نبدج نب زستاءاش مززاو تتكلمرثك ىلع ىو: ساوناسارخ# تقومسلا كولملادادبتساهتوع || كف عج رهتسردم

 سج ة نس نام هنأ هخ ران ىفقرافلا رزالا مارك ذ واقر اوحن شكت ناطل كا دج وهونيكتشونا || دجونلافو ىرعلا ىوملا
 ملعأ هللاوةئامسجنو نيسدنو اذهلو هدنغلوملا لبلد

 تارت ا عسيفوت هللا دبعنت ىسيعنب سأول نيه دعت لهس د ولا« ةهكس ردم هسبلءتهتشا

 *(عرولاوتالماعملا فريظن هتةوىف هن كم روهملا ىلا امون بهذ هنا ىور

 ةضاي رو رفاوداهتجا 4ناكو ةكجاعتادحرىرصلا نون اذؤيشلا قاوتامارك بحاصنو || يري تاسدمت كاطاسلا
 كةلكىذلاهّارك مال موي ىلا ىل لاق لاق هناذرا اوس يدم هلاخ قد رطلا اذه هك واس بس ناكو ةيطظع هقك هاند لدتا
 عمهتلاكناسل هب كرت نر يغ نمتارم ثالث كيايثفكباقتدسنعك بلقب لقلاةهرك ذأ فك هل َتاَقذ ئدىادا دولا مالا

 هتلعأ كلذ تاقف تام عت لملك ىاهللافهتلعأ مىلامل كل تادف ىدهاش هلل لا ط'ان هللا تويم للوادي
 اهدا كات ل لاش نس دعب ناك اكلة وال يقف عقوف كلذ تاةف:صةرشع ىدحا هب 1 قا لفل كف يربو را

 ةوالحاهل تدج وف نينس كلذ ىلعلزأ لف ةرح الاوان دلا ىف كلفني هنافرمقلا لسخدتت ىلا هيلع م دو كتل عام ا را
 كلذ ناك ةيصعملاو 'لاءاةيصع مده اشوعيلارطانو و نمل هسا امودىلاخىل لاق ثىرس ف يفتن ىذا عضولا

 نيعبسو ثالدةنس لمقو م .رلا فنينامتو ثالث ةنس هنافو تناكو دم نادامع وانامز ةرصدلا نكسوه ص أ لّوأ 0 دةروك دا ةطرالا
 نيتثامو ىدحا ل قونيتئامةنس داوم نهم ران فريثالا نب انشر ك ذوةرصبلاب هنعهللا ذر نيتئامو ةغالاق دولا سار ملا
 ةسناثلااهق هود نمهانثملاءاتلا ىف وول هوما ني سلات وكس و اهقوف نمةانثملاءاتلا مضي ىريشلاو 5 تاطلسلا نستسافةنك ربلا
 نيني دب رتششاهل سانلا لوي ناتسزوخ نمزاوهالار وك نمةدلب ىهو رتستىلا ةمسنلاهذهءاراهدعن و مالكسلا اذه نا 00
 ىر تالامز ءاريلارقا هس نيتمدعم |! 5 ْ هنعهتا ضو كلامنءارلا زا... عم || تناكوةسودملا كاتهاطعاو

 (اهملاعوةرصبلا لب زنئر آملا ىوغلل اىوقأ |ىنات بسلا ىمثحلادب زب بنام عندج نن لهس متاحولا) ١ 85 ةالئرتكلا داع 0 ا ا 8م ةريثكب هيلع هلبادجحو هيك 1

 هتعمم درء لاقوامهريغو درعا أوذب ردن دمتر 55 اك هرصغءاطعز أ هنعو ب اذ" الا موا قاماما نايس نم لضفام لكب ىرتشت

 ةدل عى أو ىراصنالادب زىأ نعتا اورلارع هك ناك نيتام شالا ىلع هن ويبس داك تآرق ة لوقي لازءالو تبتكلا هشاعم

 او ىمعملا جاوخاو ضورعلابلعلان بحرعُشلاو ةغللابااءىيمسالاو هتاقوأ فرصدو اهعلاطب
 نأ وون ىاقذلس نكرلودبجرعش

 هلأس نأ نم 5 وح ورطاب رداوأ لغاشتىماهلا ارذعح نب ىسعرادفىزاملانامةعىأ ايعمجا اذا ْ قو هدقصهتارونابق

 يدك مقل هلوع ونسألك فق ارغلا مخ ورانن دب موللك ق فزع ,افضعاط اص تاكوولا ىف دإء سم نع هدقرأأ نانا س دارف

 متاسونأ اهبف لمعف نسكا هداهم قرمسو مالغ :وهوهيلعوءار ةلامزاللو هنةل-سذعدربملا سمار ادام لماعلا ماعلا مبهنمو) دب

 ههحوبلاجلاف قو د مالكلا ثندخ دعت 5 نم مويلا تنيقلاذأم رو ذللا فو رعملالماكلا لضافلاو

 ماثالار ابي بخت ع هنوكحسو هناكرح ه« مانالا رح ه|ت عمق نم تاكو (فرغملا ناب

 مارغلل دكوأ كاذو ف امعلالاعفأدعأ م مارتغاإعهيف تمزعو د هل ب:ءتواخ اذاو ىلع أرق ىرسك ى اي ةنالو

 . ماعلا ىداب ىركلارزت »ع هنا لاخأ محراف ىاصتعاَّك ب لدن سابع * «لاايأاب كوادف ىسفت لال صو مث هرصع ءانطع

 مارا اق تغرت ساقم ع ارثحا تودام هلثأو نب كر رضح لكوملاةمدحت

 هيليوم برككلارذجج سطر فت ١ قايل انبلذفنارس اياك نمذ" تدرأاذا» ذيل متاموالاقو ٠ 1 انردقرام مندا لالخ

 ادامر + راصم سرادسملا عيب



 نال 7 0 داي / 0 : 5

 ا 1 تكلا هيلع رذاذاق ضيدالا جازلا اج هتثك ثاوب وتكمل ار افي سرطا ارقلادامر نمانذطسادامر
 | باكو ةماعلا هيف نحل اهيظكو نارقلابارعاباك ناغنصملا نم هلو سكعلاباذكو رهط صخعلا نمش
 ١ تالرقلاب و قرفلان اكو دودمملاوروصقملا باكو تامنلان اكو ثنؤملاو رك نا تاكو زيطلا
 أ ءاهسلاو لابتلاو ىلا بكم دادضالاب اكو للا باكو ةحاصغلا باكو ىدابملاو عطاقملاٍباكَو
 ا باكو ءاعجهلا باكو تارشملاٍب اكو شوحولاٍب كو سرغلاو عردلا باكو حامرلاو فو سلا باكو
 اءاتشلاب اكو مركلاب اكو ببلحلانيالاوابللا باكو .ماعدالا باكو ناسنالا قلب اكو عرزلا
 فالشناب اكو طعقلاو صان اناكو باعلان اكو لنالابكو لسعلاو لكلا باكو .فيصلاو

 1 اضنأ اح ارغش نمو كإذريغو فحاصملاو /
 نسكلاههحواورتس د انفافعاودارأول نئتفانمأ اومالو لهب ادهج واو زرأ

 نبناهلس هيلع ل صوةرصبلاب نيتئامو نيعب رأو ناغةنس بجحر ليقو مرهم ىفهتافو تناكو كا ذربخ لو
 ةرسب نف دوذئمو ةرصبلا ىلاوناكو ىما هلا بلطملا دبع ني سابعلا نبدا دبع: ىلع نب ناهلس نب فعج
 لاق لئابقةدعولاةبسنلا هذه رمماهدغب وةثاثملا يلا تذو محلا مضي ىمشملاو ىلاعت هللا هجسر ىلدملا

 هيلعمالكتلا مدقتدتى اتسع او روك ذنا تاون ب سن:اهيأىلاىردأ الورمشجاهنمةدححاو لكسل ١

 «(ىفاشلاه.قغلا ىلا غرالا ىلع نيدجسأ نب لهس لاو ازد

 رق محلا فرسف.رك ذمدقما ىعنسلا ىلع أ نيشلا لعورعمقنت دهزلاو معلا ىف رادتلاربك اماما ناك
 روئاسبن لحخدو هلثمىتعن رط دحأ قاعام لاق ىتحمتقي رط لصحو ىذوز وما دج نبنيسسح ىضاَقلا ىلع
 ةنحان ىلا داع ممالك ىضتراوهسا<ىفرطانو ىنب ولسا ىلاعملا ىنأ نيهركا ماما ىلعهقفلال اودأ ارو
 تارعلاياشملا قل وعاملاح خم ةضرملاقئارطلا لواسوةريسلا نح عم نينساهءاضق دلة تو تامغر
 فراعلا خلا ىلع ل دللاعتهّلنااهسرح كم نم عج راو هئفا وععمو مهتم عنو لاب اوزاخلاو
 نعه_سفن:لزعوك لذ دعب رطانب لواهك رتف ةرطانملا كرت هيلع :راش ًافارتازمتف ومشى انعملا نسا

 ىلع :بطاوملاوف.دنضتلا,الوغس ماه ماقأو هلام مةرن ودةسبفوصلل ىندوءاوزتالاو تيبلا مْرلوءاضقلا
 وهوىلاعت هنلادعرةئاهعب رو نيعستو عستة نس مرهملا لهتس سم هلاح نم تى ءقوت نأىلا ةدانعلا
 نرفاغلاد_بعوىزو رم ارصانو قيعبلارككىلأ لثمةكالا نمتعاسج ع«وهيلا ةيوبنملا ىواتذلا بحاض
 حتفب ىناءغرالاو مهريسغو رولاسين ران لبذوبئارغلا عمه حاص ىسراغلا رفاغل ادنعن ليعو#ا

 نامغراىلةبسنل اذه نون فلالاد عب وابتحت نمةانثمل اءابلا تفوة محم لا نيغلارسكو ءارلا نوكسو ةزمهلا |
 : ىرقلا نمةدعاهم رولان ىحاوت نمةحانل مسا ىهو

 ىزوناستنا اك. واعضلا نا علس نب نش نن نا_جأس نب دخت نب هس برطلاونا)#
 »«(كاعتهلياءاش نارملا فرح ديسن عفر وهسسارت ذي انسو ىذاشلاهبقفلا

 هتقوف ناكو قواعصلا لوس أهم نعهقنلاذشأ اهمتفمنباو رولان ىتةمروك ذملابيطلاولأ تاك ||
 راعسم ناو مددالاب وقع ندمت ووانأ عممومتنايدو لع ىفرياقنلا مدعم سلع قدم رهو مامالا هلاك

 نمرتكأ سل 41ىف هلع ذو هنا ليقو هناعام نمد او غلا كت حرخناماك ماه دأاهستفناكو مهئارقأو
 يناسكو عيسة نسم :ر2لاف فولو وبا تيز ءاهقف هنعذخأ وةرخ الاوانندلادساب رعسجسوةريتخ ةئاهسل ا

 ملعأهللاوةنامعب رو نيتنثاةنس لق أفلت هناداشرالا باك ىفىل,ادنا ىلع ونأ لاقو كاست هناهجسر ةئامالاو
 الدعم فاك اهرخآ و واولا نوكسو مالا مضو ذل ءوأانيعلا نوكسو هل ههملادانصلا مهذب ى واعصلاو

 دمر ى قاعصل اله س باص ى ملل اد حاولا دي علاق كل عدازامو ىفاعمتسلا هرك .ذاذ هى لواعصولا ةيدتلا

20 

| 

 ناينذي زن |, ناظل للان|م
 ماثلا لوبقلا هدصنعلانو
 هنائور ةيلظع رش رحسأ و

 هعم تمدح الول ةقح ىفلاق

 ناكو ىد.ةع تعال

 هم رك والمج ءانثهءلعىدب

 قىعدقو اهوظعامارك

 ناطلسلا لرئاموهرعرخا

 ناىلاهةءدع نام ديزب اب

 هعصتم هتنارون قرت
 لماعلا ملاعلا مهتمو)و

 رهتسشلانيدلايحشمومل
 - «(جولار

 ناك هلال كاذب بقلاغا
 هبايش ناوفتع ىف
 هتباصأف هنارقاعمب راخع
 روك ذملابقللاوة جارح

 ب لعرب
 ' ضعباس .ردمراصوءازعلا

 ا.ضاهراص مثسرادملا

 هسسو رب و هنرداة ني دع
 ةنسح ةريس لنك /نكلو
 ممكلذنعلزعف هئاضفيف
 ديزني تاطلسللالعمراص
 سال كلذ نع هلوعم تان

 ءاضقدءاطعأو امهننبىرح
 هلزعم انناثهنرداةنيدم

 ىلع شاعو مهردىتثام

 شاو> هلو فون نانا كلذ

 ةمالعلل دئاّقعلا رش ىلع

 لماعلا ملاعلا و سهنمو)
 كوم ا لماكلا لضافلاو
 جيستلا نبا نيدلا هام
 لصاولالاعتهتلاب فراعلا

 ةياغ كا قسحلا قيرطف
 لسساكلادسشرملا هانم



 م

0 

 هل را

 : ١ ع تام ء افلذت نمها فاعل

 ١ عشلادتلع ل ثدنةداعلا هب ترسامرث الان مهلثو و ربو ماذنا نم هنود ثني و كا عنوأ ثدن سانلاناكسف نيكتلا لرش رت نافعا

 | تعم املهس خيشلا هللاةف تدمرام لهو انو ثل تع تأول ءامالا يأ لاقو ىلسلا نجرلاد,ءوبأ || هللا ةكرب نيكلاهلاذقنمو
 نتكمةو رت قورك ذه الا راثلا ف ناهأس نير تهون تاماسأ ىو هل رسو مالكا اذه رم ن سدعأب ا ا ىسايلا شلا نيل تلا نين

 هدلاو نع هي زعب روك ذملاتءاعلا أى ارامل دبعنب رصنلاونأ 1 : هرس هللا سرق ماري.

 هنأ نعاعتوتهامّتف ناك ن م هي انة ربصلا نس اءارتلا ل وأ 3 5
 0 ١ 3 مسق عبال | ىوقءاكلا

 ةدابعلاو لعل نيب هتاقوأ

 هرصع ءالع ىلع لغتشاو

 سين ةعبرنب شرحا نب ب يح نب ثيغمنب اش نب رئاشعنب راتني رب نير واش عاجتولا]« || كوم ا ةمدصخنىلا لصومم
 تنيءاهشلا|اهتنر انماي هّتعضرأأ مسوهيلعهللا ىلسهّنل' لوسر عضم ةعلخسدإاو وهو هللا دبع تود انا اد.عمراصوهداز هحاودش

 هلمهحت ىهواهضعف لسوءيلعهّنلا ىلصدنلال اوسرتاضح ىتلا ىهونالم نم عاق رن ىزعلادبعزم ثرحلا

 نبةرصاننب ماز رنبر باع ةنحتت نب ثرح ا نهتلادبع بن وذ يأ مسا لتقورئالا هتزأهنلعترفوا_!ف ||| .اسردمراص م ىرسك ىلا

 * (ىدعسلانزاوهنب رك نب دعس نب ر صن نمد ديزباب تاطا لاةسودع

 0 ل ل ا ا ٌ ىزاغلا نامندا سم نب ناخ

نلو هيلو ىلع مدن مءرصمرايذ نم ىلعالا ديعصلا هالو دةريعءبحاصدضاعلار زوي زر ني لاصلا ناك 1
 ا

 * .ءلء 0 هه . م. ا. مع .٠ 2 هاطعأ مم 0 ةسودع

 ثالثهسفنلّدعن ناك ىلاعت هّنلاءاشناءاطل ا فرح ىفدتجسرت ىَىب ا ةافولا ىلع فرش او حلاصلا جرح 1
 .٠ م 4 2 ىدحا ناخد ناطالا

 نهىلعانوعقبدق أك هناف هليوز باب ىلعهب فورعملا عمال ءانابمناثو رواش ةبلوت اهادحا تااطلع لزعمتامثلا سرادملا

 ىقئام نمرثك أ مهيف قفنأ نأ دعب هعوج رورك اسعلابسيبلبىلاهج ورخاجتالاثو ةرهاقلارصاخت | ةر وك ذملا ةسردملانم

 رواشل ضرءترالنأ كب زر لداعلاهدلو ىد وأدق ملاصلاناكو ةيسورفو ةياحنوةماهشاذناكو دبعصلا | ءاضقنع هلزعزيحاسنغم

 نم مدقولوادد حرمشلاو راشأ 5 ناكف هلع جور او هنامسمعنمأنال هنافهلا- هسيلعرمتتالو ةءاسع أ ىل |وملا لت غركحم علا

 ىلاجوتو هب ردذكسالا نمبرقتلابةحورتدنعءجرخ نأ ىلا راربلاك|ة قرتسناو تاحاوىلع ددعصلا |] سردتلاز وك ذملا

 نبلداعلاب رهوةئامسسجنو نيسجتو نامةنسس مر لان منن رشعلاوىفاثلا د حالا موهاهادشدوةرهاشتلا نكميو ضانلا نع لزتغاو

 نمهعضومذس أ وطاصلاثلداغلا ل دقو روك ذمار نم نم ريشعلاة]لةرهاقلا نم وله وْكب زر

 لداعلا كامب ادهتس ما ثلا ىلا اهنمناضمر روش ىفةثام جنو نينو ناس ةنس ىفدحوت ىو تساوةرازولا

 ىمشلا نيالا سراف بتل اراوس نب ساعنت ماغربن:لابشالاوب ا باعت! ماشلا ب حاص ير نءادوجت

 ىرسك ىلاب ةيصقنم
 ديزن انت اظلسلا ىنالو

 ةداعكا هناكمةرازولا كووايط هدلولتقو ةرهاقلا نمه-رخأو هماغوةريثك عومس ب ابلاب ئانئرذنا ا لوملا ىلا انهالطعأ هنرداب

 دساناضالارخ واسف ةلاطالا ىلا ةحاح الف ةر ,ووثمةصةلاودوك ريش ندا دس ريمالا,هدحتاف نيب رصملا ||| :اسراسو روك ملا

 رواش لتقر ىلا عت هّلاءاش نا فرآا اذه نمهتجسرت ىفى اسك تاعف ثالث هبرصاارابدلاىادّةرث نيدلا سجن ةئس ىف نام نأ ىلا! مم
 ةيرف نفدوةئامسجونيتسسو عب رأةنسرخ“ الاعسب ررهشر شع ن مان لبقو سشع عباس ءاعب رالا مون قلقو كاعانعو نءدنو

 نبدئارءريمالا هلتةارشابملاناكو .لضافلا اعلا ةيرت نم ب رقلابىرغملاة فارةلابةتبرتو ىط داو هت ران
 هي عقوأ نيدلاحالص ناطلسلان ا ءاذلخناةفع باك فىورلالافوماشلا بح اص نيدلارون قش ءيدرح لشاف نيدلاءاماندقف

 ةروك دملاةنسلا نمىل والا ىدايج فصتنم تيسلا مول ناك هلةةناونيدلا دس ا هعةبكص ىف كاذذا ناكو 0 1

 هيلو أر ساس لف ديكو مندل دسأ ىلا عرشروك“ فلارواشنأن لا الة ريس فدادشتبارك ذو | هلي #رت هم راتئاتلقف
 ركسعلا مهب مواورمف هياعجأ د صعب ركعلا ماو «ييالتبذ_تأو ناجل راسو الت لاق نيدلا 0 | ير
 هسارنمدبال لوةي نيب رضملاةهج نم صان مداخدي ىلع عفوت ءاس لا افو .ةدرذمة متى زواش لزن ادا هنردااموهبةلهناكور

 اهبألاقد بوذجي لجر, 0 -_- و يي ل ا 2 ب د ممل



 دقو مأ كرادىوملا __؟؟١

 5 تنل درا توذا ل حور واه سلف ةرازولا عل نيدلا ذسأ ىو ريسو مهملاذننأ ودسأر راسم ارز وعم متداعملد اب رح
 سصرصو هّءياسصو رك ذو رك اسعشا امذاللارك ذو ةروك ذاادنسلا مر الاعب رشم عباس كلذواز زو بترتورصتلا

 ايلا ركنا ماع
 2 0 8 مى همدخاولتةنا شي ةعم ثءبودمرت>اوةمرك ًافاري دهس ند/ارون لال ءورواش نأ ف رانا ق

 و ربو دو هر

 دهشت تاكو .ه.لع دلاولا
 ندا ازوفر كسع جر فالاومأ هلن مذومدعتساو غر هلا كاملا ثرواشنا هته نمدروأ.ج اولا هذم

 كاذنيدلاو غاالايلع عسواهذ أو سباب رشف صم هسفن رشا تالمكدحو ماشلاف لل

0 لسأر دفن ًاوةماذملا ىلع رواش نم علط او نيباخناو هحر شيطادح وكب ّودعلا 0 «ايلفابملا اركسع روح
 

 رمل م 0 فيرا ديم ا 0 0 ا هعدطمه دو

 0 ادمو هياعضن از هناف نب دلا مالص انلاكلملا ىأر كلذت 1ث الف نم دلارونا 0
 تاكوريس نامز فريثكلا || 0 0 _ 7 0
 ا ةهنرصأ ارا ,ةندلاترهطو نيدلادسالرسالاا صو لاو رك

 هلوقاهتلمب نم غادم يف لات هلاءاشناءرك ذك" الاىنعلاةرامعدمةفللو ةيسابعلا ا

 ركضت م دمج نيد ارمدعل رم *« رواشودي دخلا ع نمديدط اركض

 راق نادر كيه تدل هإ تعني ال تامزلا تاع

 ةسعيرشلاجانسيادسق

0 

 لئات لالاعلا قاسعتللا ةعاج هلو -ورواش سا اسكن درر ةلودتضرةناورواشل مالا تام هنأروك ذملاةراع هنقغلا نكحوا ٠

 ى 0 حلاصلاناكو رواش تاتى ابر تكرر ىبىفاوعقوف ماعتاو ناسحا موماع مهل نو كيزر ىب بادكأ نم

 4 0 03 و ةيدشناف لاق هيرصملارابدلا ىلا هل اودتددنعةرانع ىلا بحق لداعلاهئباوثلا زرنا
 د نس هيف

 لوملاةمدخ ىلا صو مه مودع ٍلتسدللا اذردصو د مهلداعواموت مسهطاص ن 0 مرصنمرع_ةامفمدلاو حدملاو مع هرصع كت تهرشاو كرز و لالكلار ملأ نمرهذلا هيكتشنام لازو »« مكس نم مايالا طة تودب تدص

 ادعمراصو هداز هحاوخ ةسعامنظلاض عب ون كر اك" مل لا ىفقاروالا تبن امل دق ملسلاو »ع 1 1 ىهو مما ءاهوكرح مه

 0 هسردإ

 ماطعأ م سرادملا ضعت

 منرلا كلذ نم اعمتكم ناكن م 5 مسهئاخرم رينلاعوةو تهقوذش 5 مرسم ريغ عج كلذ نأب ٍإ

 ىوسلادعىب طعس تدصقامو 5 مرعلا كام ىفا اوقرثاعاو 535 هنئاخ لذاود_عاونو كح, 0 1

 ا ا 0 راه ماكلا فءاشعقلا نعى ودنم' أ ةفراع تاسحألاب ضأن هللاو ْ نيحو نامكلاسرادملا ىفدس نأالا كاضف نضرب هب مسهمذب امون ىف تخف ولو ىدحا ناخرمتناطلسلا مدقنمدهعلاب نك اهدهعل . د ةطفاس هبلاعل ت تر ؟شولو 5 متالو فرذس ءاف كنأش مظعت ظ
|| 

 ىالطعلا ىل اومللاهنم نماثلاة بلا مون لت ةوةرهاقلا نم وح ا انعلاب ماشلا نمرواش لصوام هتاف و نما ىهدللا ا , نما غر لاب الاون ارومنا لام او كلب زرىبسءاءافولا ىلع هاداوو رواش نر كسف ة راع 1 هبل
 نيدلا ارم 0 ملدا دهئمدنع هلتةناكو 0 امسدلو نيدو لوتس حي راف لقوةرخ ”الاىداج رهش نمنب رشعلاو
 100 5 لل كانه« تنحتش : و خر ىلع هياوفاطو هس ًاراوزحورمعمو ةرهاقلا نيراعق اهنعهتلا ىذر ةسفلة دا

 هد مردملمخدب ناكو | راوتلا ضعب ىف هتدج واذككتبقهيلعرجو لرغلا ةكريدنع نفد بالكلاهنملك أي مايآةنال
 ءانةيناثلا ف لالادعب ول مهمءاس لالا دعب وواولا فب تاحاووةروك ذملاىها منا أ ىنط بلاغودبق ةكرملا 1

 اص” نيعوا سردنو

 ِ ةقرب ضرأ ىلا .امايرملا اداه د 2سلر 1 طخدمهب رصاارابدلا ىحاو ك د دالأن ىهواهقوف نمةاندم

 هياتم قالطستلا ةنكا اسعاه ممحتنك اسلاواولا دسعب و ءارلاواهق رف نانا ءاتلا تح ورز ب ترا طو 1

 ْ 0 كلذ وهرخ نيف ةره" نم ةرودل هذه ىلعهمسن تاةنواب وركل اهلها ةعار ررتك أ هن ا نميرةلاةما رةىه

 ةسودللا نم حرت و سرد : رسل

 كوااباكحر ديل ْ * (كاسإاردب شوك اريمأ نبال ضفالا كلاب ةلملاهاشنهاش مساعقلاوب ار« 0

 وهذناكو قالطسسقلا لاحرلا نمناكو هيبسل مدقتومدنعى ل روراسع نب ةلودلا لا هسءارتشا نس كاىنمراروك مارد
 مس مث َ كلذوعيهعتع

1 

 معلبقو .روصةنب دعرصم ب حاصر صتت ملا هياذتسا مرعلاةوفوةماهثلاوعار“ الاىوذف نيدو زعم ا
 هسردرلا عجو مث هيلع كه سم



 كلذ ىارب لزن وهف
 كوأالقتن انأ ىلاندالا
 تال ع نالئتتتلا

 اظفاح تاكو :ةسودما

 قت مولعلا عنج لئاسسا
 هدازهحاو+ نكواادوش

 هعلاطو هأر قام لك نأ

 تتح هزطا نع اغا
 ناكو ةبب رغلا مواعلا
 دئاصق طفح قارهام

 يلعارداقثاكو برعلا
 انرك ذدقوى !رعلاب مظنل |

 كو لاوكح قده

 هلو داو صار
 اعقومناخدجت ناطاسلا

 ىف هتراهلىلاعلاتاوهدلاب
 ناضدقو تتكلا ءاّثنا
 كولالْزع دن ناطلسلا
 لولا ةياغل اسنغم نتا

 ةقرعم ف هيلعزتدلاجارمس
 قفوتو هب رعل ادئاصقلا

 هبومناكو هباشنا و هذع
 ىكوااىعح .وءاربغلل ةماصم

 هتحاوش ! وا نعدلاولا

 هنا مانا ق ىو هناهداز

 هيلعرتلولاةلاقمدي عاق
 تعمب» دقو الاريثك نامز
 ندلاجارس وللا ةاقورمدت

 بة رالاريسبعت هوم ناكو
 هللا حور ةر وكلا

 هحور
 لماعلاملاعلا مسسمتمو )د

 كوملا لماكلالضاسةلاو
 ناب ,ريهشلا دهم نيدلا بع

 «(دابرك
 ءاماع ناعما هجر رق

 ىف لضقلابريختاو هك
 تصانملا ضعت ىل او م ةلامز

 تاطاسلا ةلسعح يتح

ٍ 

 ا

 اقال

 ردب هل فصوىاتهلناهاشن ا ملا فرح هستجسرتىف قابس !؟مئاود تاتناو رصنت للف تاناق ١

 ةرهاسقلا ىلا لصوو هل*مىفهب وكرة داعلار عت لتتو ىف ءات لا ىفرصلا كرو هاعدتسافروك نأ ىلانمللا |

 رصتسا اءالوف ةئاهعب رو نيتسوتسةنس ةخ الا ليقو والا ىداج نما ةيةينيتامال ءاعبرالام هول شع

 ىلع مدقتلاو ةاضقلاءاضق هيلاوملةلاو فيسلاوب زو ناكو ةلودلا صو ةمركلا هلوصوب تماقو »روم ريددت

 ناكو هعوطقرخ او رصنتسملا:داعسل وأن اك هلوصوت الاقي و ةساءس ننح ارومالاساسو ةاعدلا

 هلل امو ردس هللا مرصن دقلو هرمصتتسملا ىدب نيد ٌئراخأ ارةرصتتسملا ىلع لتداملو ش وكلا اريمأ بتل

 ىذفليقوةدعمل اىذق ىفوثنأ ىلا كلذك لزب ملودنس نينامثزواس و هقنعتس رمض| هع اول رصنتسملا لاف

 نيراامعلا وس ف ىذلا هب ردنكسالارغثب ىذلا عمال ىننىذااوهوةئامعب راو نينامثو ناسمةنس ةللا

 انلونالةسعب سأرلا دهشم ىبوةئامعبرأ و نيعبسو عسل ة نس لؤالا عسر درهش ف هترانعنمهغارف ناكو

 ىبضفالا نيكتف اهمالغورصنتسملا نب زازن عمهتصقو هنايح فهعضومروك_ذملالضفالاهداورّرو ضرع

 ةنسىف كلذ ناكو كل ذدعب ريحخامهل ارهظن لوةرهاقلا ىلا امهراض-اوامهذخ ف ةروهشم هب ردنكسالاىلاو

 هدو لضفالا ماقأ و متجرت فروك ذملا راتلا فتامدقرصن:دملاناكو ةئامعب رأونينامو ناسع

 ءاعأت الا ةءضرازتامأو ارهاط لتق هنافنيكستف امأف هنرازو ىلعرتساودماقمءرك ذمدقملا دجأ ىلعتملاو

 ناك نيكتفاو ىلغتسملا سرت هربخ نم فرط قبسدقو لأ هنئاو تاه طئاسمهج و ىنبدجُأ ىلء ملا
 تولالا ةعاقبابر ا ةوعدلا باد ليعامالا كواميسنته«بلاروك ذملارازتدروك ذملالضفالا مالغ

 نير الا ماقأ ىذلاوهوىأرلا لف ريبدتلان سحر وك نا! لضفالا ناكوربمتلا دال. عالتا! نم اهعمامو
 ريثك ناك هنافتاوهشلا باكسترا نمةعنموميلءرخحو متلودر دو هتافودعب ةكلمملا فهببأ عضو م ىلعتسملا

 كلملارادفرصع نكس ناكو ةعاجهملع سئواغ هلق ىلع ل عنأ نع كلذ هل ةنمست> رف ىاساك ب عللا

 هياءاوبثو رجلا لحاسىلا مدت ةروك ذملاهرادنمبكرامف ةلكولارادمو.لاىهو ل_نلار < ىلع تلا

 ينأدلاووهولاعتهّنلاهسجر ةئام سنو ةرسشع س + ةنسدحالا م ونة ب. عتاضمر روش لس ىف كا ذو هول ف

 قدم ءاامورصم ب حاصىدببعل اديمادبعت ريو ا بأ ظفاخلاةحب رت قدرك ذي الاءاشنهاش ن دج ىلع

 لضفالا ثب دس نم فرط ىناكرتلا قاراةجير# ودجلأ ىلعتسسملاةج رف مدقت دقوىلاعتهلباءاش ناءّةح

 نم لضفالا ف لحنو قاكرتلا قدرا ىباىزاعلث امن اكس نم. رشنا سدا ذى لعفامو روك ذملا

 يسجتو نيتئاموان.عرانب دل فلة ئاقس فلة عطقنملا لودلا بح اصلا هلع مسلم لاومالا

 || ةاهدو فارع بهذقاةحأةل-ارنيئالثو سلط أ اب دبوت فلأن يعبسوةسسجتورصمدقن مهاردابدرا

 || سلاجةرشع ىف لاةثمةئامرا وسم لكن زو بهذ نمرا عم ةثامورانب دفل ار شهلنث|هتعقر هوداهف بهذ
 هيسبلاسممبحأ نع أن اولالا نمنوأب سهذمد اود.كثيم لن دذم راهم لك ىلع :زيمانسص ةرسشخ ساعخ 31 ق

 ا بك ارااولاغنلاو ققرلاو لينا نمفادنو طانمدو سنت قدنمهصاختةوسك فودنض ةثامسجتو

 ' || سيماوجاو منخل اور قبلا نمكلذ نعاجرامنف لجو ىلاعتهاالاهردق لتعدالاملمسدقلاو ىلساو بطلاو
 دحر ىفدج وورانبد فلأ نيئالث هتافوةنس ا مايل تاهذ غلب وهددغرك ذئمناسنالا ىدقسيام
  ءاسلاوى :راودا مس .ر ب هذر اامهف ٌثاريبك ناتودنض

 0 ا
 «(نيدلا حالص نا ءلسل اودنأ تاو ره نب ىداش نب ولا ندلا موه نندا ثنهاش ةلودلاروثريمالا (#

0 
 نيدلا قر ةظملاكلملادلاوو كباعي بحاددعالا المل ادلاو هاش خورةنيذلارءدلاووهوةودنالاريك تاك

 2 ل ا نماهسق عوجا ىبا اةعق هولا 0 وك ذااءاشتهاش لتقوولاعتهّباءاش ناد 5 ذفأس .ةهاج باص و

سلادالبذصق قعاومزعو ىق ثمدبايىلا اومدقتو لاه اه ىلع ل-ارو سراف نيبام غل[ اجعمس
 ةمط اقنيل

 | نيدلارعامأ وةئاه مشو نيعي رو تالثةنسلوالا عسب ورهشف هلتق اكو نيإبسملا مهاعللاعتهّنلا ارصنو |

 كيحص
© 

 أو
 أ ب
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 قشمدب 0 ا را ناكفهاش خورف دب كيعس

 ا ىداجرخ او ىفوت مث مانق نسحأ اهلا -!حالصاواهرومأ طبذب ماَعف ما ل!نمادي رص ارايدلالا هامان

 ١قدادشن الاقو ىاشلاقربل !قىامصالا دامعلا لاق اذكه قد
 0 راش خورف ن دلازعهيحتأ نباةافوهغاب ثالع اهانلا نأ ني دلا حال صةريس

 ةئدق هيوا ل رئاسي رراز ل رض كا 1

 دح نضال كمل أام اود وةئامسجتو نيعستو ثالث ةنس مر ارشاعةر وك ذملاءارذعتتامو سسناهعأ اوقشمد

 رعش ناولد هلو لضفهنف تاكو بلعب لع قي ند حلسنااشعو رف نم هاش مار عم رغطملاوتأ نئدلا
 ةنس لآ ٌرشرسش ع ىفامءاعب رالاةإ لمراد هكوامم هاتقو قشم دىلا لقتتافك لعب هنملداغل نب فرش الا ذدأو
 يعج لاعتهّلا مهحرتن سو ني رشعو كامن

 ثمديةثاهسجنو نيعيسو ناس ةنس ىوالا

 ةرم نب لح ارمش نب س نق نبت لصلا نيو ربع نب سيق نب ميعذ نيدي زب نب ب يدش لابعصل أولا #
 ِ *(ىح راخناىفابيشلاةف ورعم بنل اًةِمّدر وةباعث ني نايبش نب لهذن, مامهنبا

 ثعبق لوم ا, رخوذئمول فار علان ىةثلا فسون نب اخلاو ناو م نب كلما دب ءةفالح ىف هج ورخ ناك

 ةرصبلا نم حاجا يرخوةفو لاذ ايرب لصوملا نم خم دحاو دعب ارحاو مهلتقفداوق بهن اجا هم هنلا
 ىف كل ذو هإ.ةاهل دق ,لبخن بالا مف أف ةفوكلا ىلا لصب نأ لبقءااب نأ بيبش عمطواضي ًاةفوكل ايو ١

 ةلارغهتح ور وةريهج ماوي انملالخدو .ةزامال امصق ىف جاخلا نصةتوةر مسؤل نيعبسسو عسمس ةنسس |
 ل اوةرغبلاةروسامهذأ رقت نيتعكرمبف ىلصتف ةفوكلا دصس لحد: أ ترذنةلازغتناكد قو حابصلا مع ٍإ

 ةعاهشلان مهلا ةتنانصجحو اهرذنن متجر خوتادغلاهبف تاصفالج رنيعبسىف عماسللااوأ ًافثار ع

 عم عئاقولا ضعب فب ردع نأ نايس بورملا ف لئاتتتناكو مظعلاعضوملاب ةسورفلاو ||
 هلوقن سافل ضن هريدخالا أرَغنمتديش 1

 رفاصلاريغسص نمرغنتءاذتف د ةماعنب ورحل قو ”ىلع دسأ ْ
 رئاط ىحانح قبلة ناك نب < قولا ةلازغىلاتز رالف

 ثعل بيش نعال ازعالوةفالخ|نعدادق سبش تاكو ب تو رخل ادهشتةعاضتاضن أذ زيهحمأ تناك 1

 اضا أ جال يرخوةفوكلاىلا لصون ىاكل ادربالا نينايغساهملع ماش لا نمةريثكر ك اسععملا كما دمع ْ

 له ىفنانفسهعبتاو هباعجأ نم ضراوف ىف سيشانحتو همأو هلا ةتائثقو مزوناق بردش لعاورئاكستو | | ١

 عردن مليقثلا ديد اهبل ءوهسرف هيغل لج درسح ىلع لصحالف تيش لوفر اوهالارهقطف ماشلا ْ

 ميلعلازب زعلار دعت كِلذلاَعَف نتمؤااريمأ انا ”رغأ هباحضأ ضعب هلاتفءاسا !ىفهاتلا فا مهريغو رغغمو ا

 1 ردع تاق هبلق بارده او هنطب قب با طا صاق جاع |ىلا دب ربلا ىلع مذ هل-اس اتم ليس دهاقلأف
 ىقمدلاة لع برص افق شف ةركلاكريغص بلت هلحن اذ ف ناكف قف اهتعابت ضرالا هييرضاذاز# رعاكو»

 ليوطوهو هرطملارث ١ ]حم طغناملع ةسساامط ٌةيحسن1د ودعسملا لخددقو رادبشتا . ار مهضعب لاق و 39

 اك ليجدب قرغو ةرعمولا نبرشعو تسةةسرعلا دبع مول هداومناكو 4 دحهدملا لعق مدآ ادعم“ 1

 وهوجرز اوكا أ ر رب لجو الا دبع ملام دق ا 7 الاعتماهحرتر مل نيعب 6 ْ

 هرب رك اةارس نمت انش ىب نم وهو ل2 ىب نم .هودمأ ىف هو ه].ضولاش و هأ نبا ىرو دو رشا نابل

 لئاعلا تسل أ هنناَو دعاب هللاَعف معلا ف ىناي زر ااه 1 ذةديدعت ا أ هو ةدصق ل عدو

 : ا “ب .هنباو ناوزم ناك مم كن ناف ْ

 سس

 0 .مدقت 8

 . بيشني-ةمؤلارمأانمو و بنعقو نيطبلاو نيصح اند

 ركسعلابامضات نادت
 هلوغق دعب هلزع مت روصنملا
 1 كلذو ناما ارت دالب تف نم

 نيعبسسو ينتثاةنسف

 كلذف لَ و ةئاعامت :و

 اناب دوج رزولا مويلا
 . جيوزت ناتحا هناكحو
 ماعلا لوم ااهمهادجا

 داوامن م هلدإو واشا,ن انس

 راصو ىلج ده مسا

 دو#ترن زولاةسردعاسر دم
 مح ةيمطل :طسقة دب دءاشأب

 دالبلا ا م
 بضاننملا نعدعاقتم

 حجوزتو باشوهو فونو
 ىلاح ناياسامهادحا

 اهنم هلدإو واشاءلاك نبا

 وهو هاش دج همسادإ و

 رهتشملا لضاغلا!لاعلا كوملا
 اشابلاك نتاباق الاف

 هحوردللا حور
 0 ملاعلا مسهنمو)#
 1 كوم ا لماكلا نلضافلاو

 53 نيدحم نيذلا حت
 «(ناداوانالوع ريهشلا

 مهرصع ءالع ىلعأرق
 3 |وسلك ةند د دعام اق راض

 1 دوج زولا هيف يارا

 ةحدم ةراسلاراث اها

 2 ناعرخم ناطاسلا دنع

 ةياطتط قلها عد

 ىذاق ض ساهملا تأالذ

 هتاءاض صقور كسلا
 ىل اوما اواحعف ةمدختانع

 ةلصا نعاس روك ذملا

 ىلعلخدو كفلاذاشل

 ةدم ناهد تاطلسلا

 ىأراواباضلا ضرعل



 ا ذو هيد ن اطل لا

 ةسردمهأاطعأ هنريصإةوقو
 ناحدا سه تاطلسلاهدلاو

 ايضاق هلعج متةسور ةنيدع
 ركسعل بايضاق هلع ناب
 ساجالو كلذ نع هلز عمم

 ىلع تاخدي زيان تاطلشلا

 انضاق هلع اا لان سم

 قاضي روصنملا ركسعلاب
 قون مث كوطانأ هبالو

 دوو ريسلا ىدضناكو

 ناكوءئاضق نشب رظاا
 لطاسيلاو قدا نيداقر اق
 هس لدو ةدقانلا هنريصب

 مانأ ىف قفتاو بئاصلا
 ادحاو ناركسعلابهئاضق

 رهط ناطلسلا نا ة نم
 ةنيدع داسفلا ضعبهنم
00 0 
 ا ه«ىعنق ةنردا

 ضع لاسراب ةمكمحلا

 تضعف عشتع لق مادخلا

 هتقئيهبلا ب كرفت ئانلا
 ب رصف« تع هعتمدصدو ْ

 ايدج رع الا ع
 دم ناطاسلا عمتاإف

 لتقي صأ هثدانلا هذهنا

 بئان هريقتمتا مالغلا كاذ
 ءاررولا هلعذشفةعب رشلا

 قح مهتعافش لبشنمو

 روك دما اولانماوسُعلا

 هضرعت ص الا اذه تان

 ناطلتشلاد رن تاطاسلا ىلع

 روك دانك وملالاقفةمال#

 نس همايعل ىئاثلات ا

 تنس ءاضقلا ساعع
 ةنمت و نعطعس بضغلا

 دئعو# نك 5 ءاضقلا

 مدل ملفا سايس

 ا 5
5 

60 

 ١ هليبسةبباذقب سعأو هلوق نسحتس اة بيش نيسنم و! اريمأ انم وتاقامئاونينموااريمأاب اذك لقأ مللاقف

 اذاوني_:مؤماريمأ بييش نوكمفأ دتبمناك اعوذ صرعمأ ناك اذا هناتنسحلااديا ىف باوملا اذهو

 لب نينمؤلاريمأ بيبشنوكيالف ببشانمنينمؤوااريمأايءانعموءادنلا فرح نم فذحدقف اب وصنمتاك |
 هيك خاوأ ف قشمد مي راب ىشمدلارك اسعثءا,فو ,رعلامساةلاوبأ اظفامارك ذو وبنمتو

 1 كالملادبعللاهثاك امدعي

 انضراربانم تمادام لصالف 5 بيرقدبلا ديول معتلاوذو 5 ةلاسر نموا ريمأ غلب

 بيضعفرعلاب موكل نكي د لئاوثب رككضرتال ناكناو د بيطتفيقث نمابملغ موقي

 نمهلوقو روك ذا! هل يصون بنابتءةتك لابمملاو ا واروك ذملا ناتبيلا ةثالثلا تانبالاءذهدعبو

 ءانل' ثوكسو ءاهلارسكو ملا غش ةزيهجو 0 ذمدقملا ثا افسون نب جالا هيدي رب يبطخ فش

 ةزيسهج نمقجأ لا,ة فق جلا لئلا هبب رضي ىتلاىهوةنك اسءاهاهدعب وءازلا قفوا تت نم ةانثملا
 وبأن اك لاقو هغضومريغفةماعااهعضتامنابى قامنملا حالضا ا قتيكسلا نبت وشعب كاذرك ذ

 مانشلا اونأن ةرعبهلل نيرسشع و سعة :بس ف ىلهابااةسعبب:رنيناعاس ازغف ةفوكللاةرساهم نم بيمش

 ةلمحفلا وط ءارجى سا !نمكن راح :راش اق سدح !كلذفسش .ولأ زاوغغ واين ساوناصأ ودال.ىلعا و راعأف

 | لس ةفرقني دى طب فتلاقفاهتطب ىدلولا كرتف تلهذ.اهعقاوفمل نت لذاهم رضف تبأف ىلس اهل لاةف

 دلأ تأ لبةتأو ىنااهالولتاامفرعتل امولننرسشعو تس ةنسابديشتدأ |وذ تلسأأ مث ةزيه> نم قعسأ
 ىف هتداود ويقتل املا فاطم مم ضرالاوءامسلا نمر عطسف زان نمباهش ينمج رفنامالغتداو ينتاك

 رهيءامديجاصن وكب وهصأواعب ىتبانأ توج ردقوامدلا هن قد رأ مون
 تاما رخ !اذهاهقي

 مظع هر ممالاهدسعب واهتحت نانءانثملاءاملانوكس ورمل هو ةلمسهملالادلا مضي ليجدو ب تنكسلا

 ةهج نمهح رخو دمو ىرق هيلعدالبلا كلو زاوهالا ىحاونب
 كواملؤأ نلبي نب ريشدراهرفحو ناهصأ

 بنالاقةسداقلا لياعم هل سد نمهح رصد ذتافدادغي ليحدريغوه هو نئادملاب سرفأ الوم ن اساس ىنب

 اهقوف نمةانثملاءاناا نوكسو همهم نيعلازسك,نامتعووهةعطظ كتر ,وكهيلعدادغن وتب ركشننب ىبرغلا

 ءاراهدعب وواولات وكب ءارلا مضو د مهملاءامنا تشب ى رودرا اونوت فلالادعبو ةبسحوملا ءامااتفو

 اهيلااوب نفاس راولاعاسةجالوأ ناك ةقوكتلاة حان هي رق ىهودلابءارورحملاةبسنلاءّذه
 هب واعمنب ثرتان بش ئارلا نب صاع هب واعم نب مهلا نب سدق نب ثرخا نبي رسشةيماونا] +

 اندسكواهق وذ نمةانثملاءانل ادب دشن عت سنن روث نبا
 ةدن ود عارم رونو ىدنكلا

 *(اهدقأ قب رطل اذهو ريثك فالتخاهسن فو ١

 ابضاف ماقافةفوكلا ىلع هنع هللا ىدرباطها نب رعداضةتسساوةياهاخلا كردأو نيعباتلاراكن مناك

 نحل | ىنعت ساو ريبزلا نبا ةنتفق ءاضقلا نم اهعف عندمانينس ثالثالااهمف لمعت ملةنسنيعبسو ات
 : ةفرعمو هاك ذوةنطفاذهاضّةلابسانلا لسع اكو تامىتحنينثا نيب ض,لودافعأف ءاضّقلا نم سول

 نءهتلادمع ةعب رأ مهو ساطلاتاداسلا د وهوا س#ارعاش اكو ريلادبعنبالاق ةياصاو ل ةعو

 دوك ذل جرش ىضاقلاو لاى للا هب بر ضي ىذلا سيق نب فتحالاو ةدابعنبدعس نب سيقوريبزلا
 هللا كل ص تنآ نبأ هلل اةنّاط رأ نبىدعهبلع ل. داعا م ناكو ههح وقرعشالىذلا ساطالاو

قد“ ناكم نملاق ما ثلا -هأ نمل->رفالاق مو لق لاف ىنمعمسالاق طئاخلانيب وكن لاف
 

 اهلتطرشو لاق هله قس لح رلالافاهلح .زآ تأت درو لاف نين اوءافرلاب لاق 5 دنعتح وزن لاق

 ةداهشب لاق كمأ نا ىلعلافتمكح نم ىلعف لاق تلعف دف لافاني الا كح اخلاق كلمأ طرسلالافاهر اذ

 سس



 الع قحعرشارتت يل
 نجم ناطلسلاتكسف هإتق
 ىلا مالغلاءاش ناغ
 3 ارزولا هيك اقةينءطنطسق

 الس«ناكل ولهم ناامأ لاقو رادحلاىلاهرهطدنسأ عر وحلو اذهلا ةف هل ماقفيرسش ىضاقلا | ىلاىذهلمصخ عم لحد منعنا ىو بلاط أن ىلعتأ ىورو كتلاختمنأ نباةداهشب لاق ن ا
 ىالاقند_هسملاةبرفاوعمجافءارقلاىلا اوعجالاق هنعشاىذرايلعتا ىورو هبنحي ثسلخ |
 مساس اصلا

 ةفللاركش هدب ل.بقتل || بني ز ىعسأ مى نم: امي رشح وز وب .رعلالضفأ نموأ سانا | لسضفأ نم أف بهذالاق مهنا نان دست ناطلسلا ىلا || غرفالف هلآس متتك اسي رشواذك ىفنولوةتاماذكا ىنولوةناموسهل اسيل ف. جقرافأ نأ كشو أ

 دحم ناطاسلارضحاف هنع ١
 هر رضف ةريبك اصعناع !

 ةعب رأمالغلا ضرم | اكو كح نبنمقيتلتعلط اذا < بك اوكءاسنلاو سه #سني رق : حادي دشابرضامهسفنب | ابنذمس ل نمبرض ىملدعلااف « هبتتأبنذريغنماهبرضأأ
 راص مث ئريذ هول اعفرهشأ |١ دقنينمؤللا اريمأ انهن واعمىلابتك هببأنيداي زن ىورب وهب دّمعلا بحاص هياكل هذهرك ذانكها) 20

 دجأأ لماكملا لضافلاو 2 ا 0 ل لا : مهمق]#* ا نءاوهوةر مجم نينامشو عبس ةنس عرش ىماقلاةافوتناكو يامون امون هريس رئاسؤامول هلحر وامولهدن ّ 00 ماعلا مسد : عطق هنأ تددولة رو ثملا ىف ةئامال الواو نوم اشنسملاو ىنراشنس هنا لاف هلمهضغبل عطٌغلا نم هسعنم ىلع |[ الا لصحام اذهىدشر || امع رش سائلا مالفدمو نمدانز تام كئاشقنمارارفو كتئاقافاضغب تلق اهتعطق ل كلاساذاف ديلا || نا لوسي و نادم أ عوام كير قلت نأ كا أ انددق ناك ن او نيعالب/.ندلا ف شيعت نأ ةدمّشل تناك ناءرك أ ىناو موت | ناطلسللو هوعدب تاكو | لاو مولعم قزركل 1لاّعف ءابطالا هيراشأ امهيلع ضرعؤاحرمت ىض اعلا ىدتساف اهعامقب هيلعاو راشأف اشاردوادهمساو نا ديزي اب 1 مهراشتساو ءابطالا عمف هنيعىفنوعاطلا هياصأف دايز نيعانعلغسشا مهلا لاقن ةككأجقم ناكو أ ناطل ارب زومالغلا كلذ || امنع هّتلاىضر ر عنب هتادبعكلذغابف زا ىلوفكتعاطل ىعتغرفو كاممشإ ىارعلاكل تاعيض أ ١
 نيدلا فولوا نيااشاب ان رونا نوكسو فاك ارسك, ىدنكلا وناس ناكر هلأ لَسبو اس نب دعو اف نتاوخو نعشوك سا[ || هنس لوو نيعيسو ةئس لمقو ناس ةنس ل.قو نيعبسو نان ةنس لو نيزاسعو نينث اةنس ل.ةوةنس هنأ ا

 امهدقمهتارون ىنبسحلا || يذحن رول بةونالهك نبدي زنبكلامنبعتصن روقوهوةدنك ىاةبسنلاءذهةلمهم لاداهدعبو

 انضاقراصمم هسوربةنيدع | مللي ضصوو منعنا فس نأ نإ واعمرك ذوامهةودوهو كلدح ص عت: امهنناوكلب رمث ىضاقلا لاف | نامدا ص ناطلسلاةسز دع امنع هّنن|ىذر رعور كساب ص ةتنت تن بعصم لاف ىدهملاةرضتح مالك ىريب زلا هنأ دبع, بعصم اعروسرادس ع ايطع |3225 انطناكأ ذامهفابمتفالاعتاكو ىداهلا ىدوم هلز عمم ىدهللا مايأةفوكلاب ءاضقلا كوت | انتاءلضفلانم لصحو ؟ ْ دك 1 د : 3 هسمع ءانع ىبسعارق | ب (باتكلا لأ ف ىلا مهارناةجرتى بسنلا هش ووعيفلا نبك لامني دعس نا 00 دثرا ٠ || لهون لهذالا نب ثرلانبسوأنبثرحاو»و ىضنلا لد رمث ىلانهللادبعنب رش هللا دبعو !#
 ناطاسلا ء]_عج هنرداب || باع أى اا مولكلد رسث جرتشوهنعهنلا ىذر بلاط ىنأ ني ىلع لتاقو قاسادفس نم مياحي سيل كرش لاف |

 ا | لاقومذن ع امم رضف يشاهماع مقنف أ
 اينيزبرض أ مويىكبعتلشف « مهءاسن نوررضإ العر تم أر ْ

 . ةيحاصوةيمتلالعم ةلعج | امالاق ني:موملاريمأ ان نهامو لاق لاصح ثالث ن مه هحن ىلا نب رت نأ ديال هللاتف ىدههملا ىلع اموت سس ْ 3 :ركسعلاراسضاف نادم |١ همن رزهأ اللا قفانيركالانمتحتارلاءذهتناك و ولاقفذسنلا حلا ارهتماوهشف هنلعا اوه عسل ثب دخلا ا
 ةردانل اريك :.معلا || لشعلاوذز بظل اركسلابدو.ةعملا ملا نماناولأ هل ص نأ خابطلا ىلا مدةتوهسلاف ىنشن لعاونس أ اة ةةبحاسم ا لاق مث ةعاس .ركفافءاضقلا ىل نأ لبق كاذو ةلك اىدنعلك ًاتوأ مولعتو ىدلو ث دحتوأ ءاضقلأ ىلتشأ
 يحاماظعالم تايم دمت ) 1 ناجتش نب 0 7 , ناطاسلاه بلا لام دقو من ومالا كل ذلاقف هسنعدللا ىف رز بلاط ىنأ نب ىلع لئاضف مادالا ضعب فكل رمش 0 دفق اان هثغالب لعءتحاصقهرعش ف || سلج روك نملاّلب يدل ناكهنأ صاوغلاةردباف فىر را كو ىن يدهن تعيزملا نمرثك ًاهييعبا , باغوةنكرتلا,رعشلانم |١ هللاو ل.ل رمت هللا.ةفارب هن ”0لنا قريصلا هللا ةفدقنلا قهةياضف ريصلا ىلع ةقزرب هلبتكد ةاو مهل رثك اورعشلا بناح ىلا | ءاضقلا كور مهدالوأ لعو كلذدعبْل رش هاو مهثدف عن رلانيلضغلالاقادبأةلكالاهذهدعب خيشلا الئامناكوةهادبلابعض د: سيل نيتمْؤماربمأ يهلاو خاباعلا 4لاق لك الانمغ رفا لك اف هنلا «مدقو كلذ لمعف كل ذريغو



 ةراذولانغ هلزغ هرزوتلا
 هلع وام قرح ضال
 لثمدالبلا ضع ىعاربمأ
 تامهسورب وو رقاب :اوهريت
 هسا هسو راب , ري هاو شو

 ام نفدوةئامعستو نيتنثا

 ةينيمةيشو ةسردماهعف هلو

 نع ت تتكدتو هربق ىلع

 جراتلاو هتافوي راماهجاب

 تئانت وطالخأ ندع

 رو رخل
 تاسالا هذهودو

 ناراوأ ةاكثمهذه
 هححو د نم ند لا هذع

 ذارادلا كلَ سان دأ نمر
 هحويسىل ااه اشم ناك ,:

 ىف سدلاعورلاف
 تانخلا ىف نا هةعران

 هلإأ هج ر ناكهح وراك وآه

 بسلا فيرسش لابعت

 ةمهل "ىلع ردقلا عسر

 عسيطلام رك

 م هنال بقع هقيرلف ٠
 ههيجتادقو الصأ جوز
 ليلا, الا تعب كلل
 كومان االا نال غااىلا

 هداتسس ان عىحدلاولا

 نمانلا ضم

 ' هنامداز هحاوثلوملا

 هنرد ”ةدلبف هعمدكو

 اهل وس .نافو ب ناك

 ءانثاف لاس نادت و

 عابجلا ةذانعمالكل ِ

 ايهنع تل 1 نا لاهو

 اوردقب لو سانلا نماربثك"

 ريبيعتلا: .لعردفت لضاو

 كردتاهناتلق لااسبنم
 ركناف اههصو نككالو
 ءاتلقلاةمااكتلا اذه

 انأان لاق هيضغ نكس حل نسسم اف كلذ للعدازن الو ل +رلا م ىلعل أ لاقو كل ذم. ضغأف لع لحرلا
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 هاندح وانا مالسل اه راغب ربآ ف لاقونو رداقلا عئفانردةف هسفننع ءرابسالا ف ىلاعت هللا لق, لأ هننادبع

 هيهّنلا ذراع لعل ىذرت الق دسعلا :نامماسدوادإا:.هوو ناجلس فلاقو باَوأ هنادسعلا ةاراص

 ريثكدت اضقىالداعناكو هلق نمى ومالا كلذ ةناكمتداز وهمهوا كلذ رن عب رمش همادق هلل امدنال وةسلا

 هدنعي تنقف عوكر لا لبق عسصلا ىف تنين دارأ !نوعفل وةنامامول لجر لاق باوذ-ارضاحباوصلا

 ةفوكلارءاضقلا كونو ةر وجهل نيعستو سجن ةنس ىراختت 0 باصّأّع مح نأدارأ اذهلاَتن

 ان نيهان وكلا, ةثامو نيعبسو عيسةنس ةدعقلا ىذل تسمتبسلا مول ىفوقو «زاوهالاب م

 هلع ىلهلةدصتف 0 ةريخابدش :رلاثو هردناكو ىلا عت هللا هجرت امو نيءيسوناٌعوأ :وأ عمسة سس أم

 ىلاةبسنلا هذه مؤمن عاهدعب وةمعملاءالتاو نونلا متن - , ىفااوهعح رد ةلعاقأد رت قل وذ

 قفتدحومث لكلا تبالسسألا# روج قهسسن تدح> واذكه تاق ا ه] دق ىف موتا

 باو.هلاب لعأ هّللاو ليهو نبل هذ: ثركلا نب سوأ كن رش ىأنءاىرخأ ةضمسأ

 *«(تاسار عاشه نم ىن 4 كيلا هاو , ان قيقش ىلعو ا)*

 مالا آوهد قرا اعلا عرجلا او مهدأ نب مهاو ازابحاص هنفمالكتلا سدح لكولا ف ناسل ه4

 تناىذلا اذهنا مهلاعللاعف مهمانص تيرا لحتدف ثدحوهو5 ةراحلل كرتلادال»ىلا يرخدقنأكو

 قيقش هللا ف كاعف كلوت قفاون سيل هللامفْئث لك قرارئ هلثكس بل قلاخ قلما اذنسهلو لطاابدمف
 تش ناكف قف لاف ىر ررلا ب اطلانههىلاتييغتدقوئُم لك ىلعارداقالاخ تلا تأ تعز لاف فيك

 هناي سو تس ناسا ىو ا# لعلاسلط و كاعام عسيمحت ىدصتو عسس رف“ رثلا مالك ىدهز

 روذشلا  ىزودللانساهرك ذلاعتهللادجر

 ةبتاكلاىربالار عزت حر غلا نيدجتارصت ىنا تان ةدهش ءاستلارفن)د#
 ب (ةافولاودلو !!هيدادغبلا لصالاةب روش دلا

 هسبق تشمل لاعلا عامتلاااهل ناكوريثكتص قانا ماععمسو دسبجلا طنا تدتكو ءاملغلا نمتنناك

 ةدلط نيد تع نينيسحلا هادي ءينأواوراعبلادجأ نير صن باطلا أن متعمراك الابر ءاضالا

 ندجأ نيس اى أو بول نب نيس ا نب ىلع نشل أ لثم مهريسغو ىني زلا دن ةحططو ىلاعذلا

 تل هيابتيكدعب ةاهدا ذرهتشاو ىثاشلالجتأ نيدجت ركب لأ مالسسالارفتو فسول نب ردالادبع

 تفيندقورز ابابنتنفدو ةئامس#و نيعبسو عب رأةنس مر. ارشع ثل امر صعلا دعب دحالا موناهتافو

 نما ءانعارلا دعب وةدحوملاغابلا قوة زمهلارسسك ىربالاو «كاعتدنااهحراه درع نمهخس نيعسل ىلع

 اهعببي وأ اهلج عدابملا بوسنملان اكوا مب طاعئلا رب اعجىه ىتلاربالا ىلا ةيسنلا هذ هاهتحت

 هدهءاراهرخ "انفو واولاو نونلا عتفو اهتم انما ءاملا ثوكسس سو ةلمسهملا لادا ارك ةيروشدلاو د

 لاذتلا نا ىناعمسااد.عسون أ لاقو ءالعلا نمةءانجاهلا ت سن. بخ ادالب نم ةذلب ىهو روني دلا ىلا ةبسنلا
 ترشعلاو تلاثلاثيسل !مول دج رصنول ؟اهنلاوت اسوان ذاكرسكسلا خصالاو ةحوتةمروذن دلا نم
 خيرات قرانا انساك ذ ذو ر ربات ان نفدو ادد هي رولا ىداج نم

 أ لئامالا نمتاكلاتفك :راينالا نب ةلودل اةّمثب فورعملا ب ردلا ,نسسللاىأ ىع نير ن ىلءدادغب

 ىلعىفاذلا ناسصالةسردم قب ورعشلا لو وه ب وبدأ هذ ناكو هنئا ضال يندم امامالاب ص اون ايعالاو

 .ىاعجسلالاق اوم وانسحافقوامهملعتغقو و وةيفوضللاط زاب احولاو ع خرالاب ابد احد طاش

 "اضضحتو انصن 1لاهتحردتلع قت اكلأةدهش هتنباهجو زو ىرنالاحزغل |نتدجلأرصت أ دا هددت تاك

 قل



 اههقرسك ىلاةنسسلاىف هداومنأةلاسةسو نيتنسو ىدحاةنسسرتاوأىف قشمدب ووك ذل فرشالا||

 -سلارسوت لب 07 ئ ظ
 تاقلاف قوذلابالا كردنال || نيعب رأو عسن ةنس نابعشر يشع سداس ءاثالثلا مو»ىوتوةئامعب راو نيعبسو ست ةنسسددلوم قتقملاب

 دلاولاوملالاق هذهاذكو ' : :
 هداز هحاوصن ىلوملا لاق

 هينأ تع كإ ذدتعو

 قاعتهلاهعتر ناكو ةنغ
 هملظن نمو همن رعلاب مظن

 ةزيظن اهلعح ىتلاهتدنصق
 لضانفلا لوم اةدمصقل
 رابكذل ركز الا
 هزه ضطوهرك ذ

 . تالفعلل ا ماهس ىاقناراب
 قام تاه

 ىورشل ءادفتازام

 ةسودأ ان ماس رقرزب ابابانفدذةدهشه تحوز تومدعب لقت م عماجلاة بج رب هرادق نؤدوةثانعس#لو

 ةثامسعنو نيعبسو عب 1 ةنس مرعى ةيجانلا

 نيدلادسأر وضاملا كما سدلملا ناو ص نب ىداش ن هوكريش ترا اونأ )ع

 :ةنسف نسداارون.دثس ماشل ىلا لصودقر راش ناكور واشرابأ فنه دسم مدقتدق
 قرصملااولصو منو نيسجنو نامتةنس فتاك كلذتأ دادش نب نيدلاءاهم 0 ذوةنامسجتو نيس#تو

 لعجو هركسع نم ةعاسجهعمربسف نيدإا حالصةريسىفهاكح روك ذملاة:سلانمةرخ آلاىداج نمىفاثلا |[
 تن ءقشمدىلا والعاب سحدع .وانع هو 0 واش وسهم ردغورصماومدقو ه ريش نيدلا دس مهمدقم
 رهشفق ابل اههجوتناكورصم لاذاعهنامةروك ذملاة سلا مخل اىذنم عباسلا فرصم نع مهليحر

 داعي رخو نالزغلا ىداوقنرط ءئاسولوالاةعندلا فاهكعامىف عمط هنال نيّتس و نيتنث انس لوالا عير
 3 ردنكسالاىلا ندلاحالص تاظا .لاهحوتو نينوعمالار_:ءنيبابلاةعق وةسعتدلا كا فن ناكر فلا

 نيب وهنيب حصلا ىرحو سيبلب ىلاديعصلا نمنيدلادسأ ع جر ثرصمركسعور واش ةرمداحو اهب ىو
 اواتقواهوكلمو سديماب ىلا مث رفغلال وااو ماشلا ىلاداعو نيدلا الص ناطللا هلاورعسو نيد رمل

 مهلا ىطق مهردخ نال هناضرم ىاولتدوهوئمو ةوباطو نيدلادس أ ىلا اوريس نراسو عكا رأةنس قاهلهأ

 هإتةىلعرواش مزعوةروك ذملاةخسلانملوالا عسب ررهش قرصمىلا هلوصوناكو متع رخلادرطو ١

 عياسءاعب رآلا مول ةرازولا ني دلا دبس ]ولو هندسرت ىف مدعتاكهفاتقودور داق هغمنيذإاراكلاءسمالا لئقو

 تسلا مونةأف ىوت مث مايأة سنو نب رهشاهممافآو ةثامسعتو نيتسو عب راةنس ءرخ الاون ررهشرم شع
 نيتسوعب راك ةرخ الا ىداج نمزم رسعلاوكلاثلا دحالا مول جورلالاقو ن َرسعلاوىناثلا ١

 قات هللا هر هئمةمدول ةدمدعب سو هيلعهللا لص لوسرلاة يب دم ىلا لقن تاه نفدو ةرهاشلابةثامسجتو

 ىلعةبط اوملادب دش لك الاريثكن اك ني دلادسأ نا ندا الص ريس ىفدادشن|لاقو نيدلا سالص هناكم كوثو
 ديذش ض ص هز أف ةماظعةرشةاساةمدعناهنمو<: و قيناوملاو مذكلاهبلعرت اوتت ةظنلغلا موعللا لوانت
 تقاملاو كرعش 'نبرمجنيدلار صان ىوساداو ف اع لور وك ذماع راتلاة هل تكف مظع قونامهارتعاو

 كامالفةئام سنو نيتسو عب رآةنس بح رفع هتم صج نيدلار ونذخأ نيدلادسأ تامانورهاقلا ثلا
 ا نينانكو ىدح انسة فرع مول فو ىتحاهكسلملزي موروك نا نيدلارصانل صج ىطععأ ماشلا سدلاحالص :

 هتنفدودلتل ارهاط قدم دياهم سب .ردعابتن 00 ىلاد ولأ تننماشلا تسع اب هم ورهماةروةنامسس#لو

 هد[وموهوكريشنيدلادسأ هدو مدعي صخ+ نإموءرك ذمدقمابولأ ن.ءاشناروثةلودلا ساهم دنع

 صمحة ئاسةسو نيئالثو عبس ة نس بح ررشع سان ءاثالثلا مون قوثوةئاهسجنو نيتسو عستة نسف ْ

 نمةعامفامتو روناء1نا دلي نمنيسك امو صريوةسحرلااضنأ هلتناكودلبلا لشادهسنب رف ن فدو
 ةنتسرفصر شاع ةعجام ءولىف وت ىبح لزب مو مهاربا نيداارصأن روضنملا كامل اهدإ او كلم اىف هماقم ما. ةفدال والا ش

 رضخلا رصسم قدانلارهاط نذدو صحت ىلا ل ةنوقشمذ ةهطوغ نمد ريسنلابة لانه سو“ نيعب راو عب را

 قري_تأو ىسوم متغلاوبأ ةلودلارفظم فرمشالا كما هدلو هناكم بترتوة سبشل اهتهجب نم. مالسلا بلع
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 ويوم

 ايآ نيدلار فلم م فرسشالاءامسف ىعسابهم-لاقف داو ككملابم ىدازدقدنورخاي لداعلا نب ف ريثالا
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 نادت ناطلين سا
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 يدَسو نينثاةذسرفصرشاعةعإلا مول صمع 0 ناار وصل نفل اوت د ىببوم قتلا

 ةدعقلاىذو لاوس هتدالورب دقت ن وكيف صج لحن ادمدج» رش نيدلادسأر يق دنع نذدو ةئاقسو

 | هوك ريش ولبح هوكودسأ ارث ليحل اس اى رعلاب هريسفت ىمع اظذلهوكريشو # نب رش و عبس ة نس

 نبع نرد نيز جاتسسملا افون هت ىلع قاع مالا وراس و سج ةنساف

 مق رابع

 5 وج سا

00 
 د[ 4309 60 هد[ هرج

 0 حلاص هرعوت |)

 | نيس نول اوهريسغو شفطخالا نعول اذا ودادغب مدقو ةرصبلا نعوهو هلا اوونااباملاءاهشف ناك

 ع رواتب دناكو مهتقبطو ىىم<الاو ىراصتالادبز زغأ وةدسع تأ ع نعدغلل اذجتأو هن ان ويس قلن لو بييح

 هنوييسبا »ا خرف انعم رفلابفرعب دج باكو علا لو ثيدحلا ىورداتتعالا يمص بهذ ح

 ىمهالا ىلع نيباذسهلا ناوندت ارق ةر.عوبأ لاق لاق هنعدربملا سايعل اونأث د _تقءار ةلادادغس رطانو

 ايعاسو امارو ارعاش توكي تأ ىلذهلتافاذار عابأاب لاق هنمسةرفالف ةديعى أ نم هل اففحسأ ناكو

 الور 0 ًارالو عمسن لو تعم“ ل اللاف هنذلاإ سلامققت الو لاعت هلوقفلودب تاكو هيفريخالف

 تبث ىرللاناك اضن دريملالاقوالؤسم «+تعتاك كئلوأ لكداؤذلاو رصيلاو عهسلا نا لعتلوتلع
 فالماس تاكوانمد 2000 هاراهلاضفاتغا الع ناكم ةعاسلات أرق هيلعو هن وببسباك قموتلا

 ع رع تاكووملا فريم و ةورعلا ناكوتينبالا باكو بيعريسلا فتاك هلوزابحنالاو ثيدحلا
 |نيتئامو نا رشعو س#ج هس هتاقوتناكو د ناهمصأ مي ران ققاهيصالا يعنونأ ظفانحلا رك ذو هن ويدس

 اهنمةدحاو لكل ئابق ةدعملاةيسنلا هذه مماهدعب ا هب ىرل او ىاعت هللادجر

 فثدجو مهلا بسنف وهف لزتامناومهنمن كلو رو < ناازعوبأ تبسش «مهمانلا لعأالو مرحاهللاةب

 ابأتأ ىدادغبلا ميدنلا ىارولابوةعب أن بابفؤرعملاقصسا نيم جرذلا أ فيلا تسرهفلا باك

 تاتا , روهو :ددسشملاةدحوملاءابلاوءارلا,ناب رنأ ناعمسلا باك قونابر نب مزح كرمروت ذمارع

 هللاورامتانةمقلعس مرح قواض:أ هادو « 0| ليفوةرووتملا اقل ةفاسر تاكل نان

 مرحوءهىف معالاداب ]لوق نحأ اموبا اودلاب لعأ

 لحوهومرحمتب رشامو « قيوسلا لاذامومزحامو م« مرح مركلا قب وس الكس
 قيفيالابتم ىرالااذا 2 اهف مرعلا لزتأ انأف 3 كوس ناك نع هيتلاعالو

 اع تزعل ارامل دخت رضافهحرل أوطن مالك كلذفو رنا نع قب وسلانىكو

 . كالذلاَش , وساهامعست قال اق اهقاسن القد وسلاب

 ندسعن دادشن كرز تدرجات راصأ نب سل يدا نيس ادهن حلاصىةوبأ ةاودلادسأ آر«

 نتعصعصن بص اع نيةعبب رنببالك نب ركب أ ن هنلادبعنب ب عك ن بةعد رنب سيق
 . ضمن, ن الي عزبسقنبةفضخن ةمركعنب روصنمن,نزاوه نبر كد نب ب واعم
 « (ىالكتلا ناندغن دعم ثير ارينا :

 ن.لئاضفلا أ مالغ ىحارخلا نب واول نب ةلودلا ىضت ماه وبلح ةديدمدصقو ةيدابلاب رعنم ناك
 ىوت_افرصمسحاصىديبعلاك املا نير هالظلا نعةيانت نا دج نب ةلودلا فيس نبر صن ةلودلا دعس
 ةنسدطا ىذرشع ثلاث اهل هكسلقناكو" ةكوشوةريشعو لهأ و ةعزعو سأداذناكو هنماهعزتناو اهملع



 ىتح ةشفانملالكباسحلا || ءار رش الا ىفوةنك اسءازاه مد ةدحوملاءاملاوةلمهملا لا دا رسكت ري زدلاو في هكر كسعفف قئىرزدلا ْ ك اد نيكسون شوب, اريمأروك ذملا ارهالفلاهيلازهذاهوومأ تروا جرت :ةنساو ةئامعب رأوةرشع عسب ١ نالرقو يسامرتماا 5
 تاطاسلا هلزعو تاطلسلا ليقو ني رسع ةنس والا ىداح ف كلذو روك ذملاحلاصتلو داارسأ لق نعتالا دلة ةمامهندبات نحو ٍْ ىل_ع هضرعف مالكلا | افاصتف ةناوحلالا ىلعانةالتىتس مدقتوهسرلاجرخربدللا ملاص معتابلقيل الهتوتم جرف تبرطاباسالا| 0| ق 0 افاغأو رهذأ ةفرعموةمدةتوّدماهشاذناكورهالغلا ن نعابثان ق ثم د. ن اكو ىلب.دلامت, وزن رردفا بلا 12 1
 عةروك دلاةسلوألا نع ىبأةج رت قرصن هديفحرك ذك ًاسو باح نيكل لا ساد سه ىنب لوام لوا وهوةئامعت رادع عسأ ا

 0 تاىلا لالا هيل 1 ةلمسهملالادلاهتنو ءارلا نوكسو مملارس سدا مو ييىلابعت هني اءاش نا ارءاشلا سوم نيدجت نايّتفلا ا
 ةئدوباست-الابسنم دعب وواولا فو ةلمسهلاءاحلا مشو فاق نوكسوةزمهلا مضبناو الرو هتيفوم لالادعتو ا

 نودا نموهو هسورب ا زايغا و هب ربط نم ب رقلابنيطسلف لاسعأ نم ماشل اية دأب ىه 1 اسءاه تةسحوتفم نون فلاالا
 ناكو شال ادنعبصانملا اهنوكو هر ا ةريغملا نب ماشهنت ىصاعلا ني دل ننث درك ااهتكس تاك ةناوكلالااهل لاعب ةدملن اضنأ

 امويف هس هئئادح رس نقتلزنمانم ةناو ةالاق ع انلزتم نة انعل سي ناك نم : تانيازإ نع 3 1
 .هلاح ىلسعنْوح مانالا نم نمرلااَس و الوتاشولا نعط# هردكبالاو ع سفاح سلا : أ

 لكنا كرتف نزح ادشأ
 ةفياج اح هللااف ,راعلا لح .رو ىناط1ن ان اولس أو ىن راغلا ىلءىأوفاري ريبلا ليرعس تانع ّق ةرسشثملاب ىورصوصغلا اكسال يسامح: ىلأسهذو ”م(ىرخااىدادغبلا ب رلاىسبع نبن حلا نيدعاصءالعل اوناز <

 هع كد ىف طرختاو 11 و رسم هه روصللا ةهيالوو يتلا نيماشهمايأ ىفسادنال ىلا
 ةرمس اسعملا بط .رعشلا نسس>باوجلاعد د رسرابخالاو بدالاوتغالاباسااعتاكودادغب لحشدو لصوملادالب ١

 جار ارذتسا فاق داسلا زلال سناك, هبلغلاضقالاوهما اناسحالا فدازوو وصنملاةمرك اهات 1

 متن قراند فال 1 ةسجن هيلع هياثاوهيلامأ ىفىلاقملا ى ممهيفاحت : صودخلاب اك هلعجو لاومالا 0

 ءارقفلا سانبل سلو
 ضءبل اتووهب ربابزتو

 نام ر# ناطاسلإ هثادعأ
 ق ملاعب انونجراصةلا ةللادبعن دهاحقفوملا سار ضو ةسئنادتن,دم لحث دالو هناك سانل !ضفراذهلف هن بذكلاب 0
 ام تار احرف فاعله ا حا يهد قرملال ةنراشا هل ل يسر سلافة انساتا 0 ]

 رح دع هلاتف ةغالا ف لص اما ساو ا انج وت 0 ىف ظنا 0

 0-2 لانه عمجاو نهادعت الح الغنوح لفن ر لا نوكالو نهريغب لعفبالو نانمعل اءاسنب لعشيا ىذلاو 0 ةعاس قرطأ تأ 1 0

 هقنع فس رف يشلل ناكو قذوملاهللاقف ارضاحناكن مل هذ ورسكتناوراشب لعجف لاق ىلا ءالو حرصا هلك كلذ فوهر نعل 0 ١
 اذاهنادح و نكمل سرح روطاملو هللادجرةءلمسصي كت اهعن , راو ةرشع عبس ةنسروك ذ ذاادعاص وتو لمت هنا لعفتال كلتاق 0

 سماق ضاسغلا قلسغوت هرف لمسعف هلةوصال بقامعسج هلق هنال ارمخلا ف ص هوصقل اتاك رست مدع .ولهنل انهيذكر وصخملل
 ١ لاقو همادشضءيزجشلا . صوغن لشن لك اذكعت 5 ضوصملا ناكرشلا ف ضاعت هرصع أر عش ضعب 0

 مضو نونا نوكسو ءارلاو ميسم عن لفنرماو ديا ترك ذأ لي ولعل ووناسالإ ل: ةريثكرابخأ هلو صوصغلارودل ارعتنمجرخي #« امنا هرصنعلا داع دشن أتيبلااذهدداص عمها

 ىلاسرفلا اذ_م تهذا

 مالو 7 ل مهارا
 ,ىدعرضع و سزفلا

 3 0 روصنم لماكى أ هلودلا ءاهه ني نيدلار ةيااودلا تستقل فدع نس اون )# 0 ك أ اع
 8 !لداح ناشا ْش هب (ةفيسلا هللا بح اص ىرششانلا ىدسالادب منن عتب سيدنبا 0
 ارراانلاقو ةعجملا موو ةكرعملا ف روك ذملاةةدصريمالا ل تةوةبن امعتلادنعاشالتف برملاىلا لانات سوت ةرسلا اد ركام نالسسرابل نب اءاشاك-ام نب دنا ارقي هوت واعسو أب اذنك بوعلام ليك 00

 ير هل تل سَ ىلاعَت هللا هجرد ارغب ىلاهس ار لجو ةئامسجتو ىدحاة سحر نم نم رشعلا لمقوةرخ ٠ .الاىداجت س

 ملول !ىدي ايلاف 100
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 ىف هءاععارزولا ل حداق
 0 له لافدغلا

 5 نا يو

 ٠لاقدن ر بصتم ىأهولس

 ةساتاءانت تاق 1
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 ةجرتف كلذرك ذذ ةًاسو مغابلاو حداصلا باك هيرابهلا نب دمت ىلع وأ ُت »رشا ملت هلولعأ هاو

 عسنةنسلؤالا عسر ره خاو فروصنم لماكى أهدلاو ةانوتناكو ىلاعتهّماءاشتا هد رابهلا نا
 دحالا هاء ىفزعالاوب ا ةلودلارونهيةاوروك نملاس بدهدح قولو لامن هاو جر ةئامعب رو نيعبسو

 نامع ةنسةرامالا لو ةنس نيتسواعبس هتراماتناكو ةئامعب أو نيعبسو عبر ل مقو ثالث ةنسلا ا

 ام « ”سواعلا هيدي نيدابتاكزوهسشملاو ءاشلا لأن ب ىلعن هل اوبأ ناكوةنبس ةريثع عسب زأ 0 هر وهن امعت رأو

 فرح قةقدصن: سيدهدإو 0 دمدعَت لقودن امعب را او نامنةنسدي لهن ىلع هب هند : اد قول ووههتددشف

 هلمهم نيساهدعب قاهتعت مانا اءاملا نوكسوةدحوملاءابل اخ تف و لم هلنلا ا مش سد وو لادلا
 دقيرشانلاو ىد.الاوريةلمسهملاداهدعب وابتكت نمالنثلاءايلا منو ءازلا نوكسو ميا تش دب لصووع

 ءاهاهدعب ومال ادب دشتو ةإمهملاءاو ارسكبدإ اور« سيدة رت ىفلادإا فرح فامهملع مالكتل امد

 ةقدصةلودلا فيساهطتثاتفوكلاربىفتارفااىلعةفوكلاو دادغن ني. قارعلاب ةدساب ىهودنك اس
 طساو ودل نيبةدا,نونلا مضنة.نامعتلاووم هبلاتءسنفةئامعب رو نيعستو سجستنس ف روك ذملا

 0 اف 01

 وهو رذ ل فرم 300 0 ني وربع
 *« (سعاشمهيقلروك ذملا تروا ل1 افلثملاهبب رضا ئذلا

 ِِت تاعوتمل ضعي دهش وورفصل ل 1 وهيلعهللا لص ىنلادهعتل اردآ مهتعمتلا ىطرنيعباتلات اداس نمتاك

 هتروصام فراعملان اك ىتببتقنبالافو نام أي راق معنووأ افا امرك ذوةرمتلاو ناشاقاهتم
 كاف هعابش اىلاا اوريو ميبف فنحالا ناك مالسالارلا مهوعدب مك :ىبلسو هيلعهّللا ند ىنلا كالو

 لوسر ىلع دفي إو فنحالا لسأداواسأفاهمالمن حك اهني وقالخالا مراكمىلا موعديل هنافنحالاو 0
 تاكورضر رياك اونيعباتلا لج نم ناكو هيلعدف وباطملاْن رعنمز تاك الفلسو هب هيلع هبا لصدتلا

 هنعئو روس عملا ىذ رىلع :و نانمعو هر نءىورو خلا و لعل اوءاهدلا ولعلاباف هوصومدم هوقدا

 | نيه رغلادخأ عملا ةعاودج راو نيفص ا عقود نعلا ىضر ىلع عيدوت وةرصمل | لهأ ةىرضمل !نسحلا

 ْ ,امونهءلعل خد هن واعل نس الار ةتساا_لواممتعهللا ىذرثامةعور عن مزيف ناسارجت اح وّتف ضعب دهشو

 تمل ةلاضتماحل هلل اقىفةز زازخ تناك الا نيفبص مول 1 ذأامفنحأ اهنباودب واعف هللاَعف

 ناواهدامغأ !ىلاهم كانلتاق كان ويسب |تاوان روي قلاع انفع 1 انولقا أنا هيواعمابهلاو

 : ك1 كا ل تكلا ا ارتفب را نمتدُت

 تنضغتضءاذاىذإا اذهلاهدعوتب وددت ىذلا اذه نمنينمُو !اريمأايتلاقف همالك مسن ب باع

 قهدعق ا دهعلاةيالوادب زب هدلو بنا ةيواعم نأ يورو بضغمفنوردبال مج 5 ىب نمل ؟ةئاهمبتغل

 ةدافمللا رع كلذ لعفف لجر ءاس تدي زي لا نواة وأعم هوا سانلا لغف ءارجتبق

 | هب واعم الات ف سلاج سيق نبضنجالاواهتعضالن لس ارومأ اذه لون ل ولنا ملعا نينمؤملاريمأ اي لاقف
 نعل كاس يواعم هلا ةفتتدصنا مفاخأوتيذك ناهّنلا ف اخ أل اسف ةردتارأاب ا, لوقتال الايام

 | هللا قلحت نمرمت نأ عال اريح بأن هللاعذ بابلا,لحرلاكلذميقل رخال فولاب هلرصأ واريخةعاطلا

 | اجالااهجارذتسا ىف عماد سيلف لاستقالاو باول الابل اومالا هداه نم اوت ادقورثكلاو هنءاواذه ىلاعت
 مالك دايس سني نوك ان ل نيدو. ناقل لن م فتسال لاش تعب -



 البف بكردق ناعدب زئاب || قوملا مب الوغانس الل ءاب الات رتشدااملاقو نمْؤم باتغاالو لقاعبذك الو طف. رمش ناحنام همالك نمو ناظلسلا ناىهوان قد |١ ىذا اناسللا اوؤدلا قلكاءادلااودان رمش الأ عيبتلا نعفكلاو جوسلا قالا هم رالب ةدحلا لع ثارعسساماىلاتلصو لأ يعادأالاهمالك نمو هيهبلاسانلاموةنامىلاوبحت المو كولملا ىتعي.ةسيلاعدأ ملامءالُو لا [للاقلاو هلأسامتطعأ بابتنت ”االوامس دن ىفالحشدب ىتح طق نينثانيدتلح دامرعتعمرتع لالا نهل ودام لاصت ثالثف ىئنخالا نكلو.ة.طعالساتلا يبي ب سابا
 تادتدال هيلع ىفدرأو ةرثكو ةمسه 'ايهذتل دخل اةرثكلاقو باد الاو با الا ىوذدنعفورعم عاناعصا نم لضفأ ءابحالا
 نا دب زباب تاطلسلا ىلع ٠ لان تعذمأ تدم لاب اهلوقد الجر فنحالا عمدووب هي فرعا يسن مزلنموةءدز تهوس“

 : 21 تليقكنا ١ ن ماشهلافو يهيمن وهو ماعطلالحرلا كركي نأ :ًاورملا نمتاوهنطإ زدهح -رفلافاضو نوك ل حرلا فرمأ قادما لاق | شال انا املا لن ارتاح نمو ماركا بعت يحرم تحرتسادل
 .لامت هنا ئقزرولو ىلجال لامفمدف توماكش موقىل ا ءاجدقو سقن فز-الا رهسشروهشملاز اغلا و

 كل ناكلةتطلسلاةلود | هللانا ايت ل اةفاريغمل ًاساموطعأانأ لاقاو سالف كل كلذلاف نيتي كت اولاقف اوك
 7 ئ : ىشخأ و نوبلاط موملا مثنأو ةدحاو هر دب ىضق ل سو هيل ءهللا لص ىبننلاناوةدحاو هيدن ىضق لجوزع

0 ْ 0 
 ١ هرتاولاتف يسختال مانام لثجالا مكسنم ساننلا ىنضرن الف نيب ولطمادغا فوك

 را ا مل عربصلا عملذلاوهلانوهام مان ءلئسوبهبكر وهيلعئئاوهلا|
٠ 

 تالت طل : كموعي نآسأو ودعت تاو لارض ءتنهوأو لددعت صقن تلعذام سن ىنانلاقف ىغاا ىلع لمقأ -كانم هلهأ لفتت ثان 8 "ىلا مرد لاقت هبل اداشب اقوتكم لئاغلاب كأف هينا رضعب هنأ نبا لتقهنالىرشنملا مصاعزب سقنمالا صالاهنلا لسراف ةنطاسلا 1 لا تلعاجلوكي ,ناكولاجرلا نمىكرصن لح اتد-ولوةين وروبص ىنكلو نو دذامدح الا
 ةنالطسقلاىلوملاناهدبز اب || ةثراحت اكو فنحاللو ىنادغلارد,نن ةثرامحل 'هياعرلاريثك نيقارعلاهستالو:ٌدمى هنأ نبادان تاطلسلا لزعةىنطتطسق || ههحوريغتالو هتوبح سق لحام لتقل فرصن امة مب رغا لاق هستبدلوتقملا» 1ىلااواجاو هليساواخ
0 
 مدرب ركسعلاءاضق نع ْ موقايدايز مسهل لاقف ةنرساعمو هند ر ةنىئاداب زاومالوداب زدنعهق ةرصبلا لهأ عقوف بارسش :ل| ناكم

 شا مهاراياطءا ولأ | هاغقىلا ترظنف ىئمدقتالو اطق هراكر ىاكركامصا لوّةار ءلات اخ ةز نمير اسن وهلخرحا امانتك ْش
 كسل ارانضات نك الف ا نمئث نعمتلاسالو طقءاتش فس شلاالو قفص حورلا ىلعذحخأالو ىتععيلاتيواف ندر انالو

0 
 ركل ىوملا ناك بابفىرشخإلا فما 1 ةراربالا عب رباك قمالكلااذهتدجومءاو مس نسخ ال هنشطإ الا مواسعلا

١ 

1 
 ل اعلا هللاد.دغمدأو هَناكم لوتودايز تاما لان امهنق نك يلف فنحتالاامأ ًاوةروصلاه د هىلعءاسنلاةرشاعم||

٠ 

 تيان افاتار ْ ناهتلادنعلاقف كدلاودنعلا» تلعدتل هنراَح هللاعف قعدعبتوأارشلا هارت اما نراشلا ا
0 

 ل نما ةئاخ ةعنمتلا هاناق ]| ٍّش دنلحرتن او لعتلغن نمىلابسنأ ااقاويرسحأبا اوس عهعن هتك الاعو 28 ا

: 
 همرك 5 ةروججسلا 2 ا رخ او ىلع لحخادلّوأ نكوذسنلا عدف فنا تأنمآ كل _تبارشلاةحنار ترهظفكتب
0 

 ًامظعامارك اوكارا ارا | لاقتتشام ىلع نمرتخاةلاق لدن ءلاعلا هعدافأ ىفنو ىرض كاع نا هعدأ الان ةثزاح للاسقف ىنَع
: 
 ّك لاس نجح نبسن أ ةللاقف سانلا هعيش رخال امها ءالوف صرهمارابملا مضتوابهجارسن كف صو دف فرس ىتلو
 هه اعنامىسامركلا | كقدلادوسالاولأ لبقوس نأ نأ

٠ 
 ءاضَعلا ف هتريس ناكورب ْز رو 5 اوةقحملاوةقحاولاهل. .ةولو وفوتاموءارزولا سيئر | ..اهنواالدالاوقأ نلوغي .« قتسماماوىر ماسجلوةي « بذكتاماسانلا عج نا هلعحناةديزب اناطلسلا قطني ةيويهلاءرلا هناناسل *ب ىغالنا ىبفغلاب امنع انو »* قئرسْئيقارعلالامنم كلف نام ءانحلارهفوحل دبتو 1 هندحو ايشزاحأبر ةتعالو هع قرستو نوختاههفاذزح نكت 35 هرالو تيلودسقردب نزاع
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 رك ةريْس ةرازولاو ا هللادسعت ام هب راقبالو هن واسال مهيلع مدع زاصواصل هنن أم .يغدتغ اة محررت هلة تنحالاأو
 ةدومنتنه رطهتقإ نعهمادبع لج داواصو امل 1 ؛ واعم ىلع مال.ْلل ماشل اىلا م مهحوأو فل ةزدنالا يفوت ةارعلا تابعا عسج

 ءارقف نمرقنت انس ناكو || مسيملاجرفن كدنع مست صردق لعالوانالوأ ىلا مهلختدأ لان قارعلاءاسؤرلوصوبهلعأوذيراعمإ|
 نم ن ودمار ةنطناطسق :



 يس : سس, دنعو مول لكماعلملا هضلقم
 دأو 00 || غلاب وهتازنم فرعن ناكو هيواعمءارالف فتحالا لت د نمزخ اودي واعملافاكتدترتلا ىلعمهلتدأو || الا هدتعدسجو ل هثافو

 هلووهرد فال اةناع | هل-نعهلأس هيلع لبقأو هتتتصىلعمعم اجا فيلا مدقتفرحابأاب "ىلا هللأق هتداسو همدقتل ماركا
 فيحالاوهيلععاتثلاو هللادبع نمركشلا ىفاوذحأ قارعلا لهأ نا مةعاسجلا ةمّب نع ضرعأو هثدا َق ةفدقةسردمو عماج

 : ىنالعاودهءادن واعم مهل لاسقف مهتفلانتماكك7نالاقف رح ابأ ان ماكتتتالإ هن واعمهللامف تك اش هأرب 0
 ا نماوحر خاف مانأ ةنالثدعب ىلا نوعجرتو كمل عه اوأريمأ ىف اورامتاواوموق مغ هللادسبع تازعدق 0 1 لعجو

 ا صاوخ عمرسلاىفاوعسو هريسغلو :رامالا نيعنم مسبمقو مهسةنالةرامالات ويلطت دةعامد مهفناكءذنع لع م / مهعمو )دع

 0 - 5 0 م تا هن واعم | كار || هيلعاولتذق رهعم فتحالاوةنواعملافاكمايالاةثالثءاضقنادعباوعمجا مث كلذو_هل لعفي نأ هب واعم || كولا لماكسلا لضاسلاو

 |١ متلصفنااهذ تلعفاملاف متةعاس هنداسو الو ألعفاكمملا فنحالاز تاو لوالا سلحن !ىوسترت ىلعمهسلحاق || 0 قم ع ّ
 ١ موتك اسمنح الاولاد ةعرانم لا ىذفاو لذى مث دحلاطواصتخترك ذيدحاو لكل عف هيلع /* (ىراد-حرانلاننذلادحو)

 |١ تلو تافنحالالاَمف رحت |يأ ان ماكتتتالل هر واعم هللاقنئثفدحأ عم ثّدحت ةثالثلامايالا ف نك | 0

 ّآ ىنكم وكلي ا رلا كلذف مهري نمتءلوناوهدسم دس الوهنلادسسءلدعن نم دخت كسب لهأ نمادحأ 1 7 ٍْآ 2 7

 | ميل اهدوعلًاسالوس حلا اذهىف رك ةنمهنا دبع لععانالا لالا ساما فاوغلابنيذلا نب ريضاخلا | 0 م 00

 || ىلعمدنمبنملكف هتبالور هللا دبع تدعأ ىف "ىلع اودهشاةعامعلا لاق فنح الا ةلاةمّدب واعم عمدا لق ا 0
 ١ | لصفاملف ىلوملا قسى ةداعل!ترحاكليهبف هتيغرل نك, هتلادسعل مهركش نأ هي واعم معو هنيبعت مدع ا 00 0 00
 |١ كلرغهناف فنحالا ىتعن لحرلا اذ هلثمتع.ضغك هللاكو هللادسعي تهب واعم سلخ نم ةعاجلا || . 0 00 00
 |١ كيلعاوج ٌرعالو كلوعفني ل هلع دةعاومدلعوهتمّدقنيذلا ءالؤهو تك اسوهوةهيالولاىلا كداعأو 2 0 200 ا : ا ةنبدكاش ردا ةسسردع
 1 ع 2 .٠ 3 اه دمراص م ةنلطيطسو

 ١١ هتلادسعهيلع لقا قارعل ىلا اوداعال_ اذ وان ىئاسالا دكت م فنحالا اةةيسلا مالا نم ةق | 20 0

 د ل عل ل سوم ل ار ل هر دلتا رع
 ١ لو فنحالا :وسابق هعفنب َلةروهشملاةنئاكسل اك:هللادببعل ترحا ل وهرس بحاضو هتئاطب هسا يدرس اردنا

 3 | 2 َء هد 0 .٠ عاد ٠ 3 00 كا 0 ا ا 4

 || ىلاهعم جر فتريت لاني بعصم نمزيحلا فنحالا قب وو اوعآمهذختي ومهدتتع ناك نيذلادنعأ راصم تامثلا سرادللا
 1 :رمجهلا نيتسسو نامت ليقو نيعبسو عبش لبق و نيعس .وةىدحا لبق ونيتسو عبس ة نسا متانة كلا ٌ ةنرطت سوسن دعاسات

 أ نحر دب رصد زرق يونا, دو جرت داو داستدتاخ روت قالا تس وتسرع | ندي سا لي
 || فسنول نباكلذرك ذنب ًاراماورب لذ كلذ: يادحأ تريحتاف ىرصب دمءريسق ف هلمسفدق هتبأرهتب وس || عفان نتانوهر ل || اساف هريسقلزتن مف تنكف ةفوكلاب سرق نب فنحالا ةزانج ترضحلاق ط.عم بأن بةسبةعنةراسعناا | ل ا

 || ىضاقلارابخأق مدقت اكسلطلادحوهوروك نا انجرلادبعةعج رتفعاب رغلاب صتخلارضممم ران | دع رو ءارزولاتا
 || تبهذو فنحالا هلل, كلذارابمثحو ىلعاطن لحرلا فنحأ تاكو قش ىئح نيتبلالا قزتلمدلو وهي رمش || -:منام.ة ءاضق 1

 || لتقون قذلا لئام أر لاريغص نانسالا بك" ارتمناكو ىردحلابتبهذ ل. ليقودنقرمت فد نعهنمع ١ لعاو ضرعو لبق مق
 ب رعلاعئافو ما دح ا وهو قورغلا مول ف نيصحنبدهب واعمهدج زوهشملاسراغلا ىسعلادادشنبةرتنع || ناين ىب زاب ناطاسلا

 |١ مكي ىفادغلاووعاهرهط لح رلاىشحوو لئاسلا ف ن>الافاهريسفتىلا اد طافل  اذههو وه ةروهسشملا ا اكلات اقالانو

 || صرهمارددع ص نم ناعن عون رب نب ةئادغىلاةيسنلاهذهنون فلالادعب وةلمهملالادلا عتقو ةمعملانيغاا

 وسو سرافرةرصب'| نيرا ناتسزوحن ملفا نمزاوهالادالب نمو هو ولع ل ناسا رو م
 : ةلههلالادلا مف: ىرودابتني دمواض ًازاوهالار نم فاقاهدعت وةددشملاءرلا عنو هل هما نيسلا مضي

 ْ واولارسكوةتلثملاءانلا مشب ةيوثلاو سرغلاىروداهل لاس و قافاهدمت رعارلا خو واولانوكسو

 ءاضقلل قدتسم كنا فرغأ
 ' نا قافرعأو روك نما

 : ْ 2 0 3 رو زماءاضقلا ىلع تلو

 ا ةعاج روبقهبفةفوكلارهاظي عضوم مساةبب وثلااهللاةيفاضت ًارغصتوابتك نءهةانثملا ءانلا دي لاسشلاو 5 كا كم

 : ليقاقوعص مناكو نك هنو درحي هللا دلو فنحالل ناكوعامهيفو وم ءهّناىذ رو شريسغو ةيامصلا نم

 1 هيقععطقناوتامو لسكلا نملاقف كسأ قالا, بدتتالإ هل

 يب (ءاطلا فرح) د

 كبلاعرضتأو لالاعت
 رول زملاءاضقلا لبقتنأ
 5 كك لبقهسلاناكلاهاءاسأت

 11 31710037705737 6 سا سس حمس حصل 1 5 3 6

 ونا)# ْش ّْ ةريسعاضقلا صار ابو



 كم ْ

 «(سرغل اءانب آن مفاعل ادمهلا ىنالو لنا نإ لركن بسواط ند<رلا دعوت أ) *
 اكو راند ورعةودهاعهنعىورو امهنعهللاىذرةرن رهاب ًاوسابعنب ا عم«نيعباتلا مالعالادحأ
 ءاطع عملاق سابع نبا ىلع لحم دن نم عمدب زب زب نيهقلادبعل تاق ةنيبعنبلاقرك ذل هينردقلا ل اهشف

 لثمطقادحات ب رامران.د نيورعلاقو صاودا عم لحم كل ذتاهمالاق سواطوتن لف هنا دكأو
 اريسخكاعنوكت تدر تاروك داايطواط ل ةقالخازب زعلاديعنت رعىذواماو سواط
 ماش ه هلع ىلصو موسلن و رتلا موه لبق كما حنو 'و ده ةظعوماهم كر علاقفريدلا لهأ لمعتساةهلك
 سواط تامءاملعلا ضعب لاو هنعدنلا ىضرتئامو عسبزأ نس لبقو ةئاموّتسةنس ف كلْذو كإلاريع نا
 تيردتلذ ثرلا, ةكمريمأىوزخلا ماشه نب مهارباهح و تس سانلا ةرثكل هتزانحجا اوخاأ ا مفك
 تاكو ..ناق تطةسدقو هزهاك ىلع رسلا لم مممعّنلا ىضر بلاط نأ ني ىلع نين سما نبل دبع
 سواطأ )نة نوهت دلبلالخأد دار اريقدلبلا لخادكبلعي ةنيدع ت تن , رول نمهؤادر ق سموهسأر ىلع

 بقلامتاوهيقل سواطوتاوك ذيهساناباقلالاباك فىز :زودسانب ير غلاونأ لاق ظل ةوشور وك ذالأ
 لي للسداد را 1نينمؤملاربمأ تأ ىورو همساهنأووهشملاو ءأرقلا سواط تاك هنال هب
 سواط نياىلاتفنلا مّةعاسق درط ًاميلعالثداسأذ اههتعهننأ ع :رسنآنيكلامدروك ذملاس واط نهّنن
 هتاطا قاتم كس: الحر تمامقلا مولأب ازعسانلادشأ ن أى أ ىتدحلاقف كس نع ىنثدح هللاقر ءأإ
 هلق كا يووتالو ةىابث تمض ةكلاملاقةعاس .رفعج ولأ اسما دمكح روما هيلع لخدأف ْ

 ةيسصعماهببتكت نأ فاسأ لاش ىناوانتالهللاقف لعسفب ملفتا سه ثالث ةاودلا كلت ىئلوانر وهتملا ||
 تالف درعا تأ ارا كلاملاف ناك امكلذلاق ىنعاموقلاق كلذ عمساسإفاسهسف كلتكر اشدتن رك فا

 هذه نون مف مال اهدعبو ءاولات وكس وةمحملاءاملا تشب قالو 1ناوةيمولا كلذ نم ه[ذف س واط
 مملان 2 ىنادمهلاو ماشلابتلزتةريبك هلق هوك لامن ور عنب لكشف ًادعساو نالوا ةمسنلا
 ءالولاب مهملاهتيسنو هلع مالكلا مدشتادقو ةلمهملا لادلا فو

 > وقاشلاهقنلا ىضاقلا كر :ريطل اربع نب « رهاط نت هلئادبعت رهاط بيظلاوت ار

 بهذا عيمصقللسا نسحردملا اسهل قاقتحتمعورذو قفلا لوصاباةاءعروايدأةداصتةثناك |
 00 ذمدقلا ىناسلا د نيدجأر هاطوبأ افذامملا هلءدروأ امدرعشن موءاهقفل اع رط ىلءرعشلا لوشب |

 نيحبيدالاىرعمل اءالعلا ىنأ كات تك هنعادنسم لاف ىرعملا ءالعلا ىأ راي ىفعضوىذلا ءز ءرطاق

 تااعتش روس لزتدقتاكو دادغب فاو ا

 اًةنموابج نيلاطا قف ءاش نأ ديو ل انهغم معلااو هلوانت * بلاطو دال رد تاذامو .
 لغم عسبجلا دنع هلك او * بيط معللاةنسسلا فتنعطاذاد لاضموهفردلا برم” مارنمو ٠

 لك ًامنهضىأرلا ف صاف ع ةزازك ابق لك ذلإ اماؤرشو
 لص رواسلاز ارشايرمسلع زرامألا انعم ىنءتحامو !ٍ
 لالا لوسرلا ىلءلمأو نبات

 نلضم نيلث املا ضعب داداو ًاوص دع امهذا# لاذ اًوسل ا اذه نع نانا وح را

 لع سناقالعمبتل نمو دع نذاكس يلام رح م نس

 .  لسلتملاقيحرلاردلاول اوه ع ىذلا بطرلاو بانعالا امهمونل
 . لكؤي وح مركسلا ضفورع دي ةضيطغ ىهو ل-ةلاراغ نكلو
 ْ لوط اوزعأ لب اردق مف ىه 5 مادا للملا ىَماَقلا يفك

 - ( لوا - كاكلختبا - م: )

 هنارفغل هللاورمعل ٌةئسح

 هيانحت ةحويعهنكسأ و

 مولسعلاقالماف ناكو
 ءالع فرتعادقو اهلي

 0 ء.نكحلو ذنب هرصع

 تبارو فينصتلاب لغتش
 ذارغل و وخفف ةةلاس ره

 8 ءرلا كلم ئونتءاب ولا نع

 يف هريس تن 7 هلضف نع
 هتقيرطو ةدوم ءاضقلا
 ةلظلاتناكو ةنضصهرف
 ىلع اقودشمنم ن وفا

 ةعبرشلا نعملها ءازح
 هللاتجر ىفوتءازملا م

 ةنيدعايضأف هيلعلاعت
 ىدحااةنسف ةينيظنطق
 نذدو ةثامعسسوةسع

 ةنداا ءلجح كع

 لاعت هتئاروأ ةروبزسملا
 هنانح فرغ قو. مر

 ّ هدقرأ
 لماعلا ملاعلا م همو)د
 كولا لماكللا ل ضافلاو
 نيسسح نب فسو

 دع (ىسأم هركسلا

 لعلاعت هثلادتر أر

 كوملا الا

 عررتدارتع اول ضال
 ةيعرشلاوةبب رعلا مولعلا ىف

 ضعبي اسردم راصو
 ىلا لسقتنام سرادملا

 7 م نامثلاسرازملا ىدحا

 مدس و رةني دعادضاق راص

 ةئيطنطسقةنبا دعاضاق زاص

 ىف ٍض هئاضَق 3 ناكو

 د ل ع
 قالا فويس نمافيسناكو
 ةمولماغتهتلا ف فاختالو

 ىلاامون بهذهناىورال



1 

 :فصلاغأب ؛ عار زول

 لدبب لف هروضح تضتئأ
3 

 1 يجر نمافو تمام

 5 دما ىلعو زولاتناعي

 ثا ىلسعر زولا 0
 قفلاق اب ةلاسدتم

ْ 

 ىو ةكيهلاهذبم قلالنا

 قكصحخر ىسفن قدح

 ربزولا ل->الكيهلاربغت
 3 مالكسلا اذه عقوك

 اضرلاولوبقلا عقومربزولا
 ديزنابتاطلسلاىلا ءاكدتو

 تاطاسلا لنسراة نع

 .لوملا ىلا ناخدنزناو

 ةيذس زئاوح روك ذملا
 هلوووك ذملا هلعفل>ال
 ةسشا اهتمت افنصمة دع

 صيقتنلا لوطملا حرم
 هتفلا فايف عرش

 لوضأ أ مسعف رصتخعالو

 | باكو زحولاءامسهقفلا
 | دودحيف فوت ناعما ءىق
 ا تنسق نئدوةثام<ستلا

 دال ءاهقفل | ىلع كردتس دي هههفريسغتالو هلةعل تع نيتنم ودنس هن امى الا شاعو 1
 || دع

 صانشقلا نب ابحاص ازا ىلع ينأى لعلم اب هقفتتامنأ ى اةفالخنارادف بك اوملارض< و دادغب || ج١
 نما ا ريس هوا ممكاج رع ع " نمسساقلا أو ىل_رغاعمالادعس نأ ىعأرق دوا

 خلا ساعرضحودادغبملا لعر امهيلعممفت ونينس عب رآه مدعف ىدح ساما |
 ا ارت هادم

 دوح و اع دشأو ادابتحا لك 1 1 دار نعت نا 0 ةحلا وز لا واكس لا ل ل اببلعو

 فالطاومهزللاول اوصالاف فدصو ىرصا اداركلانب ركضأع ورفوىزملا ارصتخحرشو هتماراقت |

 نينس هسا هباعتأ تسردوةتن ةريشع عطب ه1 تمزل قصماوبأ خيشلالاقو : ةريثك اشك كرالو ا

 لزب مو ىرهسصلاهقادسب عى تومدعب حرركسلا عسبربءاضقلا كوودادغب نطوتساوهتقل ىيتروهنذاب
 0 موللوالا عس رروش ف فوفو مةئاملثو نعي رو ناسغتنسلم امدتاومت وو هتافو نيحىلاءاضقلا ىلع |

 لصوب رحب ا ةريقم قدغلا نم نفدوداد ةبس ىلاعت هننادجر ةّث امعد رأ رآ اوني سجس ة نس هنم نعش د رمل تس 1 ْ

 | ادام كل
 ق.لئاضتترهتشاو هسردا

 را دنعمان ىذا اهينكم

 : ةس ادلع نادت ناطاسلا

 ٍ كامثهللاحورةين.طنطسق'

 هك رض روثو هحوو

 ١ لضافلاملاعلا مهنمو)وع
 ا نا كومان ماكحلا

 *«(فرمثالا
 | هدازمحاو خل وملا لع ارق
 ةهليسضغلاب :هلدهش ناكو

 ىلءكوملاىلعأر قم ا

 ضعب نا ىتسحفاف الآ

 تلقوهنعهتدحاق

 لوسرلا ىلع لم اوالكت ص باحأف

 ةحاصفا,رثلاهنك فك نال 5 لجأ كباوح نب دك و تلعف د 1 هركسإ ىرذ فاض ىتلضفت

 ١ ىدزبلا هب اه وحش نب نيسلس نيد جس نب نيل نب دجأ نيىلع قصسا ىنأ جرت ىف ليذلا ىف ىاعمسلاركس ذ ذو

 ١ دعقي نأ اذجاتسا اذهب رخاذاو تيبلا فاذهدعق اذ ياذا همشأ نير وهني ص.ةوةماعهلثاك هنأ هنآ

 : هاندح و قمرادا سم ظعاولاىونزغل انيس انن ىلع جي سيل حا اوان لو و واعر الاف

 ٍ مكوةزمؤل ادعم اووي ناةسريط ا رونمهلأهيلع مالكا مدقت ددىريطلاو هأئعر روصنملا عما هيلع

 1 ناتسريط ةبنصق ىهوةجظعتنب دم مالاه دعب دمها | 1

 م

 لبةملدون نم نكءاواوب دج اهب اهلهك تنكح: ءسحأ لولو

 ا اهسّأب مولعلا تك ه مات نمودع لك لسنا ماشا نم هب هريظنز ازعل نم ىريسم د راثأ

 لصفم هنداداب اهلضعمو .دي اه هرسهج و ىناعم ارس هل ىواستا وب ليد رعت هرطاخو

 هفشك,مهفلك نمهيرتو « لكك ايبلا عاوفاباريسسا ب هعشمدات بحلاراثأ الو

 لوب امريغ نمالكت صو 5 اعرسمر دل اهم ان هسنم بعأو 5 لدفن ىعح هحاضل داو

 لزتتبك او كل اثيح ل االالح د هناكمو مهل وردت نمر ف

 نر هيساحت و هاذنبع ركلااهّلاءأنهف

 لها علا نم روخمعم كداؤذ *لاست قالك ا لهأ ىل فورس هئاهدنىذلا ىذا اهيأالا

 لوعتوصملا مهغلان هتلناف دع لومريغ سانلانيبتنكناق ع ليعمل ئاسملالك ىلدح و

 بطاخ ىفاشلا ف نم كناك دي لدحأ تاجا لثموهو تناف دع الداجتموصلن|تبطاشتنأ اذا

 لفكشم ىدهلا حاضبابتنأ آو ع اسرادس +ردانبا | ءىرب فنكو ذه لهمجت اق ىلع هيلقنمو

 ْ لهذب ووهس تاسنالاف كاشي وع اًةئاوْك أقأ كرذعذ دي لفغسا كن اكم سس نمو لعأو

 || اهطافتحاموراتأ ف ادعن رع لقا فر ام ىلدملا ه « ىتلاكتءقرذاغناف تاطأو

 ١ لعخت عضاو ا ىلعأ ف ىف هواهم ع أرطاعْمل لا جدي نأ اه نمود# لضفتملالضاغلاوهو كلوسر

 ا لئمار<هلاولعلا ف ورهاتناق دع ,الثةمهراعش أ فنك نذ

 لمحت هنن ماه [بثم .و *« اهقوذكناءايندلا تلمع

 َى ريظلاب بطلا وب ؟ىناشلالاقكت وكمان بئس اذن 2لاقوى :رعلا نم ردتعافرزتعار زاتمانان رع

 لساغلاغارفملاتوربلا او ا سل د مهلا جب ايثاوأ سغاذ موق

 دا)#



 ثلا ىفاوك اهتتيلظلا
 مير دم ْ

 كوملاهلاا اويهذم سهلا ء

 فمهلاكشالفروك ذملا
 هناىورب حمم لك لؤأ
 ةلصأ لكستم ةدّنعسدل

 را 0 1

 || «روهشملاةمدقملااهنمةريغملاتاغتصملا هلو وتلا لعىف هرصع مامارصع وهناكو ميدل نم لص ا لاعب
 ةريبك ةكش هعاطقنا لاح عسجو كل ذريغو جا ارتسلا نياللوصالا باك حرسشو حاجز | لجاحرشواه-رشو

 ١ ا ع ار يلا قي دنا عاد درست عشع سمات راق تخين ولاا لاش وخلاف

 لئاسلا نمتلك مهعطوم .ردصتملاىوغالاى ولا ىدعسلا تاكرب ندمت هنا دبع نأ هذدت ىلا ةقلعتلا هذه تاقتناو

 لادن هناجر ناتستر ١ نيسحلا ىباهيحاصرلاهذعب تاَعثنا مهناكمف ردصتملاى وغلا ينبهنا دبع دج ناديحاصللا هم تا

 | هيلادهعت وهذيلتىلااهسهبتاكالؤه نمدحاو لكنا لبقو هعضوم قر دصتملا ل غلا طلش زوينملا ىوخلا
 ا تناكو .هقيناصتودلعب سانلا عطا كلذ ماوذكع ؟ لفاوضست قةبلظا ان هةعاج ربتسادقلو [جامفح

 هناوأةردانو هنامزةن وعأ

 هلادجر دلاولا كوملاىكح |
 ' قرأ لاق هناهس:عللاعت |
 نئم طاغلأ افمحت ىدلاو |

 ودل اةهج نم ًاطخشهمف تاكناف هلمأتي وهيلع ض رعت ىتح باك هنمج رخمال ءأ ثنالا ناو دن صخ هتفيط و

 نما :ارتشظولا هذه ىلع هلثاكو اهعلأ ىت 25 ىلاة هلل اىلاهوري فه اضرتساالاو هبت 2 ةغال اوأ

 ًرقأ نأ لبق لعلك نم أاءدنعو أش لكاب وه ورصم عما لس ىفامون ناك نا كتي ونامز لذ ىلع اق ورهش لك ىف اوان ةاز نا

 َْق تعرش * الف اهتناعم ١ ددرتو كلذك لعففرخ 1اس هلاوم يي ب سدي حا طق عهرضف سان

 تيجو لا تغابوامتعارق ْ مانا اذ زك اوكتو تاوبع مرو نمدوعل مث برغل 0 + وو هومز مهوةريثك ارا هم

 هتلفحامرانص ارذتسالا ١ 2 ىلا لني مث عماد عل طس ىف طئاحىلاق رب هود حوتو ب هلاحاوب ارتسسا الق هنرثكسل هدح و دلك ان انال

 ةعفد راع امواعماعج وهو ةيدب ند هعضن و طغلاث ء[ذ ىلا لم ماعتسلا قيمة دارامزكو رعارت ١ طقديفو باخ تدنةرود لاخ

 كرد داو ناكوتدسلاو || موش وهو طقلا انه ةامتاركرك سرعكاناو وحاذه ناك اذاذاشب اين الاّقف لالا 7نماو.هتف هلك

 لاغتسشالا لعوه موادول | مزالودبتار نعلزنوةمدخلا نم .ىنتساومتئالع خيشلا عامق ىلثم عض ف يكف قزرلاه مرحب لو هتياقكب |||
 نيدعلا) : ىفنال ا نمثلاثلاموملاةيستعتامنأ ىلا ةفاكتل الو #تاسورلازامو 5 ىلاعتهنلا لع اكو 2م هلاغتش اوهكد

 فورد تر هنااا ْ خمراتتأر ةودربقا ب ترز وىلاعتهنلا هجر ىربكعلا فار هلق نذذو رضع: امهر او نيتسو عضة تعا

 قرحام هبلءىرح دا ا الامىب اوهلوحام عاب ودفأ أرطأ عجس و عطققن' "املهنأ هتوهسسناكو انهه يداك سأو دذع : رح ىلع هناقو

 كالام هناكلذ ليصفتف | ىلاةفرغلا نموإهل عي رفنرصعقدتعلا عماخل وهو صاعلا نب ورع عمات ة فر قع اش نك تمهل

 قحتلاو فوصتلا قب رط نءاسذاشباب ددع اتيمحصأو مرا يمل يي

 قسبغرم ةقوصلاة صرب

 هينىدتقاو ةحامسسل ||

 1 رورسلاو حرغلا نمض:لةم ةمهكة لكى ىهوةم#لاذة ناش لافلالادعب ونم<عم نيش غفلأ هدد نت دحوم

 ظ ندعسأ نب قذ زررخ 1ناكمىفتا ار وناهامزب قد زر نيب عصم نن نيسان رهاط بيطلاوا)#
 ٠ ةيرديتلتلا ةضاط | ّْ

 انامردال ثلا ىف مهعمراس ١١ املدادغبب نيمالا هند ,راحثىلا متوماملاناك امل ثاس ارى ورع رو ثوماملا نأ اوعارك تح مهيدبأ نمصاختت لو || نمرهاط ناكو طرغملا دوم او مركسلاب روهدملا عارم تاحطلاة لا ىلومناهامزب قد ز ردد تاك ا يسار | اق ب ال و عا
 هلئادجحر تامداىا .اريثك 1 امعقا اوتفهسنعرهاط عقدا ناهام نن ىبسيغ ني ىلع وكعابأ نيمالاريسوةزو شم ةعقاولاوهتع 1 توم ال

 1 طا ْ 0 0 رانا ىاكلا ىهظعلا نبارك ذةكرعملا فى علتقو
 ١ م (ىسامالاهئاذبع 0 ا قلتقدن 4 روشل نيعب لو نيعستو سن ةئس ف ةعقاولا هذه رأت ىىريطلا كوملالماكللا ل ضاغلاو |١ حاط ١ 1 ا عسل ىسيعن ىلع ل ثقف ىرلارهيقاف نيس انب م ١ دو تاقدث امو نيعسنو. سجس ةنس نامعش «,منؤا د عل 0 م

 مهام سرد يا نم نول لايل عب سلدادغب ن ىسدع نب لح حو انعدم مهلضوفر ثىأف ؤركذ 3 ْ ّ 5 راصمم هرصعءالع لعأرت 5 مودحال ةإبلوتنسا او لوةعبلا هل !باككلا را سفاك“ زفنيس جو نثئاموكتاع مير و ورش فا
 ع نرحل 000 ل للا ودبل قنا ىلع !نبانأ ارهالظلاوعسمتو ستتم نكن

 اسردمر اص توذب زم لا ل اكسر رسل تا ا لق اروتبق طل سلا 22 فصلا ردا ا هونت دادي ىلا لص ْ



 دي عاب ثاطاسلا ةسررك
 || وهوت امو هيساما,نان
 املاعتناكو و اه سود

 لوصالاو ةسدالا مولعلاب

 ريسفتلاو تدخل اونتغلاو

 ادهاز ادباع افراعتاكو

 تاماركب حاص اًاص

 ةفالبلا ملعناكو حرشلا

 0 فرصت تاكو توريثكاا

 ١ الو لعلاوةدايعلا ىف هتاقوأ

 ايندلا لاوحأ كاتذتا
 رونو هحو رلاعت هللا حور
 هحزمو

نمو)#
اعأ 1 مه

ماعلا مل
 ْ ل

 ١ ل ولا لماكملا ل ضاغلا و

 ب (ىنوطلا باب حام
 | املاعىلاعتهّللا هجرت اك

 ةيعرشلاو ةيردالا مولعلاب
 هيعفتت او سودلاب

 عاش .وةياطلانم رياكج

 اهتمةيلطلا ن سس هشيئاصت

 ول ادن ناكل تارا

 وبخلاف حابصملا بارعاو
 | قبارعالادعاوق حشو
 قل مماوعلاحرشووختلا
 1 رونو«>-ورهّللاحٌوروغلا

 هعرض
 مو )ا

 فامار_هلا نيدلا ىلو

 | روهسنسملا رعاشلادلاو

 *(ىاطتن
 1 و يصل ارق

 ' هيعفتنيو ا ل

 ىبلا ةلزئملا هذه نمهتكردأ امكنهمل غ خيام ا اندادغبا رهاطل ل بقو هتمردخودتدصا ذا هأعر تومألملاتاكف ا 0 :

 | حاتفم ةباطلائ رش ناكو
 ناكو «ةأره ىلءوابملءابل اوبعصم مدح اكو اها ثنوداو هنال لذ لافامناو ن متر ماذا نوح واط 1 ىلا ة عسا صرب نم مقلعلا

 ْ ّْ لماعلاملاعلا
 ١ كوملا لماكتلا لضاشلاو

 نال

 فدادغب نم رخىريطلا هلاثاكنوكش نابعشبلا رش ىوطعلا نبا ىلع ههصنو لاّوْشْن نم عم تئلوأ عييسل
 رصاحودالسا ان مدع رطفامذح ا ودادغبىلا ارهاط مدقتو لعأ هللاو ناضمرفوأ لاو ثفلتقو تايعش
 قىرياعلا» 6 ةقئامو نع دتو نات رص صنم نال عسب رآوأ تسلدحالا مون هلة قو ممنيمالاو دادغب

 روةمريغصيمةبهيلا ثعبفهب رغطااذا نيالا مأ ىف هنذ أس نومأملاىلاريسارهاط نامريغلاقو هي ران

 ةفالكنا لعنومأمالدقعون ومما ىدي نيد عضوو ناس اخ ىلاهسأ ار لو كلذ ىلع لمعف هإةقديرب هنا لعف

 كاع نم ىلا نعلطتب م جنشو زئاعىرأال ال لذ ينهي سيل لاق ناسار ع لاراغن نم هر كر م

 طشلاع نمتيندأ دةورعا دل قواذنا فيسص نب سد ةمهضرتعاف تقاس ىف دادغيامول بكرو جي دأ اء

 لو مناقل ةلاَعف انابنأ ىم عمل نأ ثب ًارنارعمألااببأ لامني رخا

 دحاو اهقوذنم نا ارحو قرغتال فيك تقرغال نك .حلا نةقار + تبع :

 قرولالفبك اهسمدقو * اهداوعأ لاذزم بعأووهيق بطماهتكت نم رخآو
 0 و * ىسسحلاّقف كدي زتىحاندزهللاقو ران ذفالآ ةثالثءوطعأر هاط لاف
 ةيفرصق امور هلا بكر دقوءاسؤرلا ضعب :

 هفطلب حايرلا ىرغأت هلياىلا ع اغ ذ:تابتنا ر_دلا ىلعتما

 ظ هفك لئمهحوملعحاوهلسف أع هح وملثمهقكن هىدنلات

 ص ىلا اب تكقءنماهعلاعب نوم ألا ىلا بتكم دادغب ةريداحتدنعلا ا :رهاط تاكو |[
 كنلتقاللاقوادااةرضحأ دادغي ر هاط دع الند“ نمدلاخ عنتمافءبلا جاتا مهضر ةيلبتاكلا هيواح

 رهاط لاقفدي رتامو كنأ اشم هعمساف اش تلقدقدإاخلاسةفهنم هلت لف اريثك أ 1 لانا نملة هلق

 ظ دانأف :رعشل اهنمعن ناكو 0 ا

 هحانتحتروفصعلا م كف 35 رودقملاهتاسرب روذدع 35 ةصفدادر ِةدلاَنَأ وع

 ريس ا رب د ةمقلم ازعأت تنك ام 3 ريطرةيلع م

 روةصعلا كاذتافًافامرك 4 هديصب لدملارّعصلا نوابتف

 00 الاةنابز ٠ ورعلوةبهيثونيعد درفي رهاط اكو «“ هنعافدو تن سحر هاطلاك 9

 هلت ار نيك ونيع ناصعن 2 هدحاو نيعو نيتنعلا اذا :

 ا + و رعشلا قرس هنا ”هلليةةروك ذملارهاطلاادمناكل كلا رح ليعمسانأ ىتعو

 هبلا بتكف كلذ. همزلاف عذتماق فوعست هللاقفهنكتع نأ ارهاط

 ني_عدرسغيت ص ذااماق 5 البلتالا رتالك_اعو *ي نيعالا ىرتال ك5 “ار

 الييسلا يهاتف كلار جال ع تن ١ رقنعكن[تنقبأ ادقق دع الفك ىرخالا كنمعنمزفن

 نيمالا هرحأأ ١ لتقدعب سالا توم ألا لمس انوتوولا ترسو ادح اهدا: 9 اردحا هلاقاملع فةوالف

 انين سما ىلا لس نأ, ناسارخ ممةمنومألاودادغب متموهو روك ذملانيسحلا نب رهاط ىلا بتك

 ناونميلاو زاغاو زاوهالاو سرافو ليلا دالب وفا ارغلا ىهودالبلانمحتتفاامعسج» رك ذمدقملالهس

 نامثةنسةبق.فكلذوبرغااوماشل وتدل سنا ارفلاةرب رك ادالرولصوملاءالوو ةقرلاىلا اوههسح وش :

 ءاشنانيعلا فرح فهلا ديبعمديةحوهّننادبعةداورك 3ك ايسو ةريثكر هاطرابحأو د ةثامونيعستو

 عييسةئسةرخ ” الاىداج نه نيش سة: تيسلام هون قولو د ةئامو نيسعتو عسن ةنسهد|وم تاكو قاع هلبا

 عالسرج الاعببر رهش قف اهدروذناس ارالردق درمان قاعتهللادجر وص شب دع نتن ام و

 لبقو



 اكو ماوعلاو ضاوبلا __ 60
لاو ناسارجة الو راسب هك" ىفىالسلا لاف اذكه طط هئب ىاذقساو نيتثامو سجن لبقو

 ءانأأ كد اد هناهرعسغ 

 نمط بياض رو هطعو هنءاجم اديدشاعلة كاذان رومأملا قاقف كلذ نوط ناسارتنمدي رعااستك تءاح ونومأملاةعاط عل

 هدلوفوأ ريا ابلئلرلا هنبعنغسف هيث دح هنا ل ةوو< اًيمدش أرق ىف دوف ىجح 500 رانك

 7 ف نوما لعاموب رهاط لعن ديلا مح راق توم الا ني سابعإا نور لو عانس طقسا تفاح
 د ياو ع كينيعمتا يسال: نينمؤلاومأ ا رهاطلا نع ومدلارماتع تقر ورغاتح رعراهاد ةحاح
 ايا هنابانطعي ريسخألا م اه نس ناحل نكلو نزح نعالو لذ نعال كب ألاف ىامالات غلبو ايندلا كال تنادد قو

 هيبسضتٌمتة يسساذع هظعو هثاكر بح وم نعني :مؤملاريمأ لست نأدب رأ هناؤات ف نومأملا ب هت ناكو مدالا نيس لاقو رهاط

 اكسو ادي دش ءاك كتي ف || لاقط اننا سبط وهو تومألملا تاواب ضعي فتاك ايلف مهرد فلا ةئاممداغلا رهاط ذقنأ ىف آرامدنع

 يذاتسأ ل اكسنب رضا وحلا قينلؤاكب نغلق كايواذهلو كلاملارهاط يلع لشد تيك نينملارمأاب مهابلا نيسح هل
 ىلع نيدلاالسعلاوملا أ ةلذلا م هلاامو وعادت ل دن الناسك تح تورم دس ا لاقف هي دن كسار لد تاس
 حرمت هلو مينيلاب دوهشملا داى أ نيدج ار هاط بكرفكإ ذب ارهاط نيجي را ركام عار هاظ توغب نلو ةربسغلا ىن-ةةنفن

 اعل تا | ار كف لعفأس اقف نومأملا نع ىبيغف عئاضب سيل ىدنع فورعم ات او صيخرب سنل نمءانثلا نا هللامقف
 هللا حور ىازاتمتلاةمالعلل ! | نمووهو ناسةناسارجتسل وتلناللاو مو هللا فةحرابلا ملأ 1ه4لاستفنومأ | ىلا دج بكرو ادغتىلا

 راعشأ رهتش اوامهحوز. | هراعدف هلنماضانأ لاف عئاج وهلاقرهاط لاق ىرن نف لاف /طصمهلطصب نأ اأو سأرةلك أ هسعم

 اهتسعساو مورلادال١قهدلو نك الفيس ناهس رامى ارنا هلأ وءايرناك امداخ هلىدهأوهتتو نمتاسار هلدةعو ن روم لا

 |١ بطخو تعب مونربنملارهاط دعصلاةناسارن ديرب ىوتمثب اثنب موةلو كة بطلا عطق ةيالولا نمرهاط ناطلسلاناىتسح سانلا
 ةينيطناط سقى اءاعد ناخد اًثيمتيدلا مول رهاط عصأو دي ريل السبح لعن رومأملا ىلا كذب بتكسننإ ادنم ادوات 2 3 غلبالف 1

 كلل صا لالا ىذيهيشلتىفاوفلتشاو حلب نيتثاموةريشع ثالثة نس ةحلط ىفوثورك ذقت الار هاط نب هللا دبعهيححالا مم
 الل || تناكو نيفصن دّقف مدّقتاك ناسهام ىلع عممتعقو فاصنجة ب رض هال ل يةف ناكى عمى ال نينبملا

 ب (ىراحالا لوما دالوت ... | .يخلبقمر ننبه اذنومأللهبقلف ع هيرضتنيحنيعيداتيويءارعشلا عب فلا ةفءرا سبة مرشل |
 0 3 3 يس اغلب اكو سايعلا ىنبةوعدبحاص ع اًرِظتاريثك ن:ناماسلا تاك قو زرت نعممهدح ناكو<كلذ ||
 ةياوجر تاك )57222022 ا م 0
 قولا لح ؟رقالضاف ارا. | ةمضوةقالسخالامرك ها ءدوقي عسبطو بتم عأ او عمآسفندملا بناكلاجوحاسمالكن ف |
 و 2 ١ ةمعملانيسشلا تفوواولا نوكسوةدحوملاءابلا مدي زشونو بطلا ةءاندو اعلا سأ دنع هقكن ا

 اسرد مراص مث ىسوطلا 0 0 7 00 2 2 6 6 1

 ؛لقتنا خسرادم لاس عد | د مملامصب سدقمو # ةاره نمحمارفةعبس ىلع ناسار عدا ىهو محاهدسعب ونونلا نوكسو
 1 0 | قوالاو *روك ٌكاارعاشلالعلع اوهؤةإههمنيساهدع ود سكسملا ةإمهلالادلا دب دك: و فاقلا ||
 تامثلاسرادملا ىدحاولا | 2 2 3 - 2و . .

 يلد رادع الع اكاق راض ُخ 1 نم هإ 5 نهوةقوا شو ىواشولاةيسسنل ا هذه فاقاهدعي و واولانوكس وماللا مذ وةمعملا النا 2 ا

 مهم نب نيسا-اهدلاوتامو 3 هر وهشم نرعلا ا
 نوما ارضحوةئامو نيعس تو عستةئسس ف ناسار

 ل ارماهرمع |

 مث كوطانأ ةنالوف روصنملا .| ىلاعتهللاهجر هب رعب قارعلاب وهورهاط هنباىلاثعب و هتزانح
 مون لك هنيعو هنعلزع | توعنملاناوره نبى ذا نبب ولأ نينيك:ْةط سراوغلاون مالسالا فيس ) *

 قيرطباههردتونامت || « (نِلا بحاص نيدلاريهطزي زعلا كلاب ّْ
 مانآفتام مث دسعاقتلا: ||| ءاش ناروتةلودلا سم هانأ ريسسدقهب ربصم ارايدلا الماس نيدل|حالصرصصانلا كاملا ثاطلبلاهوتأ تاك |

 قاعراب ىاعب هلا ةجون رب | يشاع اين عج رواه ذإلب نمرثك ىلع كوتساواهكلاة نول هالي ءانلا يفرج قدرك ف مدقلا
 : | نيعبسو عبسةنس ف كلذو روك نما مالسالا رسب هنأ كاذب اهيلاناطإاربس مهَتجن رت فروك 9 ' ا

 مقفل فام اغتنم رعلا مولعلا 3 01 يس 0 افاد فاس ب بانو قا دس دا اش تطل 2 2:35م د

 قف ىناظن موحرنملاتامو ْ ث الاصالاقو دا ىبآنب دج اعدت ومأملا ىلا ىلوالاةلمد رااتامرالذكا كباب اد ءلا بتكف

 0 رطلا ١ نمةسيناثلا ةطل رنا تفاو مث تيبملا ف هلنذأدئ ارش دعب مهول ىف ريالا لعيهرك و تنمذاك هيدأف

 بل م | ةفيلخ ملء ل يقوناسارخ ىلعةحلا هداوفاختسا نوم أملا نا مح خاك ىف جس مدابللا نا لبقو هنوعدمول

 " ؛تاغديز انناطاسلاءاماس |



 لعتدشاع هلولوصالاو

 ليدل عانلا رب
 كوطدي هاناكو في رشلا

 ح ؤرةين رعلاب ءاشنالا

 هحئنو رةنبأ

 لماعلا ماعلا مهول

 | كولا لماكلا لضاغلاو
 | روهشملا فسوتنيدلا تان

 *(نانس هرش كرو

 مسعف ىدمععلا ضال

 لع شاوح ةلوةثهلا

 | ردصل ةناقولا حرش
 ىلاعت هبا هجر دعب رشلا

 | لماعلا ملاتعلا عهتمو)# +
 3 اول الماكلالضاغل ا و :

 سا ٠ قطصم 0

 شغوط ىانت ابرك زا
 «(قامارقلا

 ١ هرصغءالغ ىلع هذالبأ 7 ٍْ

 ًارقو ةرهاشلاىلا لترا
 : دال مث اهئالع 0

 ىلع ىاو-تفنصو مورلا
 | ىهتملا حابصلا حربش

 ثللاىبأ هةغلاةمدعل
 ”ناقوهوتلسلا باكل
 دئاوف ىلع لكشملوبقم
 ١ هللحدر خي 0 هامك#و
 هحورت

 ممول
 م وما لماكملا لا لضافلاو

 ما هد

 | لماعلارلاعلا

 روسصم هأ لمأتق ذوالا لعلو ملا هبادهأ طوفجلاو حسنلا ىفاذكه حلا هغ ادصا هلوق ع

6 ْ 3 ّْ 

 هناسدالةعساشلادالملا نماد «وصقمةسايسلا ندحةريسلاروكشماع رك اعاكتالخ رك ةءاهدجت

 دئاصٌةلاررغب هحدمو مفرح هرك ذق الا قثمدلا نينع نين ساس اوبأ نيدلا فرشدبلا ل رود و

 برضا اراندلا ىلا لصوا مق نجلا نم هيب رخشو ارفاوالاه هته نم دسك و هتاصلزخأ ًاودنلا نحت 1

 عقدة اك زلا تاون دباب رأ همزلأ نيدلا ح١ الصئاطا سلا نبانامثعتيدلادانعزم زعلا كام اذعموت اهتاطلسو |

 . كلذف لمعفهتبككّتلصو ل ارساتملانمتاك نلا

 هقدغديحم قربلك الو لهأ دع اهلزن زعلاب ىهستا نملك ام
 هقدصلاذخأب اذهو ىلمعتْلا ذه امهلاعف فنون نيزب زعلا نمد

 ةنيدلم ىهوةروصنملبةئامسجثو نيعسستو ثالث ةنسهنمرشع عساتلا لاو ف مالسسالافيسةافو تاكو ٠

 1 راص غةرصعءالع ىلع أرق

 ٍ سرادملا ضعباسرد

 ركذو نمل اذالب معارج ا,تامهنأرك اسعنم زعلارك ذوو ا سانلاز احنا وهراعسأ نم نعبر ا مهاعلا فةراهم هل تناكو

 هس .ردملاباس نذدو رعتب تام هنأ لظنلاو رثنلا تل يدا الا نوت يعما هلا روك ملا مئانغلاوأ 1 ةسدالا 0 هس ا ا

 ا 0 دو قصلاىف

 قشمد عما اردصتماب وت دوم ءانثلاونأ هونأ تاكو اهدغت وأ ةنسلاهذهى قون ل ةفةئانعدو ةريسع ا حرش هلواضنأ فرصلا ف

 ةدن راناباك قستاكلادامسعلا» رك ذوريبكلاهخ رأت قرك اسء نا ظفاحلا هرك ذووغل اءارقال ا

 ولأ فئصروك كاازعمالو ليعمانيدلاتفرعملاكلاءد[وددعب لولو ع لاعت هللادجسر نعلاب اهطتدا

 راسحالات تا ارغو رافسالا بنا ماعم ىلا هلاك ىرزيشلانالسرأ نةمعت نيدو نيلسم 00

 لوقو دس زاكاش ىع لاي ناكع نيعستو نامغةنس بحرف ليعم اءادغلاوبأ نيدلا تفءدلو لتقولاف مم

 عبس ة نس ىفادوج ومناكو ا ارهاشاس ةأروك ذملامانغلاونأ تاكو بنوت «ًارصانلاكلملا هودشأ ها

 هسفئلروك ذملادوهع دشن | ندع نب ندلا فرس لاق هن ”امسةنو نيتسو سجةنس دعب قول لاقو

 ىركفمريةدحأ أوالا ىهام 00 د :ريساك ء انش !1!تافاك ثواوشب .ٌ

 ارغلا قدح -واديصلا كوب دل دع ندع لكافة سبكلا فاك د اذا
 ةمجلا نيغلان 0 ةلههملاءاطلا مضي نيكةغطو ير رش باص د ةنمنم كوأ منال سرا هد ناكو
 ىر مساوهو توناهدعب واهتحت نمةانئملاءاملان وكس وكاكلا اواهقوذ نمانثلاءاتلار أرشكو

 *ش رصمر زو حلاصلاكرملابّقل كب 1 رئت عالط ا اراغلاونا) 1

 فرح مد ةتاكرصم تح اص ل يعم ارفاظلا لتقالفرصمديعص لاسعأ نمبيصخ نب ةينعاسلاوتاك |

 ىلا ماصلا كب رق لس لغز عفت ارصن ةداوو سارع ىلع ةياودةتساو لاصااىلارصتلا لهأريس ةرههلا

 ا ا نةماسأ امهعموامهعانت ًاوهداوو سابع رهدلبلا نماون رقاسإف تاير علا نم ماقع ع جه عمو ةرهاقلا

 . كوثوةرهاقلا ىلا لاصلا لحن دولا يام ىلع شل ذا هلاكراسم ناك هنالاضد أ ةز ههلا قرح قررت لاا

 عسب ررهش نمرمشع عساتلا ىفهتءالو تناكو ةلودلالا وحارس دتور رومالاب لَمَتساو زئاذلا مانآ ىف ةرازولا

 دج لئاضفلا ل هالابعماقللا ىفالهس ءاامعلا فاهحسالضافناكو ةئامستتو نيعل رأدعستةنسلوالا

 هلوقءرعش نمو نيأزحىفوهوءرعش ناولد لع تغقورعشلا
 ضارعالاو دصلاانةواريع ب هئادسحأ سرفر اذ

 ضارسالا هبات 2 نقانبف يل هركا 3 دىركح شل ادتاممملا بسنت

 اذن رعش نمف

 ىييتاس اتاك ماعلا ينام 03 هينيعنمتاوشنلا هفاامعأ 35 ىلا ترس ماوقلا لَ فوهفومو

 همالال هسغلا ةدلسدل 2 »ع ةكسيراذعلا طتئذاتلقدق 3 هشفحّنم عورلاةأدغ قيدس 5

 نفانىرمأو ىدب حول سانا د لاول حدنلو هعارصا اه انعاو همضراعيب ذر «عكلاام

 هلباو
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 : هبلاهنمتررفل معتم د هنأو رارغلا مس َ !الولهنلاو

 ةينإب فورا شادن ز بل رانا نانا خن مهاويل نسوأ نع اكؤزو

 ْ رصعمسفنلكي زر عئالط دشن لاق ىشمدلا روهشملا ظعاولا

 ىلغتي ناثدخلاةلةمومانت ع بارغلا رو فزابلالسو  بابشلاو
 نادال هئمتقفن دقو أب زكوهولرعءادبفنكو < ىلاثك تع بئاونلا بائامو

 اهلوأ ىتلاةمفاكلا هتزيصةبهحدمو لصوملا نمددصقدق صل. زن ىلصوملادعسا نيهللاديعبذهملا تاكو
 اكبح ظرفالا متن5تسلو # افالت ىف ىالت افك امأ

 اهضل*#ةودئاصّ#لا سخن نم ىهو

 ايوا تعا نأ متحد 5 السسةاشولالاق نأ -ضغت مفو

 اك زرزت اذوح مط قالو * اوعزىذلا اك ناكلصوتانال

 ىلع حلاصل ار وسسا هناكم ىضاعلا وتو زئافلا تاما او وهاهتدتكل ةلاطالا فوحالواو ةلئاط ذل إ وظ نهو
 الف ورسأ قوةهتضبق تدر اعلا نكران لوا رت تن ادشافلا + راو توحد هترار و

 مسي كا ذررقتو ىارلادالوأ مهللاقي ةلودلادانحلأ نم م موق عم قغتاق هلتق فدل .طالعأ كاذ هياعلاط

 يرخو ول هلاودعتف هواتقارا مو السل ملاصلا موب اذاةنيغنتسمةبفنو كل رصقلا ىفاعضوم' مهل نيعو
 كلر مهدوصعم ل نأ مهدحأ دارافمبلا اوحردلا اوماعف رصقلا نم

 هوحرح وهيلعاوبث :وفاراهترصقلا لد فرش اموي هلا 2 لحالاريخ ات ىفىلاعت هللا هدار اسال هلمللا

 همدواحورعمرادىلا لجسؤم ورح نذل اوأتةفهيلا هيامصأ داعف ت وغلا عقوودش] ارق اهضعب هدب دعتاحا رح

 لاعتهللادجر ةثامسجتو نيسعتو تسةنسسناطمر رت عا نينئالا مولتن اه ءومول ضع ماقأ آو ليست

 مدقملاكب رويدا يعل ذاعلا داو هلكت تدرخوةثامعب راو ناعسو صم ف ةيدالو تناك 5

 رصانلالداعلاءومتل ةرازولاكوناساو عاصم أ هتدنكو هب ةافو مون ىناثءان الثلاموب رواش ةعسرت ىف 3

 اهل 'ةأةدصقي علا :راسعهشفلاهاث ن تامامو

 دنعرصلاد باث رستعمس يي هلهاذبلا بهاذا اق م«. هلئاسأ ماعىدانلا اذلهأ أ

 اضن دق ٌكدشدم

 هلطايةيدصملا حل عولعب و ع ىلا هيثيغتس باو-نملهف * هلئاقسرخ وهبعاولهذ و
 هليلس بانتس اومتع باع لهف #4 .هلذاكه ماهو أب وصنم ثسدلا ىرأ م "بالا اد هاش نم اردقو 0

 'هلك او اوهوح ولان لعل دت ع هن 1 هو>ولا قوق ىر أى اق د هاداوت جح ربالا ارههراتا مآ

 ئناقهلعفزحاوركشتالو 5 هلا ووعاكبلا لط جيت ايس 5 هئاك,تاوأ اذهان وعد

 هاماراوهماتب ااندالوأو 5 هدف ب تنوهيكمتالو #* هلمآتنك لباو نع عشقت

 هلعافهللااننامانعباغدقو ع هلاعف نسسدعب ىرعش تنلابق

 هلا سنيني ىوطت مآ تكف دع 7 رغو م-طيضاك وثم مركل أ 0
 ءاشنارةفورعملا ىهواهف نفدىتلاةرازولاراد نملداعلاهدأو مل_ةن م ةرهاغلاب نفددستتاكوذلا و
 هفاش بكسر ونولانا قنيستتو عبسة لتمر ةصرتشع ع سام ىف هلة ن ناكو مرك ذم لا ةامنهاس لخفالا

 نمواهمذداحأو لد : وط ةديصقاضد أ ةرانعهيةغلا كلذ قلمعف ىرب :ريكلاةفارقلابىئلاهتب رت ىلا دضاعلا
 راقووةنيكسهسناحف 3 تعدو ىدومتولان هن 6و

 هداوامأو ْ:رهاقلارهاظب هلي و زباب ىعىذلا عماجلا ىنبىذلاوهملصلااذهو ةري 0 "تاره هسفالو 0

 ىمخالامرئاسلا نم هعم لج ةناكو ةرهاّلا نم هبر همت رانو واش ةجرت فت رك ةدقفكليز رلداعلا || ٠

 اهتموا

 لصحو ماد[ ضاوخخ :نمناكو ىهءلا|ٌضسلا نت بو قع. لمقو نا علسب راحتساومترشاسو لهأ هعمو 7

 2 ارا اك <

 مسه ءائاضفترهتشاو
 ضعب سرردنهملاض وذو
 اسردم تاموسرادملا

 لاعتدلل اهجرهسورب هيدارع

 لماعلاملاعلا هةمو)

 قوما لماكسلا لضافلاو
 سوهشلا نجل نيدإ| سعد

 د (دجأ هحارش

 اسردمىلاعت هللادجس رن

 قاص / سس هرادملا ضع

 تاطلسلا:سردعاشردم

 ناطلسلا نبا نادي زب ١

 ةندعم زاغلا نامدارم

 سودم هريهو قولو هسسورب

 تاعش ظسأ وأ فام

 نيسحتو عي رأ ةنس ملظعلا

 هنلادجو ناكو ةثاعاشو

 هناقوأ عجاف :راصكاعت

 ناكو لعلاب لاغتسالا ف
 ليصتتلا ل يلق لاغتشالاريثك
 دقفاذه عموهمهفلقثل

 ىلاهدابتحاة رش لصو

 للعلا نم ةيلاعلا بتارملا
 الينا سما
 اهتم داغتسساو تارصتخلا

 انهم ةبلطلا نمريستك
 هادا عت لسن اح
 . ماس كل تاز ازيملا فهر ريثالا

 هيشاوحو ىناكلا نيدلا

 ةيسمشلاحر رش ةيشاح ىلع

 هيشاوحو في رشلا ديسلل
 انالولقيسملا حب رش ىلع

 قازاَتْفَتلا ندلا دعسا

 لماعلالانعلا مسهتمو) ب



 قولا لماكلا لطافلاو
 ةعاجهعم يدق مسه .هلعاو رواش ىلا هّتعاس نم هراسو يغط ا وهوودنع ميلزتاةةرفاوةمعت مهتهح نم ريهشلا دسجأ نيذلا سعت

 نال رواش لاق م هسح مال وطانامز فقوفر واشباءكلاءورضح أ واريسأ هوذا ولداعلا ىلا اوصمو *(زوتكد

 لاقتعالا ف لداعلا و هقنش غئداولاهأ لو تان اومداواةلاصةريمتذ حاصلا خدغل شيبلا اسردع لا عتهناهجر تاك
 ةيمورلا سرا ذملا ضعبد

 قفلتقو رشع عساتلا فذ :راز ولاىفوحلاصلا نأ ب ئاغل ان مو هلوذإاءاضالهسأ 16 رخآو لتقل : ةديدمةدم

 ءازلادب دشتوءارلا مب كنز زردر شععس اتلاف مسهئاودتلازو رشع عساتلا ىف هوان“ لقنو رشع عسا لا

 تامةنسروك ذملا ظعاولانيذإا نس زذدالو تناكو فاك اهدعن واهتحتنءةانثملاءايلا نوكسوةرو كما

 دعس لهس نب دسم ن راع قا , ارداصو إل اراصدادغب مدقو امأشنو قشمدةئامجسجو

 هك ردعاس ودم هرامد َ

 نباناخديؤ انناطلسلا

 ةنيدع ىزاغلان ادا

 قونواهه ث دحورصم ىلا ةتافو لمق لمن اوةمط اقم ركلادبعمآهتنبا لع ىسلدنالا ىراصنالا ىسنلبلا 0 00

 ناب فورعملاوهورصعتت اهسسجنو نيعسلتو عسنة نس ناضمر نمأث ءاعب رالا مون 5 07 0 8
 لاعئهنل اهجنرة يحن

 ا 2 0-1 .َ 2- 0-00 + |( هفيكاصتن موداحاف فنضو
 *( روه دهازلا تاظس ىلع نب ىسعن مدا نب ىسعنت روقيط دن راونا)« فقرصلاف حارسملا عمس

 0 ا ا ل 3 يوكل 7 < مدل 2

هلج أ ديزب وب تاكو ىلعو مدآ اضأثادناعنادهاز ناو أ هلناكو و.لس !مئايسوتةدح ناك
 ون ل كسو م

 لاعتهللالسسف هتقلامدشأ أم دب يزن ىبالل قو راع و عئاحن طيس ل اقذف ةرعملا هذه ت دو ئث ىاب دي رب

 ملف تاءاطلا نم اا .وعدرمتفاذهامأ لاف كنمئلسفت تيةلامتوهأام ل يقتهفصو نكك اللات

 الفءاوهلا ىف عفترب تست اماركلا نم ىطعأ لح ردا عرافتوالو# اوةن تاكوةنسءام اا هتعنفاعوط مَع

ك تالاَعَم هلوةعيرشل اعاذأ اودورطا ظفحو ىسمتلاو مالا دنع هنود فيك اوراقن ا م-هنأو ركع
 ةريث

 لمشم عفان حرم ودهو

 كسفم 2 قسقعلا اىلع

 ىلع شاوح هلوذذافالا "هناَع

 دوعسل نك اىادآع رت:
 ةلويقمةشاح هو قورلا

 هللاهجر نيتثامو نيتسسو 1 رآلئقونيتسوىدحاةنس هتافوتناكوةرهاط تاماركو ةروهدمتادهأ و 0 ل

 ءارتنكحاسا اواولادعب وءافلا مضوابت<نمانئملاءابلانوكسو ةلمسهملاءاطلا متن روقيطو . ىلاسعت فدوصقملا باك لع

 ىاةبستلاهذه م فلالادعب ووإمسهأا ءاطلا - وول حهملانيسلات رك وةدح .وااعايلا خفت ىتاطسلاو|| هحو زهللا ع وزفرضلا

 فارعلاةهحنماسارخ دال: لو أاهما ىلا ة بوسه وةلامعأ نمةروهثمةدلن ىو ماطس | لماغلا اعلا مهنمو)#

 ب (عءاطلا فرح )دع توغثدط لولالضاغلا

 لبدلا نب ىدعنب ةثافن نب سلاح نمر معن نبل دنس نب نايفس نيوربعنمملا طن دوس الاول )د 0 ا 'ُ
 هي (رينك فالتخا هيو هعسافوفودلا لاقي ول. دااركت/ا ىسعأرق الماءاناعن
 5 1 - 2 ا 1 ٍِع : 3 ,-ِ ىكالصومت هرضعءانإع

 عضو سنعمل مراحل نوعا حشو كا رخؤإلتعا ع 0 اردلاسرلا لنكس أن 1 0 00 نار لماكلا

 هنأ ثنادانزدالوأ ألغي ناكهناليقواذه ىلع مغ هللاقوهنلاهعفد مثقفرسو ل عفو مساب 0 مهاعلا دنع لكس أو

 0 0 رد سا ارغلااووه كامكس ةئناثلا

 !لاقود عاق هتنوجع واث وذ اتآ نذأتنأ 1 3

 ا يس يو يس دس ير م 3 ا 1 ان هيلا 6 ا 7 ا 7 اناأف هلأ 00
 درأ ىف هلّتلاعفاهموحنة نشد اب لاق ءاعسل !نسحلأامثرأ اب هنانن ضعي هلَتلاقفامولهتبد لشد هنا لمقو مهل ةتلاناستنالا: ري

 رو د ور
 ءامسل انس امىلوةننذالا ةفاهتسس نمت غلاما ناس اسمنم : ئمكأ توغشط ةل اهلل اع نالا

 ىوولا عن طوذئتحو

 لاقفوعل نونه ذسع مل نموا كارد 1 الرو هدلو اهغولا لغتستاو فوك

  نعدذخا اسس جرخالناكرو 5 ناادوسالاابآ تال دقو هنعهللا ى راما ط ىلأ نن ىلع نمهدودح تنل 7 عفتناو ركشوتلاو

 باك هب فرعي داماما سان اتركي است لان ذملادا, زهتسلا ثعب ىثح دحح أ ىلاب بلاط ىلآ نب ىلع سانلاةبحاوثو رثك الا

 رسكسل ايهلوسرو نيكسشملا نم ءىر هللا تا ارغبانراقدوسالاوأ عه ىج هيل نممافعتساف لسو نغم ىلءوهو قوتوتماظعت ع

 لعفياقبلابتاكى غبسلفريمالا هبرصأ امل عفالاةفدا,ز ىلا عجرفاذهدلا ل ]سال !سصآ نات ن:طامل اسم ةيطملتت . مايأ فلانحلا كل"

 م ورنا [تاطاتسلا



 ل رفمأ مس طبل غ4

 لماعلالاعلا مسهمو)#
 لوما لماكلا لضاغلاو كلذ ل ءفذ تحت نمةطقنلا لعح ات ترسك ناو فردا ى.اي نين اطةزاق فت معد ناو هقوفةطقن 0 1
 ع 9 آتاه ءهّللاىذ ربلاط بأن يىلعتنذأةسالاق روك ذملادوسالااب آن الاون وعلا ىعنامتاوأ ا
 0 0 0 0 3 يس عابفتقو لك قدمى ذأتي را هلورادةرصبل ابدوسالا ىالناكو لع هللاؤ اون ءالذا ى عسذ عضواموت |

 اففأسو ةياغلا لعل ]| ركل يأ نبمنناد.ب ىلع مولد وسالاول أل شدوال #ثماهلسرأف ىراجتعب لب لاف كراد تعب لمر ١
 امأ دوسالا اباء لاقفاهسلرثكن راك هن هنرةنح هياعئأر 5 هنغهللا ىذر ىئةثلاة دلك نيرعاو 1

 لاغتش ىفامن4+ لئاسملا
 هناقوأ عي افراصتبلطلا :
 ىبع كح سا ردتلاف :

 سرد ناك هنا ىاعت هنن اهجسرأ

 ل دليلا تاك بو عجل سودست ندع اتا ةعاطتساللولعبرلاسقفةبجلا ذهل ا
 دورا ا نب رذنملا عم هلترحتيضملا هذهث أ ىلإ 0

 رصأنو ليز را طع + كل خأ دع هتدمف هسكعتسا لوكاس م
 دل ذاوضرعلاو ةلاطعأ نم "لركشب هعارك امتنكن اسانلا قحأ ناو 1

 هلوقكاذ نف ةريثكراعسأ هلوونحيو | 10 21 تلا اذ 1 هياع_فطعن كاك اذان الف لعرص اي تالفلاغب 0 فطعتا ا ن هال ؛ وةرصتلان م هنال ارهاظ تون | ا 0 نا 7 0 ١ اهانعف ىنعمامهنمةدحاو لكل وءاملاب ريحان وتونلاب رصانو ىور وماللاب لوامبو فاكلاب كوم ىورب 0 ١
 00 ْ . هاملسيلو ةامعمىبت دب .اروطواروطاملع* 9 هدنع تاغتشالا مولعلا ا ءالدلا ىف كولد قلان و »ب قنا علا ىلطانو مع ا

 ١١ ها كانغأ دق كلبقف هاماو د يبعاذارع ,ومناكو هإحرركن ف درسا جر ناكف 0 ىو
 ىهدالا < :رغلاو ةيلضالا را اىلاصخم“ الف ةرصبلا ىلعب فعمل ىذر بلاط نأ نب لعلالءاعناكامبنعهللاىذ رسايعنبا هيا والو ديار || هقاديعشأ طابت ةيلح تحوم عدحلاهعنماماشلا ىلع قتيلا فلور ءابدخ بصملا | 5 در ام ١١ لوشب رءاج دق مداخل اوذمف لخدأو حي رش ىنكلو الل اف كتر. ىفت ساجولف كتباح ىف ىعسلان ءلجوزع ا

 لاقاضأ د هلا قدلاتلا ل ىشعي نمو السحر عمسوالاز مهاوكتامف عسوتلا ف يسفنأ اودهصتالف لعنل يني سانلا ىلع مونت رعي ناك هناىتح ١ ءاشولودح ا ودوحأ هنات لجو عهنلااو دواحتال منيل لاق ومهمالاحأ 0 .ااكلانلاوم 1 قنيك املا نعطأ و أ امتارابع .هاهطاافلارهظفحىف ٍ لو و ناكو لخلابافو رد ,وسالاول أ ناكوهسنعهللا ىذ رىلع ل: ىحلز رب 0 والاب | فلسا
 ضعب ىعامو بضغو ١ أ ذوبان لما لمسلم تاهحلاةلهأ ديرتنا لاقت جرا بهذ ها
 ةلعتس# ىهدانعلةيلطلا : فراملانوعاط ىف نيتسو عسل ة نس ةرصبل ايدوسالاو اقونو بدأ ىتحسديقلا هجر عضو مهل: للا نيإسملا
 ناك نم همسه نماملاق و ل ر زعلاربعن رعقفال تى ق وف هنا لدقو مباغل اهب ت روعاطلا لمة تامهنأ لبقوةئسس نونامعو سجتم 5
 ىلا فرصلا ف دوصقلملا ٍ ىاللنت ةوتاعم#زت ديةئاموىدحاة نس بحرف فونوةرعجملا نيعستو عسل ةنسرشصاف ةفالكلا ارعىلوتو

 0 و و ولا فس يوم
 5 : ًاراذادوسالاوبأ هللا ةفرخ ” اي قافدضر لف سّقلاديعنمبتاك.ى اف هكلوقأام

 . الا ىرشغزا فاشكلا | ن دوكسو هلمهملا لادأ ارسكب ىليدلاووهةرغغملا تناك انمءايللا نياولاقف ةرشغملاب رشد توملادنءدوسالا
 ةنرك ذامو ىرط اخف ىهو ىلا ةيسنلا» زهمالاهدعب وةزمهلا عفو دل مهمل لادلا مكب كؤدلاو# مالاه دعب وابتحت نمةانثمل اءابلا

 0 ذمريغ هإسملا نم رأ ىفاولاتاك تارسكلل ا ىلاوتتالثلةيسنلا ىف ةزمسهلاتفامتاو ةناك نم هلق ىهوةز مسهل مسك لثدلا
 0 هدم الو ىلاعت امتوهو سانبالا باك" ىقىرغملا مساقلاوب أر زولاو رك ذانز هوإمهم نيساهدعب وماللانوكسوةلههملا ند اذن - يع لافالسأب ءاطارسكبسلووهباعثلاو سرعنب| نيد ةيادمس الؤدلاو ةدرطمةدعاق ىهو حتفلاب ىرغذر ءىلاةيسنلا

 ١
 مدالااذهوافالتخا هي هبق ترو دة فار 2ك الص هنف فن زالدداض

 ةسردملا ناخد ناطلسلا دي (روهشملاو رءاشلاداد+ابفورعملا ىردنكسالا ْ المع اجورنا تام ينازكا غلا ردع نب اد نب هللا دعت روصنمن'مساقلا نب رفاطروصتماولأ)* ةسردعاسر دسم ناكو 0 52 3
 ىقتلعاو هنرداب ةديدخلا وأ ايفا اهنعىور ونعم رضملا نم ةعاج رموريحورثك ًارعش ناو دهلو نديقاءارعشلا سد

 نمةسسردسم مولا كلذ ) لوا - ناكلشزنا - 01 ) 0 0 لاَ د

 'يكسمهدنعترك ذاملوث» ١



 لاق ثاملا سوادا

 اهنطعأ نادم تاطلسلا

 الف ندلا ملص« ىل وهلا

 لاقةس رذملا كادنم قحأ

 موسيلا هوةرطعأ رب زولا
 سأرال لاق هنردابةسردم

 ا ساحالو كا ذإ قتسموه

 | ىلع تاخدي زايناطلسلا
 | هاطعأ ةنالسسلا برس
 : ةسردم ىهولوالاهتسردم

 ةئسردم ةاطعأ مئرتسانم

 ! وهو تامو هنرداب ةيئاثلا

 هللادجتر 3 اههسردم تر 5 اوو فر اوواد 5 هدد امتي ةانغامرت 5 امم ىووتساد ردز اةنلاد اهتموأأ

 رم ةة.عللا فق لاعت

 1 ةثرلا مظعنوللا

 ملاذا ناكوةودلاةةباع ىوق
 هتبلط ن نم دحاو رضع

 ىلا بهذي سردلاعضوم

 ١ ناكنافس ”ردلادعب هترح
 ْ هتع ويفالاو هدوعناضر س

 هدد وزعب وتلا ةراغ

 ١ هجر ىعلاقامظعادب 2

 ةدلب نم ىلاخ تأ لاعت هنا
 هنردأةنبدمىلا ف !ومطسو

 3 ضعب ق هتفايشص اندرأف

 : مان ع نم مول ف نيس" اسلا

 كو ا تنذاتساف سردأا

 تطعق كلذ كرر نما

 كلذ تلعحلاقو ندع

 1 ىالو سردلا نسعءاعتام

 اعئام س ردلا تلعج امد

 نمٌقاسح إل اوولاق وهنع

 ا ةسردملا نعكتددرا كلا

 هحورلاعتهلاحور

 لماعلا ملاعلا مسهمو) «
 | (نيدلا سمك وملا لضافلا
 نس دن هب الون هلصأ ناك

 | ممدراءانلع مالو ارق

 شرط اب ناب فورعملا لدعم ادلب نيدلاداعانبحاصتم ار ف بعلاودئاصةلاررغ ةنمةديصقل اهذهو 000 ١

 | سرفالا هامحالناك ىتح
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 ةلوقهرعشر وهدم نمو نامعالا ن هدرخغو ىقلسلار ظاط ا

مد لب اوحدام دع هذالم لاسارعدلا تاك ول
 هيو ل سلام د هذاذر وع

 هذاذح هب وتع سسرالا د ةيقرمأر ةلاعم همك قدس د هذالفأَتعطقنو ىهو تح

 .هنافرو فلا لن عد_ةمال ييهذامع ضار 1 ىردا ن مادي اوي نكملفةمالسلا ف بغرب ناك 7

 6 ىلا مهس 35 هر نم ىذلااشرلا ايان د هذاذلتسا َكباَعب رضا ر طا

 تموت فيك كلام 0 نم هبلع اورج د هماظن ٠ سلا رد

 هذال اعوةعناب قو 5 ىاليودال عع كر 5 ةذالوفام امعللا كاذت انو

 أ سا: ساخت تقلع امهّنبا“ ب هذاتساىرن ن4 مامالاوهو ديد هر» عقاوم نعزع!تو راش

قواعوط دي تنعذاف يول لان كامحتي رغاومذا ةةتساىرولا ىلعُر والا
 هذاوهسا|مىدوأ د

 هر رعف ى اا عمط ن نم كلانا د هذاولو هروغت ةمغأ لذ ىدهد ع هناونأن مظلات تأ ىام

 35 هداك هي لغو هللدك 3

 هذافنأ همت سد 1تاكرق 5 امناكل تسلا قزرلا اردق نم 5 هذازحوآ هأعسد مم اعمط

 ا رو وفا ا ا

 ماكتوهبب رغهفرسفوهّقْغلا ف بذهملاناك ل عدعضو ىذلا ىنغملا هيك ىناسالاهذهرك ذة ىلصوملا

 لاق هلا نمافرط حرمتو فاشل اهبّةغلا ىرصا ادا را نب دجتر كى نأ رك ذىلا ىسبتنااسإف هلا ءاسعسأ ىلع

 تاسالاهزهضعب رك ذوهيلااهاز ءةدنضق نماناس اءاهدخلا ضع ىفدشن ار عشلا ا« ناكو كلذدعت |

 دارخ ةنقل امهم ل ارك انت تنئارنا ل فرك ذا نوك الا اذه هعقوأاموانهه ةينتكملا

 اك د [هرعش نم .وسامتلال الصحابه ند

 ىاقتقراف ىف ا د مهتقراقامهللاو ىف تيضقبانالاو -را د ْىن :االواف اولحر :

 اروك ذم ساكمالا دانجالا نم هىئيعلا تاكل اق مث عىل نتنملا نيذهةدب ر كنا بتاكلادامعلارك ذو |

 ةج رت فدي راطافامهرك ذودادحل ار 0 ما جمتلاوةئامسعتو يع رآوتس ةنس قولو سانلاب ا

 ةدابصق ع نم هلواض أ داد1 ارفاط

 بقره .لءىشخام لصولا نم 5 كساس لان

 هلوعازملا ىلع مالكلا مدت لقوُد5 ءاهسجتو نيرشعو ع ست ةنس مرهم قرصع ةئاقوتناكو
 رعشلانماضنأ ١

 . ىناصةمكحو ىبيكرت تيعو #* ىناذنص عب ديف كنيعي راقلا مسالا سرك ىف

 عياصإباعباصأ قارغلامولن ع تكيش نع اقك ىن:اكف

 2 دج هللا دبعىأ ىذاسقلا نعهيقدر واو هلع ىئاويادبلاعئادب باك قووصنمت رفاطت لع دو

 : ارذط نيد. .هسلاريمالا ىلعتلخد لاق ورحم ةيردنكسالا + كتل ناك ئانلا ىدم“ الانس اننا :

 : ١ هيدسل مرو هن أو هملعدس اخ قيضرك نذهبس نعهتل اسف ور صن لعانه درت هن هةندسح وفرغثال هئالو مايأ

 1 00 نمرتخا لاّقف هيف سلا مقاهي نأ لبق هتقلح عل ف راك

 ا را ذملادا دا م. لا

 منع
 لعحو ضن ردقو سن اسعار 3 مالا ىديني تاكو بهذ رمت اكول بهووريمالاهنسساف

 ايد رفاط لاف هرح فهسأ ا 1



 م1

 د_ةعاودل ىلمذدت صأو كات رطتمغ
 لسأت ناو نأمطافيكو 5 احاديذا هن بعاو

 لامناهلو اودثد نمريطلا عنج ساهل باب ,لعهناك اب ا ردا عا رناستسالا فو رطانلاو ريمالادازف
 لف ل ردا 35 فيذملا اذهكباس ت تن 1 ر

 كبشلا ناكمراصلات 133 دع ىرطأخ ىو اذ را
 و فرصنامث

 جو جس 0 ع9 هنو وس هنو نجس هنو عج جز 5 89- هبو عج 49 2 وس هنو جس يوجد اج 09-
 هنت حج هب جس هنو جس جو عج هت 00 هي عج هه عج هذ عج عن عج 5125 1651555: . 52 جس هو نو عدس عجم هج عج +2(- عب ج هو مج عم مج هو عج هيو نعلا فرح دج هو عج هيو ج هجم عج هنو عجم
 هد زج عب عج هت هو هج و5 عج عو رج هناك عم هو اج جو [ج هاج <48

 ديادسا نب نعت نرش نةاامر دع ىرل رهان مدو هنلا بانت مصاعركب ناز

 شديحن ٌرزو ىلسلا نجرلا دبع نأ نعةءارقل اذن ت آارقلا ىف يلارا.ثملاوةعبسلاءاو دادس ناك
 هس مصاعفولوةريثك فورحفاريتك اقالتدثا| اوةلمدشاو زازملا ارعوتأو شايعنب ركرلأ هنعزخشأو

 لد واوا نركز لسا مضو نونا نشيد ولا و ىاعتهذلاهسج راق وكمل ,ةثادد د رعنعو عمر
 مورا ماتوا عام لا تشي لد موةفرسملا ىهلي ةولمهتال تلاد ثحولاةراسبإلا ىهو ةلمهم

 همأمسا هناا ودنك اسءاهاهدعب ومذلل اوةلمهملالادلا

 * قرعشالا سرق نب هللا دبع ىسوم ىبان صاعةدرب ونازو
 ست ا سس لل ل حل ا ببلببجج
 نك ةدرب وب ًاواولسأ اف نمي رعشالا ف نعلا نمهيلع مدق لسوهيلعهتلا صدت لوسر باص هون 1
 َ "امو مزاكم هلو 0 قدعس نادت 9 دي م دع اهلو ةفوكعلا ىلءايضاق

 فئاطلا لهأ نمالسح راهو أ اكون ومدتنبةيلط ةرصبلا ىلع ه[عف وزن ىمومونأ اكو ةروهشم
 نب يشوبها. ا ”يشابلفا ضاع ىءوموتأ اسمو ق فرخ ءلالهأ ىف م0 باف عرش در هل تداوذ
 لاقي نيذلا مهو ةرمصبلا ىلعأ .طاق لالي هداوناكو وهما ب هذفةدرباب اءاكف هسأ ىلع هبادغو نيت درب قرغلا

 نمز قةنوكلاب ىف ةرصيلاباه منعها ىدر رمل ىضق ىسوماب أن افق سن ىفئاضت ثالث مسهشحا
 هتقانلابط ات لوشب هيفو غادملاررغ ديف اوةمرلا ذم ودمتوهروك ذمالالد وهنعهللاىذر ,ناسمع

 رزا-كيلصو نيد ساقي ماعف * هتغان :لالبىمومىبأ تبا اذ ٠

 الالب ىحتن حديصل تقف 2  اثنغتوعتتا سائلا تعم# أضن لوا ا

 ءاحاه رع ويلهم هل الادأا 0 ةواهتك نما ةللاءاملات 1 وراه دهملاداصلا م فن 0 را 2 !حديصوا ٍْ

 هعضوم لوول ازعاملةءادنافرح درك ةمدخا رسل هللا دمع نب داب اودح أ لالبناكو همهم
 هباذعنملالب تامو هياذعنمدااخ تاق مهبذعو هياوتوادااختسا- نيقارعل !ىلءققثلار عنب ف سول م

 قصدها لوس .ر :ةبدصو هإئاضفرك ذب وه.دأب رة: امو ساحة د هربابأ تأ عسماسملا ضعي فترأ ر دو ١
 ضغغ نأ درر رغلادارأ كإذ ف لوقلالاط انافرعاش ثلاقدز درر شله سيف و ماع سا ىف اكو ول .وهناعفللا

 نمدر وأ ضعنماةافكل سو بلقاسم لور د هنأالا ةيَعْنم ىسومىنالن لول لاقف : 5

 نأ نم لضفأهللاو ىسومو) تاك قدزرغلالاةفهدعبالو هليقادحأ محاسنكلو تقدص لاف مت كلذ

 'ئلاصلا نةمعزلا سرغ ىو 5 ارغلعةدرب ول ةتكسف راسو عدا لسقالوسررف تا ا
 نبلالب ىلع لحخدب تاك ةغالملاب روهشملار ءاشلأ ىممتلان ا اوفص نيدااخ ناو هضاب ت اهقيناصت شعب ىف ا
 ءافلطلاثب . داحأ ىنئدحتدااخأب هللاق لال, عشا ةرتحسس الف مالك ندب ثدصتووك نملا ةدرأ ا

 رض معلا دالب ىلا لحترا

 5 ٠ .رصعءالع ىلع كانه

 ًارقوبرعلا دالءىلا لترا

 اهءالعىعاض.أ كانه
 نما اصاقر طا لصصحو

 ةعالد اى اعىف ةرهخو موأعلا
 -عق زانق .ز لسه فاق و9

 هدالب ىلا لترا متامغنلا

 ناهر# ناطاسلا تدكو
 نرةةوتامغتلا مع لحال

 عقدم ا ةياعمدتع

 ضع ف ب تدع وس هم

 هترضحح نع هدعباف مانالا

 لزتعاو هسوربةنإ دمىاق

 هترب فدسعقو سانلا نع

 رهظ هتقنن تزفن اذا ناكو
 لهأ هم هيلع ع ةيلد د نم

 ندأو 0 وتامعنلا

 لحالادحا و امهرد مهتم

 ةعاصو ةدحاو ةضرع
 كلذب عمو تالا

 هتيب لشدي مةريثك مهارذ
 00 ىلا رعالو

 هلاحناك اذكهوه تعفن

 دودح قفو نآىلا

 هيفصتال ناكو ةئامعستلا

 لتساوة مثيب ءاعسملاهتنالا

 همامتخالةر عون [قهغامد
 ةمعص نعمتةراشم لحأ نم
 ىرهأ اذا ناكوناطا سلا

 اهلي اال هيدهدببلا

 ناكوامءاههف نأ مهوت دود و

 ةس : رعلارئاصصلا مظننإ

 ةيكصرلاو ةسراغلاو

 اهاسرب ورباك الاهم حدعو
 تنضصاذاةدمصةلكو مهلا

 لص اهرخ قا
 تامئءاضت هلداكو ووعهاجتم 6-1 ودجصمملا قب كلذدعب دلاغراصفسانال ءاسملا نيم ست او الا ءاسنلا عيت ١ | اهلا نط ا

 هر مادئهوراودالال_عف



 اس سس وسمر و ع سم 5 ةوترناالا ىلا اهله“ ند

 نعفيص ةياص«دإاخل أوديش ةربمالالاغيفاذةسهجملو# و لال, ب كوم هيهاذا ناك هرصإ فكوب ارعالا هلع اعتدترا

 تاكو 1 ود ى ثامر رضف ةدلح اوبول ' ديا هممت د رم عشقت ”ليلق نهمدسشملا قولا 0

 هللا ىطرىباعتلا ىهمتلا تهالاس ورغد رذنم هوظوهنسءقر 5 فب الولوةباملمأتي انيالتا اوغهلاريثك كلا “ب (ىعلل ا

 ىرتنملا ىهمتلا أرةنم ند لاخ نب كاماسس نن ىجد نيرخهالا نب ورعْنبمّلادبعذ تاو ةص[ دا هناقوهنع نئديأ هيالو نم هلصأ ناك

 تءهلب لبق د ةاباشت م مف س و رضاك ردنا ا مصاعنب سدقنال متهالا هلي قاع اوتائس مدال اهعاو قافو 0 ءامإءىلعأرق

 م مواعلا قر هعوةنار 53
 كاناهأ ارذو مهتل ادالب لخند

 ناكَو ةرصعءانإع ع

 ىاحلانجرلا دنع روأا
 دالبكأ مه .ردلاك 0

 ةنيطنط سعر نطولو مورلا

 هباصأ مث اهعتف لأ ىف
 هناصس هللا نمنالز_ةتا

 تام نأ 2ارانا_ لاو
 هتلادجر دلاولا و اناكو
 حامتتلا ناك لودي كاعت
 لوملا ائفح قف ىرهوولل
 لكشأ اذاولاق ىحلملا
 هيلا عج رئاك ةغل انيلَع

 حامل | نمانملع أر ثبت اكو
 نم ةماكلا كاب قاعترام
 ضع نمدد-او يح اففض

 كوملاترزلاق هنأ ءاصلا
 تنكوهيتاجلا نجرلادبع

 عفدف مورلالا اهحوُم

 ىاجلا نجرلادبعش ولالا
 لاقو هتافنصت نماللاسو

 وعدم كبس ان

 هعم#ان الاو يعلملاىكوملاب
 0 هشيطمأعسق ل

 اهعفداو م ةللاسرلا هزه

 لاقهسلا ىنمديدههيلا

 ىلأةاقوتناكو 2 ذملادلاخ مع نباتبست نب بيشو لعأ هنلاوب رعلا مانأ نم مول وهوبالكلا مون

 ةدر وبأ تامدعس نبا لاقو ةثامو -.-وأت ستن#-لبقو عسب رآةنس لنقوتةئامو ثالثة نسر وك ذماةدر

 و اةجرت ”فىرعشالا ىلع مالكل أ ايسو ىلاعتهّناامهجرةدحاوة عج ىفةئاموثالثةنس ىفىعشلاو

 لاعتهّناءاشن ا ىرعشالان حلا

 وهو ىعشلان ملا لايق ن م لع .ةراكو ذوراكى ذدبعزب ل بحار ش نن صاعور تون ازد

 *(تادمهىف هدادعو رنج نم

 لا دافع وهوامو هيصضهنعهتناىضررعزبان أ ىو رو علارفاوردقلا ل باح جبان قفوكوهو

 نسكلاو ةفوكلابىعشلاوةنيدملاببيسملا نب اةعب رأءاسلعلا ىرهزلا لاق ىنماهب لءالهناو موقلا تدهش

 ملسوهياع هلا لص هللا لوس ربادأ نمةئامسج كردأهنالاقب و ماسلا, ل وعكموةرصيلاب ىرصنلا

 هتيحأ الائث نعىبل ًاسناللعجمتلاتلضوالف مورلاك إم ىلا ناو هن كلملادمعفدفت لاق ىعشل اكو

 لاق فارصن الا تدرأ الذ ىح ورخ تن ئثعشا تح وريثك امانأ نسف هدئعةماقالا ليطتال لسرلاتناكو

 لاقوة عقر "ىلا تعفدفئشب سمهفةل4-ىفترعلا نم لج رىكلوالت اق تن ةكحامملا تدب لهأ نمل

 كلل ادبعىلا وصود :غلئاسرلا تن دأف لاقةعقرلاهذههبلا لضواف كيحاصىلا لئاسرلاتندأ اذا

 كلافاهأر قاذف هيلااهتلصواف تعج رفابترك ذتح بورت ادب رآرادلا ضعبف ترصاسلفةعقرلا تيسنأ و

 هللا برعلا نم نك -اوال تاق تنأ كل ملاتيبلهأ مى لاق عن تلقكيلاهعفدينا لبقأتش كل لاقأ

 اه ارقالاق التاق ةعقرلا فامىردتا لاق هيد نيدتلثماملق تددر املا تغلد ,الفهدنع نمتح خم

 ,امتاواهتاجاماهفامتلعو)هلناو هت اقنهريغاو كلمتك اذهلثم مهيف موق نم تبعابمفاذاقامأ اردن

 كلذىداتفلاق كلّدعن نب رغتدارأ وت لعقد لاهالتاقامعتك ماع :ردتفالاك لرب ل هنالاذهلاقأ

 مهسسح موقف قارعلاريمأ ىزازغلاةريسهس وربع ىعشلا ماكو لاقامالا تدر املا ةف مورلا كاملا

 مهعسلت وفعل !اف قالا مهتسح ناو مهحر < قالسافلطاببلاب مسهتسي> ناريمالا اهجأ هلل اقف يناف موةلطمل

 طاحت ة ع .1-لاقو هنع هللا ىذرر عةفالد نم نيه نيا 0 ١ الىعشلا دلو ةداتقل قودي مهةلط اف

 تاكودف «وكلابةرسشع عبس ة نس ىف ىمصالا لاقو نب رشعو ىدح اةنسس ىف ىرصبلنسفساو ىبعشلاداو

 ىماقأ و نطيقرخا 7 خاووهداودق ناكو م-رلاف تجوز لاقف المص كاوئانل اماموت ه4ليقافست الم ص

 ,ةنسلاف كءاطعك امون هللاق ىئةثلا فسون نب عيال انالاقي وفراعملا باك ىف م درر

 'برعأ الفتنة ريمالا ع نط لاثال تنل سفك لاقت افا !لاقذ ”ااطعك كح ولاشف نذل الامد

 ل دالج رنأ ىكتاحا سم ناكو هزاجاوهنم كلذ نست افا اب رعاورعمالا ن 4 نأ نكم امو تد رعأ

 ةفالادش نم نواد نينسس تسل هتدالوتناكوويهذهلاّمف ىعشا مك ؟لاقف تنم 11 هن أ ىضأ عمو هو هماغ || ةن تم تاق ىوازلا

 ءالوا- ةنستداولاق هناء+نعىو رونيثالثو ىدحا ليقوةرعمهلل نب رشعةنس ليقوهنعهللاىذرتاسؤع || ىل اولا ثماط ود

 | تناكو ةئامو س*:ليقو عسسل رقو تس ليقوش ل ”ليقو عب رأةنسةفوكلا, فولو ةرسشع عسنةئس ىهو نمل نطو للا
 وءارلاوة مهلا نيسشلا خشب ليحارشوهعالوأ جى نمهمأتناكو ةأف هنافو هتيص ل الفاصل اءالعلا

 هلمهم ءاحمل الا دعت

 هلوهلا نيعلانوكسوة ملا نيسشلا قْعب : ىعشأ اوه مالاهدعب دامك نم نان اسءاب م ةروسكم 0 5 .٠ افىامخلاىلوملا 3

 00 ا ا ا الا م
 اهدعبو هتدح وفني راجتا تبدى هنأ



 نم مالسلاءبلا تلسوأو م كا سر ا سس سس سس
 تعندو ىلاخلاىوملا لبق [أ نملابلبسولاةبسألاهذهىرهوملا لافوثادمهنمنامب وهوبعش لا ةبسألاهذهةدحومءاباهدعب و |

 [يافعماكي يقرا ةلاسرلا | نمو توربعش مهل لبق مسهنم ةفوكتلابن اكن ف نيبعشو ذوهو هب نف دوهداوووه ىرب+ ا ورع نب ناسح هأز
 ىادقاسردلانالاقو ١ نهلا,ناك نمونوينابعش مسهل لق ماشلابهسممتاكن موب وعشالا مهل ليقَب رخااورمع مم تاك
 رووعشل ىلا ىنقاسو حالصل ١ ْ ةعقولا مت ناكس رافةسيحانب هن روورح دمومالل أ محذو ميلا تشب ءالوأ#ح وو نيبعش ىذل مهل 2

 ارودقماردقهّلارعأ تاكو ”يجرادلا نيكس لوب لثة اماريثك اكو عب عهننا ىضر ةياعصا !نمز ةروهدملا
 كه اراب ا بشغل لاحتؤ مالحالا امنا نب اضرلا لاح ىف مالح الا تسل

 نظن أل احءوس قملدال

 ةلاسرلا هذهل مى
 تلاسرلا ناطعاةة في ريشلا
 هتقرافوهءاعتلسوتمقف
 ايد ءاكم ىتس وهو

 او ىطماو ل افعل
 نماق وو لالا ىلع

 هلبادعتاسل املاوةيقاعلا

 ساو هنا هلرهةوىلاعت

 ناطاسلاناىور ةرغغملا
 لوما تأ عمس ناخ رسمت

 ماس نيب اهش نبميرحخ نب ةدلك نين ادوح نحط نبدوسالا نب ف نح الا نب سابعلا لض:لاونا)#
 ب (روهشملارعاشلاىاسجلا املا مدن ةفينحنبىدعنهللادبعنبسياك نةبحتبا

 | نم هلوقهرعش قبق نمو عدم هناوندف دج وئالل ازءلاقورعش عسيج عابطلا فيطل ةيسشاخلا قبق رناك

 راصقالا كءافُش نافرصقأ »© ةسدصت بذعملا لحرلااهأاب ةديصق |

 راردماهعمد ل اريخل انمع * رعتسافكندعع ومدغاكملا فزت

 راغت ءاكمال انيع تءأرآ * امم ىكبتهنيع لريسعت ادن م
 | لاق لاقىلامالا باك ىىلاَعلا ىلعوت ارك ذاضد ا درب نب راشب ىلا نابسسنب وتا.:[ هل نماضاأ هرعش نمو

 لاق ىت-انماهحر تع وام. ةهسفن لشد ةغيند ىنب نم مالغلازامدرب تب راش |
 اودقرىوهال ف واغتنأ اذاىتس د مهتدوم ىوقاذا نيذلا وك أ 0

 اودعق مهتم قواجام لشن « انصانمتةال:ىوضطم ساو
 قوس ردا برش ىجلملا سايلافةحارنم هلريسخ * ىوقلاىذلءاسرلاعملوطب بعت 2 اضنأةوأأ
 تابزي راجل ماسلا دعسأب كم دح نم قدرذانونج # ىندوتل ع دعسا ب ىتؤلخو اضن هل و ِع عربا دون زازيلا سانلا ضعبك( ىدنعمنكلاو * مكحتناءاد مةسعالو 32

 ل يطلب ورا ْ عئاش :توكيدو قريجالف 5 ةعاششالا كاطع تنأاذا اضنأ هلو مم ل د ارا م
 مر رع ع َ مفانريسغ هنأ ىلع نكملو «ىلقنعكباتع و رئاممسفأف

 ايون .وارو ةفعو حالصو || فوتو ةرمسهلا فرق بل ىكلذرك ذمدَعتَدقو لوصلاسابعلا نت ميهاربالاوهو دج هلك هرعشو | دهز ىلع هنامز ف شاعو 7 يي م« اعئاطريصلا مزلأ ملاذاىناو ا
 نجوا ةرضحاف ناطاسلا || كا كلذ عفر ةراسجلاة عسهو ىنحالا ننشابعلاو ىوحلناسكلا مويلا ك|ذ ىف تامؤتئامو نيناسثو | ىلا راو تو تاركس || تاهت دس مدنا فورغلا كولا هاو اتانءلاو دونر رحتي هلزخم ةثامونيعساونيةةلاكسا

 هنألامملاو ريناةحئارمسف || لاق ىصوملاريهاربا اولاق لالا ذ_هنملاّقف هيدي نيباوذصفح رفن مهماع لص: نأ ومأملا صأف ديشرلا
 ك_.اعهللامذناركس كلام نب هّننا دبع نم مئاههتماندف ورصن | ع رئالقهلع لصف مّدَقُ فئحالا نب سانعلااومدقو»و 0

 نأ نمكلاةمىىدصلاب ردنا ةرضح نم ىلع ةمدقتلابفنحالا تت سانعلا ترث آى دك ىدتسا:ل اتق يعازللا ١
 لاق ركسلا اذهكل لصح دباكستوا م شن ىتلاىنهل د امنا اولاقو سانام ىسو :

 0 دحاجلا بحمل ىنبمعيلىفا ع مينط كريغتوكل ممدعذ
 نادم ناطالانحضف || م رات النا ىلع ىرلابتامهنال اسكت اةعبرت فى أ, امفلاخت ةهياكسملا هذ هوتاق ىديسايهللاد || وملاك ا:نمركجلا || ىلبتاقفةمدقتاا,لوأرعشلا اذهلاق نم سيل نومأملا للا قف هندشن ًاورعت تاةفاهظذحتأ لاق م ١
 لوي ىحلملاناكوهقلطأو ||| لاقد# نتوعىئد حلاة لودااركبوأ رك ذوةثامو نيعستو نيتنثا ةنس وق سابعلا نا ليقو# هلافو ||
 ناخد ناطاسللاسك اًميدص ل ناكو ماشلا بابي هلزنمناكو ديس :رلاتومدعي دادغبس فنحالا نب سامعلاتءارلات ىأىثدحا]
 شالا ىلع ربنا ص ىعمملا نا مسولوق ىدص فب" | ل.ل نامديشزلانالنيعستونيتثثاةئس دعب تامدنأ ىلء لدن اذهودلو هلا لاق ةنسنيتس نم لقأ هتسوتامو ||



 كم الدال
 اكل فس الاذان تاكو نم هوط ةنب دعةثامو نيعستو ثالثة نسخ الاى دام نمنواخ ثالثل تسلا ١ اهتنمعضالرانادحو

 ىعوىاعتهنلاهجرةرصبلا نفدوةثامونيسعنةنسر وك نملاسايعلا ||| دقفالااربثكث بلاموةرادق
 | بهذلا جور باك ىف ىدوعسملا

 وهو ةعم ىلع ف قاو مالغاذا قر راعلا ضعبباك الف اري رئاز رش اولاقةرصبلا لهأ نم ةعاج نع || تخدم تا افرق

 ندب رب هباملىالومن ا لاقةرثتام هلانلق وهيلاانلدعف لاق ةرصبل اله نمر كف له سانا ااهبأ ىدا:ر |[| برسثب ىعاملا أدي ىفونا لف

 لب لوالا ىف ناك اسره
 هلذغب هاىلاعت هللارغغدي زأ

 ' محرم رك هنادمركو
 حارس كوملا مسممو) دع

 تاطاسلا عماخ تيطللا

 »“« (ةيتيطنطسقةثل دكتاخرمم

 دالب نمىلاعتهنناهجسر ناك

 اهئالعدنع وجم معلا

 ةئسفلاّت عد انواع ارمأو

 كابره معلا دالب ىف

 0 ةندمىلالضوو

 ذثتقو كانه ىذاَعلا تاكو

 ندلا عال_ع ىعللاوه

 اهتم ناكو .ى :رانغلا

 لخدو مهعلادال, ىف :راعم

 عفرفانب سحاق هلوحات فاك اناودخ ريع الة رعت تت قد رطلان مدعي ىلع قامصخم 2 اذاقدعم انا صول

 لوق اهنا زافعشهعفر داك الوهو هفرط

 هندي قماقسالات د دع هن ءاكملادحا لك هنعم لع كس ادرذم وع هنطو نعرادلا سب رغان

ئاط ليقأذا هأوح سول نعتوال» وط هياعىبغأ مث
 لعحو 0 : درغل لع-وةرهشأ | ىلعأ ىلع عقوةر

 لوقيىفلااشنا عرئاطلادب رغت عمم

 ةنكس ىلع كمن انلك دب ىكبف ىغشام فش هنذق ىلع كم رساط ع اهتداؤفلاذاز دّملو

 نمانغرفاملفهيلعةالصل اانملوت وهانغكو هاما سغ تحسه دنع نم حريز ملف هنمهسفن تضاف اسفنت نسغنت مثلا

 تفي ىنحلاو ناك كلذ ىأ لعأ هاو ىلاعت هاج .رفنحالان بسايعلا اذهل اعف هنعمالغل اانل أس هنفد

ةفنح ىنرىلاةيسنلاهذهءاقاهدعب وتوثلاوةلمهملاءاملا
 ىهولئاونبر كبس ىلعنب بعص نن محل ني 

قاما اد مالمل الاعب وةثاثمءاثاهدعب وةزمهل امتيلاث أ ةسفنح «اوةروهشم5 :ريبكا ةإيق
 ةفسح هلل ى

 روك ذملانزحالاة فضح برضذاهح رس لوطد هصق ىف ةضوافمىديعلا ف وع نب نزحالانيبوهنبي ىرحهنال

.ر ىلع« فين نزحالا نريوو ةعذسح ىمسفهمذؤ فيسلاب
 ْ لع ود أ ةقمنح .و :فينح ىف |اوذنق- هل> 

 ارامغا ةدلن ىه وةماوعلاىلاةيستلاةذهةيناث ميهفاالادعب ورمملا اواهتحت نم ةانملاءامل ا تغب ىناجلاو ب

 ةروهثمهّتصقو لتق وباذكلأةليشمابتاهب وةفينحو ل ءاهلهرثك ؟ةيدابلا ف

 * (ىرصبلا ىوغللا ىئايرلا جرفلا نب سابعلا لضفلاوب )دع

 امهريغو ىناملا نب رمعمة دبع أو ىعكالا نعى ور عالظالاريثكن رعل !ماناناقراعةقثهن واراملاءناك ||| هئاضق سلع جارس كوملا

ن عماوراممو'ههربسغوايندلا بأن ناو ىبر حلا ههاربا هنعىورو و داائىضاقلا هفرعذ
 هلاذبا دشتي ىنارعأ انن ص لاق ى؟الا

 هقنع ىلع هل دق لعج هن اكريسأر يغصإ ءاحتأ ثمل مفلاق هرم هلانلمفريني:دهن”اكلاعفاًءلهص هلام ذ عفر وهم لفعو همرك و

 ىبممالاد شن مئانيدبأنيبمويلا لازامهناق كاندشرالاذه نع انتل ًاسولا: اف قسانلاريسقف هام

 درصلا ف ةرقو اريعم ليل كن !ادرناذا فلا عبده عن ةئائر عمه ىضاقلا مانع

 داودلاو نيعف نيز « يداًوفلا فهلا اير ّْ هلسرأ م هسابلو هته

 'لاعتهلي اهعنر نيدث امو نسم وعبسةئس لاوشى نزلا بحاصى ةرمصبلا ىواعلا مايأ ةريصبلاب ىانرلالتق ىلا روك ا اىذاقلا

 بتكو نادم ناطاسلا

 لهأ نيب فالحالذا طلغوهوةرصبل اب نزلا هلتةنيتئامو نيتسو سمنة نس ىف لتق هن ريمكلاهخ راي فريثالا |[ فداصوماقلاب هلاوحلأ ملا

 'نيسعنو عبس ةئسلاّوش نمتيقب هلل ةسثع ثالثل ةعجلاةالص تقوةرصبلا واخد نزلا نأ مي راتلاررلعلا ||| ةينيطنطسق ةنيدم 6

 ع تاظلملا عماج مانع

 ايسانم اناعتساط ونا
 هيعأف تاطاسلاهعوسأو هل

 اينطخهيصتو نت اعالاةراغ

٠. 

قسانلارهطالف تامالاب اودانفاون رهو
!قرتحاورذاتل االا مهتم لس لف مهوات

 سابعلا لثقو هيف نمو عماخل 

 هيلعقي وعيلابسنف || كداوهو في رشثلاهعماحت
 كك د ايس د راا عماخلا ماع

 .« (ىودعلا ىترالاا هدفت اسر تالا تر غن هتلادبعنجرئا دعو اره. .... || دن حلو
 ناس م ولك هنيغو

 هتيطخرذص ناكو امدرد
 لسا

 | ببااذطشرك ذونيعبسواعبس نط أ اقف كنس دعت نينئاموني متو عب رأةنسة ل اىذ بقعق لكسو

سل اموت وتنسلاة].1قارحالاو لثقلاىلع اوماقاق
اقرفتدذواهوا_تدذ نينئالا موناهملااوداعم ثي

 010 دنمل

 .[ اهتعت نم ةانثملاءايلا تفو ءارلارسك ىمثايرلاووع لتقامل عماجلا ناك هناق مايالاهذهدح  قروك ملا



 افصو ائذلا هللدسخلا عمال
 ا

 كماحىنادماحنا نيدماحلا
 :ء

 هللدجلا 1 لسع مول سوميلعلا ىلسهّنلا لوسر ىلع ض هرعوةنب دملاىل اهمأ

 را معلاوعرولا لهأن هنأت وورد 2 0 مايرد لسأ | 0
 ةرمشع سجن نب أ وهو قرن 11 موثةيلع 5

 2 ,'قوملاصرتعاوأ | لكوما

 لاقو روك ذملا هالك ىلع ا 2 اوقف قوت ]او طاشحالاو ىرتأ ادب دش ل ودم 1 | 0 صضصرءؤهنسر عمل هدرف 5 1

 حر هللا دس كا 010 00 ناكو دماخلاب نودماخلا | هللا لهنا ل وسر لاهو ع !كسانعةرادعلا 0 0 : الناكوهسذ: هيذتأتاه كلا تا باوسلاب | اعلوم هنويمدعب ناك مثيل#سو هيلعهتن اىلصهّنلا ل هلاىب ص دهلنالودررا "ال عابتالارب رك ناك
1 

 امال رس ا
 قاهلوة لون و روك. ذملا هنآدحالت دهشولس سمان: دبعس لاقو سامع نتا 37 0 را ءالامايقاهذعب || تيطانا مالك حر لاو تادب نب اور عالما لامن بتلامالا د 0

 0 اورعنبانمعر 1 :ارامثار عمن تن ا
 ْ رب لقت ة اتسم هل دماح ا لاقهس أ نعدانزلاو ا وهو

 !ذاتفد ماخاب 1| ةرفغملا يتافانأ 3ك رعت وللا دبعو ريب زلا زنهللا دمع درر تفدضؤ اذا مالكلا ْ انثام اريد زلا نهّننادبعلاقُف 4 -:اولاقف ه ىبمدالا ىحو رعت هللادبعل تدهش ةنطا لهأ نم

 5 د نبدماخلا ةرفعملا ى 6 ًاامآ ارعض هللا دبع لاقو نم 1 0 0 وو رعو بعدمر خاف أ
 ىا هباوحف لوقف لعفت || لاق ىعشلا ن عزب زعلادبغن. قراط نعىر 0 0 دام تن ةشئاعندوسملاواقارعلا 200 ْ
/ 

 تك 8

38 
 معن _ذ .

 0 لعد لع 1 د ا ا 0 2 ارةغدتر 2 العلو اوت اماو تنال
 0 م ص نما وع ةتكشلاهذهنلاعتهّياهحر ١ هّللالأسلو قاملانك رادع اف 10 رمح هلل دعوات اةيعكللا ءانغاكا ام تن ,ًاردقل

0 0 

 راتحاامابةعواخ ةفيطل فاعل انك رلابذ أو مامفةرعملا فداودواومل 5 ِ ةرئامدسعي وكلا لاق نتاورمأ
 تاكو هبوصو ضرتعملا ا نأ مال اهملعْ لن ةمرحو كهجوت 1 3 و يبدل نب لاول وان موتا نم ىل طعن هناقدت ا

 هد

 ةمرحو 5 م

 : ا

 اندابيطالا اس ىلوملا نك رلاب ذأ ىح مانةف بعصماب مقلاّمف سجى َ مسكت ميافع لكسل ىح رت ميلف كلنا مهلا لاق 8
 نير كدا لع قاع اقوا نامل نكرلاب دعو ماشف كلم ادب عانم ل 5-5 0 ا ل ل ل قاما ةحاصفو ناب تح اصايل ْ ىتحابندلا نم ىتتممتالن أى لك ىلع لتر ا 0 0 ورا اى .او كح تالا
 0 خلا | أوال الدوم لاي املأ 0 0 ىحؤوزنو فارعلاىتءاوث

 ها تال 1 ىيلوت ىتحابندلا نم ىنتيعالثأ كتبي لود نيغ اطلاق ونقل بروعيسلات او بنل ابرمهللالافو 0
 بدالاوزاقولاو نوكسل أعم ٍ ىج مادقر نهللادبعان هقلرعت ساح 6 0 4 عرج لعلم كا اسأو كهجوةمرعم

 يب تدن 20

8 
 كَ 5-0

 قل ممظعئث تامغنلا | تبا ىحانندلا نم ىانبعتيهذاف ىعشلالأتةنجا لا .ن نجر مهللا لاق غ قاسعل!نكرلابذخأ | 0 هناكجوماتلا ١ ىلعكتردةيكلأسأو كيضع تكيس ىتلاك جرن كلاس ّ 5 ل 0 1 ىعزانبالوابع رغو ضرالا قرش ١

ّ 
 هحورهللا حور دحأ هدعل هنأ لاقر عن هّنلا دبع نعرعن هّنلا دبعن ةزجس كو هلح 5

 ام كه

 2 ا

 هك ررولو واوا زعمت اطعام را 0 : رعن هلي عرش ولاسأم لحر لكل
 لا مسهتمو)* 52007 ناسك هينا قدر 1 1 1 اوةفن :ىحرملااولانت نا هن الامذه ىلترطغ ا

 نيدلا باق مكحلملا اوفرعدق هقيقرتاكو ل 00 هول ة رح ىف تتكسر راعن م ىلاتحأ ا

 لاخلا كلت لعر 0 م ارعنناناكو ه دارعأ 1
 : دب (ىمعلا 0

 000 م ضعبل ةاسةك<فونوويحابصلا ار فغتسار ااا : و رع دخت الا مسام هللا نجلا دبعابأاب ْ اريزوكاعتهتادج ءر تاك رع تامام عفان لاق هلاتعر تالا هتان رست انعر 0 مهدحأر هثاعر :دسك

 رع مدرل ادالنىلا لترا جانا لحن مكلذ لعربت را 0 53 ةالصلبللا يحن اكودازاموأ تانسث اكل نقتعات
 ١

 3 مال اق ةدننأ 242

 كا

 58 5 : 3 ويتاوف ىكععرل اعضوو قار اطلاقهجر وهحز 0 2 0 رآنءاوهونيتسوث الثا ٌ

 نادت ناطاسسلا || هعمس لو عاحلا نبالاةفةالصا اخو امو بام اجلا ا 0 ننلا دعاجاخلا هل لاقف كر اعدذل يع نار 7 ع وني رحاهملاة ربة ىوط ىذب نذدق#

 00 كاذب 0 ا
 ل يل , لع 95 .

1 5 

 عم نيعومارك الا ناكواسف ب يعم . 0-0 0 كانيعبف ذل اب :
 ك7

 لنيعو مهرذ ةثامسج



 أخ

 سم < هرهاشم مهردفلا ن رشف
 | را

 هنقصلةفرعنم ساما عقد دالكتم هووسم تناك امنالاعب هب 4 رحهغمال رجا 0 !ىلعرعت كذا عطلان مهيلع منا مىوس

 نملاَعف ةدوعا جا اعل تنام. اهتم ضرفخهتل>ا ارررغف ىهوهمدق لإ هير امان للا كلذ فنك شاعوناماعنالاو

لاك هد أ تاهتلاىنا ات لاق هيعنصتامولاقف نجرلادبعاب ا 5
 رك نم لك | ؟العاف كاواام

امعا لاق هن ىو رووهنع رخو نجسرل اديعانأ أايلعفتاللاقف هير لاا
 تا لاقل« نم هللاقذا ج

نو هنع هللا ىذر تام مئامانأ !ثياذ مر اى جالسا لاضداب ١
 جال اهءلعىلصو و هي عش

 تاكو دغرأ شعب هتءاجم
 يملا المود ًامفعس 0

 هيشاوح ىف لمي و
 0 0 تاكو ةناملع و

 ترعتوةفق ةرعااةباعنطلا

 دنس ثاطا كاز ءولحال

 3 1 ةهكيشسع ىطظحو كاك

 هتلودمارأ !فتامودو اند

 « (ةلاظنح نبك وم ىزورملا مذ اونب 0 0

نءىوروامهءهننا ىذرسأأ 1تبكلاموىرولان امةس ىقعهةفتودهزلاو لو 0
 ًاظوا 3 ه

 تاس قلمعب ناك هنأهمبأ نع رع وءونأ ناك كلذكو ع 0 ناكو

ورعشل نضع كا ىتفادا امر ب رأ رآ هلاقوامونهءاج هالومتا مانامز هن ماقأ و ءالوأ
 | انامراهتمرضسً 

 ةردا نم 1 و ىضفاوأ_ح تاهضماخلا لرضفوا١1بلط أ لاقوهيلعدرف اضماحه دح وف ه ةرسكلف 8

 ف 0 ف 0 0 رهياعمدوسرافاشماعاشإأ آةدح 2 0 رخآ

 ظ ظ
8 

 رونو هحو رهللا حّور
 هح ماه

 ا ا كلت نممفز رعت دبع تالا ا رتل كا ءقثكف ل ال هلئار 1ك مكمل لماكللا

 0 ا مهدأنب ميهارباىلاةب وسلم ةصقلا هذه < واود ف سنا (ضعب فتبأ أر و هيبأ ةكربهيلعتةفةئئالا : دي (ىناو ريشلا

 داليىلاه نطو نم لحترا

 ةمذقع لصتاو مورلا
 ب رة تاخلا

 تاكو تطلا لحالمدنع
 هوم تح اصاو ذاحا.. بط

 ريسفتلاب ةذرعم هلدناكو
 هَ علا يات

 ىلعوبألعنوروك نملا مهدأنال ولما باس لّوأ ف ىئوطر امأ ااهرك ذازكوهنعهتا ىنرحاصا اديعأ |

 32 زعلادبعنب 2 هنوأ !عملضفأ اعأ الئسروك ذملال ارامأا نب هنلارعنأ نامل !فاسغا ١

 ا ةضفلاب رع رم لضفأ أم سوءبل علا ىِلصهّنلالوسر عمي ةنواعم عت قل دىذلارابغل اتادنناقلاقف

 اندجل اكلوانب ردن واعمل اعف دج نلمطلا عمسلا“ فل سوديلءهللا ىلسص هللالوسرفاخ هر واعم ىلص

 مدقلافىصيصملا ةبعش نب ثعشأ نعص وصلا لهأ تئا رص ىلءصوصتلا باه قتقتو وهانفهدعب

 م تر افةريغلاتعفتراولاعنل!تعاطقتو < كرابملا نس هللا دعه لت سانا |لفعاف ةقرلادرلا كَ

 | هللاعي ةقرلاء رقناسارخ لهأ ملاعاولاف اذهأمت اك سانلا تأ رالف ثلا عي وب نم نيمو اريمأ دلو

 ديعلناكو# تاو -ءاو طرشالا سانلا عمجتالىذلات .ورهتا|مالء | اهنياوازه تا اقف وانما نب هّنناذبع

 نيدلا,توناسحلا كل ت3 لوو د ردم اواحعر ا شن للف هلوقك لذ نؤزعش هللا

 نيك اسملالا اومأ نيدلاب عانت * قاءال.توناحنيط اسآلا نب

 ًارقوةدم رص؟ماقأعالو

 مهنم اهئالعىلع ثيدحلا
 ل كلا

 نم هدر تي او
 اروكلا دهجلا ىل |وملا

 0 00 ةوزاحأ مسهلكو

 تباآرةبوتكم ةسظوفلم

 ا نيهاوشلابادحأ لش سلو د ةيديصت انهاش كتب 3 ت بنريص

 ورالا نع فرصا الفاو دق هللا دبع تاكواسندلارت ىلعانادفايندلل لعل انإعت همالك ٠ نعءهذ
 ' لا ريم

 ! ةريسءىنات ةنسورعمدأوموهنعهللا درة امونيناتونيتنث |ليقوىدحاةنسناضمر فاه فوتف تره

 كفوف تارفلا ىلعةنب دماهقون نمانئمءاناهدعب واهت< نمةاناملا نركسو ءاهل ارسكرتبه 9 ةيقلاو 0 مجازا 2

 | نيبل صفت لح دوام لصف تارغل اودادغب ريفراتنالاو ماش'ارتفاتكل فارعأ الآ عأ نم رايثالا لضغلاب هلاودهش مهو

 كلاعتهتلاههتر نازح رابخخأ تعج دقورأز اهب رهاط:رمقودادغب وراتثالا  قذامو حالما اورلعل و

 *(ىرصأ ا كاملا هيقفلا عفا ارنب ثيل نب نيعأ نب يدل ادع نبهنلادبعدجتونا) دي ناخد # ناطاسلا هل اودمانأ

 ىلاعت هللادج 2

 لضافلاملا لا مسهنمو) <

 »ب (ىهتل اهلياءاطعهاومت ّ

 اهئالعىلع معلادال, فرق
 فلارعاتلاةماسعت: ان مكاو هلام همر تدار ديلا ودع د هتعهللا ئذر ىفاش !امامدلال فما دليلا لترا

 0 حجج ْ * ناحدحم ناطاسلاةلودهابأ

 دلال م ل م ا تر 2 ل ا ل 6

 كلامنعئىور وبهش دعب ةدكل املا. اطل ا ةسسسأب زهلات طف اوهلو 5فل دع كلاما ت2 نك“

 عير مر ودوهشلا# زب تاكو ريكو نرسل ا راجل اومالاىوذ نم ناكواعاسم» أطو 1

 8 هنالاّدد د ورص# طلخا فيعاشتلا# ءالذرك ذ«ةتتسةو ءدلد تاون ءدسحأ الودهشر ملاذ



 ةللط لئاماف دامو 57
 اهرسار ةنلهعلاتونقلاو |١ هّنلا ذر ىناشلا مامالاريق بناجىلا هربقو رص نيتئاموةرشع عسير أ ةنسنا مر فوفو ةئاعو نيس نتطلاو ةسمد رعل او سجة نس لبق وةثامو نيسوسةْنس ف روك ذملادجت أد هالو ريم ليما تك راونلاو ريس الاوت دخلا نماهلك تيد اله نمنجرل ادع ىعس رخ آد اور وك نملارتىنالن اكو هناق4:ءاوزفت ؟كط ادعت هل موال ايافزاع الضافاملاع لاقالح رودالسن الاف ماباب تامام دعي م وخلا سنان كلامت.أ رلاقركلا نب رثاىدرو ممملا قرح نأك نادي ر ايتاطاسلا قدرك ذة ا سسوىف اشلامامالا بحاص دمت هللا دبع أدلاو ءروطهو راشد دعا نب 0 ؟نيلج رنمو راند ا

 مولعلا فىلوط دب هلتنناكد
 ةانثملاءايلا تو ةلمسهملانيعلا نوكسوةزمهلا شب نيعأوويهإ.ةلا ةهج نم. أرق بناج ىلا هربقو نيتئامو نيستنو عبس ة نس فروك ملا نجنرلا دبعهداو وقوه ةثالثل اروبقل نم طس والاوهو إبلا ىلب اسم امهنع
 ءاهمت ممفلالادعب وةيلمهملانيسلا فو همهم نيعلا مضي ة ما دعو نون اهدعن و اهتكت نم

 تاححزلا ةفرعموةمضايرلا
 ال اسال طنش لا كوم ىرمدملا ىكتلا_ملاهنةفلاءالولاب ىدر لال سم نب تدون هلذ ادبعدجتول أ )* ولعلافةريبك ةلاسرل ُ 0 : 1 تير وم واقتلا جارذتساو

 َّط وملاو ريبكسلاأط وم اهنصوةنس نس شع هنعدهللا ىذر صا نب كلام مامالا ب و هرصعت 7 دحاتال 0 1 تاراعزغملاو ببحما عدرلاو هع( ىروعلا سينا هيون رادبع اة ةومداخو : 80 دلا 2 ع ١ 3 "ال 3
 كلام مامالا ىلا سهو نب الحر رازدلان ب رفعجوتأ لاقو ماما ب هون هللا دبع» تحف كلاملاقو ريغصلا ا ل ْ

 اذهلعفي نك لو ىتفملا بهو نت هللادمعلا لئاسملافبتك اذاهيلابتككلامناكو ةنسورشع علا | مساقلا نب نجرلادسبع لبق كلامنم مع-وكلامىوتن أ ىلا هتبص لزب موتئامونيعبرأو ناسئتنسف | ٠١

 هنف ف لتس هون هللا ديعريقرصم طاطتف عاضقلا لاق هيقف مساقلا نب اولاءبهو نب الاَعف كلامبتعاا

 ةفيطل ةلاسو هكتارو

 تعمسوناز والاةفرعمف
 تاك هنا كذناسا ضعب
 تاراممةحفف لوسي
 اهتابلك مولسعلا نسم

 رونوه حور هللا حور ةمان قهدل اومناكو «ي هريقت دوك تا همسشل مدقربق وه وهنا دبعرم# يف رعت قار يغص ريق نك مب رخو ةفرعماهيف هولا ميزو
 تاعلا ىقارهاماستط تاك عمن ورش اضقلا نأ و ءايبنالاعسمنو رشد ءارعلا نأ تلعامأ كلذع ىبتناانهىل 'لاقو نسا «(مكسحلا هيلا عفرف هلوسرةنسو هللا باكي مهنيب ىضغتت سانلا ىلا برختالأ هللا قفهراذ نصف أ ضوتب وهودعس نبأ توك لالالا ١ يعادل عع ادتيب مزلو سفن ًايفنرصمءاضق ىف بهو نس هللا دبع ىلا ةغياللا بتكامهنع هللا ىدرىفاشلا لكاو# 0 مسهمو) 2 مامالا باص ىلعالا دبع نب سنو لاقواثدخناكو ةفو :رعمهّمدلا ف تافن سم هلوّدثام هو نيعس و عش ٠ هحب رض | ةنسنابعش نمنيقي سه دحالا مولا مب فوتو «رصعةئامو نم رشعو عب رأ ليقو سجن ةنس ةدعسقل اىذ

 تاكوتاعد# ناطاسلاد نع - :ئيدهزحخأق هعمأس نملاوهالا باك هملع ئرق هنا هنومبسولاسعت هتلافئاعااصالاعناكو نيطالسلا برة كلدن وةراهملا باع
 نديزب لوموههخ ران فى :رصا سنو نب الاقهيحن ىضق نأ ىلا كل ذك لزب ملفهرادىلا لمفل يتلا
 الا لدخب دوم لاو ءأهنلاو ريل ربع نبا هلاقالؤأ هنرك ذىذااوىرهشلا نأ نيدن زن نح رلاد عمل اوم ةنامر
 رتفدسلل اظفاح ناضدسمج أ 1 .نن,اذاناكو لاقاران, دنيتسةنسلك ىمءاطعذاخ أب ب رش نبةوبح ناك ى رص لا بهو نها دب“
 ا نأ كلذهغلب الف معنبا هلناكو لاق هش ارف تدتاهد دف هلزنمىلاءىج مث لاق هي قدصتب ىتح هزيم ىلا علطن
 هيرعشدب رتطعاتناو 11 دج راصانلو ناتبجت || 2-2 : 70 0 2 قالياسلاهر رويس اهلسا م نقى رتطعأ نأ ةومح هللاعف5 ويحل كثف لاق أش دح لفهش ارف تخت هبل طل ءاج هبقدصتق ءاطع

 ”قةتاوهيلعدس- ناخد *«(ىرصملافاغلا#رضحلاةعيهل نيةبةعنبةعبهل نيهللادبعنجرلادبعواز# ناطلسلاوب زو قامارَلا م و يبا جا رو اج جلا 5 60 1 1 0
 ضر نأ مايالا كاف || لو فهم عم-نمواغبعُضناك هناهقحىفدعس نيدمجشلاههياورلاو رابخالاو تيدا نما رثكم تاك

 :هكلاعف تاغد#ناطلسلا لاعف كلذ ىف هلل ةف تكشف همي دح نمسرلام هسلعأ اركب تاكو ع ىهنم عم“ نمالاحب رق هلأ 7

 دتعاشاب دس#تر زولا
 ىرذللا مك اناطلسلا
 لعلو>دلاق«بغرو

 رفعجوبأ تاكو ىيدحنم سبل هنامهتربشال ولأ ولو وموشي د” لعةنؤرتي باكي ؤيجيافا ىنذلم | ١
 رهش ىفلالهلارظنلرمضح ضاق لّوأ اودوةئامونيتسوعس واةنسل والا عسر رهشفءاضغلان ءفرصد|| ٠ هلا به نمرص ءىلو ضاق لّو أو هو ةئامو نيسجنو سجس تس لهم فرصعءاضٌلا هالودقر وصنملا 0



 ها مل هتللاعمنعالضف ضرما ا 1 اذههنامز ءايطأ فرعد .
 مهلة الضفو هبادك ]هل نم .وهودنعهللأ ىذ هر كلام مامالا نع شر دلل ١ ادلعلا ذب او ةنيدملالهأ نمتاك توقعت مكذلا ىلا هذف

 ؟6+

 تت ل: : ط'حجحجا هسه

 || اهفولاقفةئامونيسعتو نيتتثاةنس فه رات ىفءارغلانناهرك ذو ن الاىملا هدلعةاضتلار ساو ناضمر
 ْ نأهتبالو تس ناكو ىرضملا ةعبهلن هللاذبع هناكم وو ىربإاىذاقلادءزب نم هاراّع زخوأ قول

 || هيسيص الجر كدلبب فولدسقل عدختنبااءلاقفروصنمارفعس ىنأ ى ل عتلحخد لاق قارعلاب ناك يدخن نا

 ه.لعو»لخدامف هنرضح

 تاهاع فلس
 اهريغو َت ودعل مكحلا

 دمت ناطلسلا فعص دازف

 || ىصعلا ندعمزباتلق هدعب ءاضعلا لون نأ ىرت نخرعن لاهةعزشوبأ اذا اذ نين هؤملاريمأ اب تلو ةماعلا موحرملا ىراشساف نا

 || لاق نين هؤملاريمأ .ةعمهل نباقتلقف لاف مصأ نوكينأ ىضاغنل لصئالمص لح رثل اذلاةنيذمؤملارعمأاب [| ميكتملا نامندمتناطاسلا
 ا ص ًارصمءاضقلو اوذو ارانيد نيثالئروهش لك فهيلعورح أو هت. :. أف «ه.ق فعض لع ةعمهل ن 5
 دحلا مول ص؟ فوتو اضل نولو نيذأا مهدابل الو ناك امناوةفاتءاضةتسا مضاف وأو كاذهماع

 || هلاعجر ةنس نوفامثو ىدحاهرمتوةئامو زيعبس ةنس لبقو نيعبسو عسب راةنسل قالا عنبر رهشمهصتنم

 ممكسحلا هارامو بوقعي
1 ]0 
 لباقرت عه ف رعب وةعب

 ماك م اواده دع جالعال

 | هرك ذو نيتنسب وأ ةنسبةعبهل نان مربك ادعس نيث يالا تاكو هع رات ف ىرتعلاى مومو لاق لاعت || مكملاىأرب وصوئشب
 || مه غنا نمفودعالا مث يرضحلاةعبب رنين اعرق نبةبةعنبةعبهلنهّنلا دبعلاقف هع رات ىف سنو نا || تاطلسلا تبل, مدىراللا
 || ىاذجلا سلا نينام:عودعسن:ثدللاوثرحلا نب ورعهتعئور و نجسرلادبءابأ ىنك رصم ىداو || هللاهنكسأ تامىتحالبلقالا
 ا تنكلاق ةنآهيلا لصةمدانساب ىور مث نيعستو عبس ةنسهداومتناكو لاق مث هتافوذم رات ذو كراملا ساو ل7 هلحأ وهنانحققاعت
 | ةعيول ني اتامافءاضل اًةداس وع ةداس ولا لعت ل ل 0 ل ا زامخا ه ]+ نم و هناوض ا
 اهدعب وولمهملانيعلا خفوابتت نم:اناملاءاسلا نوكسوءاهلارسكو ماللا خشب ةعيولو ءاضقلال و ىتح ناك هناب وتعب مكمل 1 0 0 . 0 2 2: ٍ ١
 ا ىلاةيسألا هذه مماهدعب وءارلا متن وةمعلاداضلان روكسو هلمهملا ءاذلا متقن ى :رضالاو ةنك اسءاه صد !لح رنامزلا كلذ

 اهاصقأ ىف نمل ادالب نم ىهو تومرضح 1 : 0 مو هلك ةيدن دوسأ ثوالا

 ا تاءاورلا نيب وةعاج هنعهنلاىذر كل امنعهاوراطوملاناقدسنءاطوألاةاور دح أ وهو هرامدنو مهتاقثو ناك هنآ هلع ضرعف

 هيداسعل بهارلا ىمهن ناكوىلاسعت هللا ءاش ناد رت قفاسساك ىعن حت اوراهلك ًاوفالتا || هنديدوسامث ن رولا ضسنأ

 ِ انيلاجرخ ىنعقلاة سمن هلا دبعاننت ذاك لوقن ىدج تع مس مرهلا دج أ ننهننادمعلاقو ل 1 بوعي مكتمل لاق هلك

 || موقونو هتباور ف تاّقثلا نموهوةرصما |: بن ىنعملا تاكو اهتمهتنايذوعت عهع لدين ا روك دمريغض ١ ماازهنا

 نمساةلاوأرك ذوىاعتهنلاهجرةرصملا,نيتئامو نت رسشعو ئددحاة نس مره ا نم نواس تل ةعجلا قمنا هللاقو تالاف

 | نيعلان روكسو فاعلا خشب ينعقلاو لعأَلا اوةككىفوق هنااط وملا كلام نعىور نمةسيمستىف لاو ب داعوئريفهجلاعفلماشلا
 روك دملاهدحلا ةمسنلاهذهةرحومءاراهدعب و نونلا جتفولمهملا ناىورو ىل_مالا هن هولا
 +( ريثك ننهناديعدبعمولا )< ْ ووو صوت رعالعو
 مر ص ا مدا ىرسح هنأ
 مهرك ذالهلاودأ نهى ىلع فقآ لو لاسعت هلا هجر ةكك ةئامونب ريشعةنس فولةعيسسلا ءارقلادحأ || هلام عج قش 0
 مهتم من نمنامإ رادلاوىرادلا ىكسملاريثك نبالاقفهرك ذتا الاف عانقالاباكب اص تد> و | ناش الارعو هبرسو

 ْ م اوهاذقو بيطلاعضوم :رهواراطعت اك هنالزب رادىلاب نامت ليقوهنعهّننا ىذرىرادلا معا] اودلا ثيل مدعل هحالع
 | درط نيح نمل ىلا نغسلاب ىرسك مهثعب نيذلا سرافءانب أن موهوفاتكلاةملعز ور عل وموهو اولاق || كاسهذف هتدسعم ىف
 . [| اش ناكونيعباتلا نم ةيناثلاةقبطلا نموهو ةككةعاسملا ضاق ناكو ءانطلا, بضخ ناكو اهنءةشنملا || ضرعف ب وقعب ميكحلا
 || نسح تاكو ةرغصلاب وأ ءانحلابهتبش ريغ نينيعلا لهش أر هم اهسجالي ىطةمعللاو سآرلا ضد اريك || مكتمل هللا ةف هلحهسنلع

 . اوه هناقو نمرك ذامفتصملا اذهلاق ثةثامو نيس شعة نسا مت امو نيعب رآ دس تنم ةككداودنسكملا .لحدفةعاسرتصاب وقعد

 هيفامانعط هليل عهتني
 ثبهللادنءاهف تامىذلاا ناو زن رشعةنسزوانت رياك نات الول تاع ةنع رم حضأ ف يكف ةئاه و ةسئع || ف هيلعلاق هب رغمموخل

 06000 الل د عا اقلك 1

 سنس س ردائءادلوموهيلعرقىدوالا سس رداض ِهّنادبعتالو دنعمك الوعءارقل نير عاج الك



 66ه[

 نيعجسأ هللا مهجسرتنس نوفا هاو نيتئامو نيعبسةنس ىفوف نيسحاوبأ تننك
 ىوغللا ىوتل !ىزورملا ليقو ىرونب دلاةبدتق نب سم نب هللا دبع د تون ا) ع

 * (بتاكسلا ابدأو فراعملاب اك بحاص

 تاباوماولئاسملا باكو ءاونالاب اهو تاارةلابارعاباكو لكنا باكو هية ذتلا بهو طاغلا حالصاو ةررشالاوءارعسشلا تاةبطو ثيد حلا لك ش موت آرقلا لكس صو رابخالانورعو شي دس+لابرغذأا ٠
 هداوذوهامأو ىز و صاب نا لبقو هناقو زد ىلادادغبب هتك ًارفاوكل ذرتسةوحادقلاو رسب باكو

 لازاف ادهم ةعاسبر نما غروظلا تقوىلاهماع ىعأ مهدي دشةدص حاص م ةراوستءاصافةسن رهلك ِ
 ىوروامتفروك ماها دبع دهسا فعح ولأ دل اوناكو ىلاعت هناجر تام 9 :رهدلاتتوىلا دهسا
 نرسشعو ىد> اة: تةرخ الا ىذاج ريع نماث ىفاهمدقورمهعءاضقل ىلونواهلك ةفنملاهبتكذس نع
 دادغبمداو هوءاضقلا لعوهوتئامثلثو نب رسشعونيتنثاةنس لوالا عسب ررهش فاس م.ىفوتو ةئامالثو |
 البيك قطنماحالصاو باك ال,ةبطن ستاك ابدأ نا نولو#ب معلا لهأ رثك اتانولوتيسانااو |
 اذهىلع مسهل نطااموننغموهوْئُد لكن مىوحدق بتاكل بدأ ن افهيلعب دعت عون هيفاذهوةبطخ |||

 ىكح نا هليا ديبع نسما ىنال باكل اذهفصهنالبقوةيطتريغي حالصالاو لإ وط ةيططانأالالوقلا
 دمدلانيدجتوت ب اثكلا اذهحريشدقو ىسابعلا نيل هنا ىلع لكوتملا نيهلنا ىلع ر ةهملارب زو تاقامن شما
 00 ىلع ةلالدهنف وهنم طاغل اعضا اوم ىلعدس وق اودسسماح رم ىلاعتهنلاءاش ناهرك ذة الا ىو

 اهقوفنمةانثالاءاتلا خذو فاقلامضبةبدتقو بالاس دأ حرمت ف باضتقالا امو ل >رلاعالطا ]|
 لوما اوىه وفاعل ارسكرةبتق «ريغصت ىه 0 اسعاه مدح .ومءاراشدعب وابت< نمةانئملاعأ دل 1ك وكس و :

 ىناعمسلالاقولمهملال ادلارسكت ىرونيدلاو ىتقدملاةيسنلاو لحرلا ىع*اهجوءاعمالا باتقالاو بانتقالا
 روني در اةيسنلاءزهءاراهدعب و داولاو نونلا تفوابتحت نم ةانثملاءاملا وكسب وعيدصل سدأو اههشب

 ريثك قاخامتمي رخنيسيمرق دنع لمخلادالب نم ةدلب ىهو
 *(ى :ودلاىو غلا ىنراغلانابزرأانن هن وتسردثن رفعح ن هنا دمع دعو ا]# 7

 نمنيتب عستل نينئالا مون فوت ونيتئامونيسعتونامتةنس هندالوتناكو ه ريو ىنطقرا دلك لشافالا نم
 نيث دل اراك نمدونأ ناكو ىلاعتهلبا هجر دادغبب ةئاهثلثو نيعب رأو عبس ة نس هن مني: تسل لمقو رفص

 ن واهق وف نمذانملاعالا مط وتل مهما نيل ان وكس وءارلاوةلههملالا دلامطب هن وتسردو مهابعأ و

 ءارلاو لادلا تفي وههريغلافو  ىاعمسلاهلاقازكهةنك اسءاهاهدعب واهتكت نمةانئملاغانلا خف »و ذاولا

 ١١ هب اهتعىورو ةقيطلا كإةو ىاَث_بحنا امتاح باو ىدابزل اهمأ نب اذان زن نجرلا دمع نب ر كى أ تا

 | م ركلا نآرقلاب رغاهتمو هرك ذمدقتاماهنمةد.فماهلك هفيناصتو ىراغلا هن وتسردثب اود

 || قونو نيتثامود :رشع ثالثة نس هئدالو تناكو اهعلا بسنفامضاقةدمرون. دلابماق ا وةفوكحااءل.ةو دادغبب
 |١ تسةن_بابح رفصتنم ل قو بح رفةلمال وا ليقو نيعس .وىدحاةنس ليقو نيعس ةنس ةدعمل ا ىذىف 1

 || ليقو تاموهءلع ىعأ دعب نمتعمسةحص حاضةأفهتافو تناكولاوقالا مد ًاريخالاونيتئامونيعبسو || ٠

 لقتال هندعم ناد درع

 همعط اوديلعمرباف ماعطلا : دش وذو لمستمأت واروهلعأ هتلاودهاحت نب ركبىلا نما ذه ىف طاغلا لص ُئَراَملا اريغوهو علا اريثك

 || ىرافلاراشب ةريىبأ نب عفان نيمساقلا نيهئلادبعن يدم نيدجس و هو ىزيلارخ “الا هيوارو ةنس نوءستو
 ماظع د ارق هعم و ماعطلا ا 0 : . هَ

 ةيرش هاعس كلذ دعب واريح

 جرفن هسنطب ىفام ءاَقف

 منلاق مث نيتنفحرادقم ْ

 انته ضف هش را )| 4 اش ضل ا ا ا
 ادهم تق ةرعلاف جالعل ا 0 مم ب قدح تاو هب وهارون 221نعاج ع : || نا علس ن نايفس نب مهاربا قدم |ىنأو هن وهارْن قه: نعام ثدحودادغب نكس ةقئالضاف نآك

 قدارق نم هناك راخلا مدلا

 اعطلاو انقثاو ةيدسعم
 ىذلا ىرغملا معللاو هلال
 مخ نمناكم اعطال اتاك

 بعدارةااولاق تاكلا

 ىلا ةنريثلاو هيلع دارقلا
 ءاقفاثمشمتناك اهتماععأ
 ماعطلا نم هطن قام

 نمهتدعمتصلفندارّعلاو
 جالعاذهو ضر اكلذ

 نودحا لاس رطعحال

 نم فاذ_1لاالا ءاطالا

 هرابحا هلج نمو فلسلا
 نمتطةسالم اح صانا

 اهل قبن لو تتاففاع

 هناالاض بن ةكرحالو سفنت
 اوربت اهنديةرازح عطقنت
 ىلا اونا اواهسأ ىف

 راقثف ب ومع مكحلا

 اهلح دافةرناعدتساقاهلاح

 ةأرأا تخفف اهنطب ىف

 اهدعوملا هناك تماقواهتيع
 اذه بيس نع هولًأ سئ
 ةارلات لافحالعل أ

 " داولاذخأ تطقس ا ذالماح
 اذ_مفاهلق طاينهدسب

 ضرءاماهل ضرع ب نسلا



 غةغ
 يي ييبيبيبب7ب5ب5-5-7272722525212-----5-5-595953- : ين هبلا هدب عمسشل داولادب
 ةجرت فامهباعم الكل امدقتدقىرسغلاو ئمرافلاولاسعالا باك ىنالوك امنباوهلئاةلااذهوواولاو || ةلاملا كلتابنع تلازذ
 وعلا ىداشرالاو رخل ب اكريسغتاهنمناقتالاوةد وكلا ةياعهغيناصتو ةزمهلا فرسىفب ىريساسلا ||| ةسسارغلاهذهىا اوراظتا

 58 77 ةنادهلاب اكو ليلا ىلعدرلا ف ىىذلا لضفملا ىلعدرلاو عيصفلا  رسشو ءامجولا باكو دودمااو || ةسب رغلاةقازالاو ةبسحملا

 هنحور نلاعت هلاخور بلعثو شفخالا نيب اسسوتلا باكو تدملاو ىلا باكو ر عشنا قاعمباهو ثيدااب, رخباكو روصقملا

 قءارغلا ىلعدرلا باكو نيبو متلارابخأ باكودا دعالا باكو ةدسعاس نب س قربسخ كو نارةلارعسغت ف زيزعلا
 اهلمك,ملواهنف عرس بتك ةدع هلو ناعملا ||| لماكسلا لضاغلا عهتمو) <
 : يس | *(ىراللاىمعل امك
 *«( روهثملاملاعلا ىتلبلا ىبعكلا دوجت نب دجسأ نب هللا دبع مساتلاوف )* | مورلا دالبىلا لترا

 تارايتخا هلو نيملكنالاراكن م ناكو اهل هنمةئيشمالو ةداراريغب هنمةعقاو هلاعفأ عسبجناو ةدارا هلت سل || قارهام ناك تاندم

 نوكسو ف اكلا قش ىبعكل اوىلاعتهّللادجسرتئاغلنوةرسشع عبستنس تابعش لبتمىونو مالكتلا لعف |[ قطا .هناألا بطلا

 ماللانوكسوةدحوملاءابلا مشب ىتلبلاوبعك ىبملا ةبستلاءذه ةدحومءاباهدعي و ةلمسهملانيعلا || دو زولا ىأر ةعباتم
 تاسارخ ن دمى دح الن ىلاةيسنلاةذهتم عم ءاخاهدعب د فءارم تعودوا

 : * (ىزورملا لاغَعلا,فورعملا يفاشلاهمتغل اهلنا دبع نب دجسأ ني هلنادبع رك وبا)* ْ -دمد 0

 | هانبآنمءريغل سلامراث الا نمجذاشلامامألاتهذمىف هلوادهز واع روراظفحواهّقف هنامزديحو ناك || دسسلا نعةصقل هذه

 ىنسلا ىلءورأ نيشلاههنمهاوعفتن اوريثك قلخ دلع لغتش اوةمزال هتامازلاوة د. اهلكدحت راخووسدع ا نطوتملا ىنامالا مهاربا

 نامرك ذشايسو نيمرتلامامادلاو ىن وا دجشولأ جشلاوامهرك ذمدقتدقو دمتي نيسح ىضاقلاو (] ىئةرضحر ام راوس
 دالبلا فدل ءاور.شنوةعفانلافيناصتلا مه'وءبلاراشب اماماراصالؤه نم دحاو لكو مهريغوىلاعت هتاءاش || ةجرهبلعىراسنالاب ولأ
 ٍ كل داو لافقالا لع ىفهتيسش ىنفاامدعب ن.سلاربكى عرلعلاب هلاغتشاءادّب'ناكو اضنأراك هما مهنعمذحنأو ىرابلا كلما
 رك ىنأعورفح رشوة نس نيئالثءرعناك هّعذتلاف عرش ا هنالاَعب واهلعىف ارهامناكو .لاغقلا هل ليق.| روهشملابيبطلا مهتسو)#

 ىربطلا بيطملاونأ ىماَعلادر ود ذملاىخسلا لع دوب أ اضب هجرس واهحربتقداحاةىرصصملادارلانيدمت ||  ع(ترع ميكتملاب
 اهاح ىلعردش. ىذلا ءاهتغلانمز ريااوةسبي رغوةصد وعلئاس:بفوهمحرغص عملكشم باكوهو || دالي بطلا رص لضم
 اروهش ضعب فروك ذملالاغعلاةاقو تناكوىلاعتهتناءاشنا مملا فرح ىفاهغنصم وك ذفأس واهيناعم مهفو دالنلا لسور ب علا

 ١ ىلاعتهلباهجرراز فورعما مهريقو ناتسعسل نفدوةنس نيعست نباوهوةئامعب رأوةرشع يبس ةذس ريمالاةمدخت لصتاو مورلا

 | كب قعسانبا كبىسع
 ّْ توكسأ ةداس نك اذا

 قيسونيمرخا مامادلاو ىفاشلاهيقفلا ىنب ولنا هب ويح نبدجت نب ف سول نيهتنادبعدجتون )وب

 :هللاعاش ناؤرك د 2

 مع روك ذااريمالاهمرك أو
 نودع فسو' بو ةعن ىلأ همد | ىلعالو أبدالا أرق يدالاوة نب رعلاولوصالاوهقذلاوريسفتلا اماما تاك | هيدنسي لانو مارك الا "هنا

 لقتنا ٌْمنيسلا فرح هرك ذمرقملا واعمل دمت نبلهس سطل | ينأ ىلع قفل ايل غتشاو رواست مدقمم | ىف هتنص غلب و ال زجالام

 هيلع نتاوي عفتناوهنمدافتساوهمزالو وركهيلعلغتشاو هليقروك ذااىزورملالاغقلار كى آ ىلا ١ دس ناطاسل اىلابطلا

 ردصتو ثا معي رآوعبسةنسرولاتسنيلاداعهيلعج رختان ةاهمكحأ و دتةبرط هيلعأر قو فالطتاو بهذملا ْ ةعكل او ءامر اتا

 دحلا لا هيدي نييىرخ الابن همتاكو نيمرذسا ماماهدإو مهتمرياك" قاءمباعي رعوىوتةلاوسردتلإ 1 هتباج فنك ى ا

 || كرفلاورصتخملارصتخوةرك نتلاوةرصبتلاهقغلا ف فنصو مواعلا عاون ىلع ل +كملاريبكتل اريسفتل فنصو |! قاهذا تاكو قمار
 | ىذاف فولو ريثكلاثيدحلا عممو قيلاعتلا نمكلذريسفو موم ا ملاومامالا فقومفةل كسلا عسجلاو ) اداودستلا ب ركسطلا
 ْ نيثالثو عب رأ نسى باسنالاىفلاقو لن ذلك قىاعمجلالاقازك نيثالثوتامنتنس ةدعتلا || .نيكاسملا اوءار غال امعاسم

 نذؤملا لاصوبأ جيشا! لاقو ىلاعت هئاهجبر ةلوهك2لا نسف وهو هريغلاقو معأ هللا او روباسينب ةئامعب آد هرج عاضو ةريقهتاروف,

 001 ظ لئاغلا ادنل نإ



 عموم

 قهتففلا ل فهتاسغ قوثاملف هزيهكتو هل -غلكوتأ نأ ىناصوأ رامون ريش عةعبس ىنبوجلا دجتوتأ أجتلاضرص

 ىسغن ىف تلقو تريتفر معلول“ ال“ ال“ الت: ىهوءوسريغ نمةزبنمعار هزامبالاىلا ىنعل اهدي تيأ ار نغكلا

 حتذو واولانوكسو اهمذواهتحت نمةانثملاءاّتل ادي دشتو وولمهملاءاخلا تشب
 هذ هنوناهدعي واهتحت نمةانثملاءاملا نوكس سو واولا تو ميل مضإ يوب 1 اوءاهاددعب وةيناثلاءاسلا

 ةعوج ةريثك ىرق ىلع لغشتر وناسي: حاول نمةريمك ةمحأت ىهدزوحلاةيدنلا

 * (قنحلاهيقفلا ىموندلا ىسيعنب ربع هلناديعدنزوت ا)#

 فالحل ملععضو نمل قو هولثملا هب ب رضن نمي سنع هللا ىضرةغينحىلأ مامالا بادحأ رباك [نمناك
 رطانهناىورو قيااعتلاوفيناصتلانمهريغوةلدالا ع وةتلاو راسا هلودو> ولا ىلا هزربأو

 ديزو أ دشناةكصضوأ مسيتامازلادب زول مزلأ الك اكن ءاهتغلا ضعب

 ةهدهشل اوك كلا, ىناياق *و6#ةع هدا 13١ كاع

 : ههقفآامعار معلا قبدلاف 35 +هقف نم ءرملا كك ناك نا 0

 ابلامضو ةلهسهملالادلا خفت ىبويدلاوىلاعتدنلاهجرتئامعب راو نيئالثةنساراخةنيدعهتافوتناكو [| ٠
 ام تعا ارا نية دان ىهوةب سوت دىلاةبسنلا هذه امهم نيسوةنك [سراواعزع وةدحومللاا| |

 ءايلعلا نم ةعاسج

 «(قاعتةهتاءاشتاددلاووهداورك ذقايسو نيدلالاك ىضاقلادلاو 0

 ةدمدادغبب ماقأو سينمتلاوةقاشرلاعم افعولا علم ناكو نيدلاو لضفلاباروهشمروك ذاادجتوناتاك || ٠

 كلذنف قئاررعش هوت د اىورو ل ىلا عمر مقفلاو ثيدحلالغتسش»
 ىهواهيف نسح اد ةلوةيفودل اًهعب رط ىلعىل ا هنديصق

 ليلدلاراجو ىداخلا لمو ل ملل سءسعدق قوه ران تعمل

 ليلك ىنيعظلعو ليلع ندخ بلا نسم ىركشواهتلمأتف
 ىسمسل تاقو اهتلباق مث ع ليخدلامارغلا لاذحارغو و ىنبعملا داؤفلا اذ ىداؤفو

 لو>ىهوائساو:تداعفت دي انهدج اطاخل اهود اومرق هدب اناث راناا هذه

 اهعلا تلمو مسا *« ليك مأ ترارامسات د اولاقو مالسملا ىلا اولام مث

 ليفطتلاهطرسش بملاو راث ب ” الا دعي ف أب حاط مو * ليمزلا قوشو ىك سى 5 ْ
 تاافيلواطلا نم انوندف *« لو لواط اهنود تزتح ع نآلاوندن نحنوواعت ىهو

 ليتقو ل يككحمربسأو *« م جاؤلاق رايدلا نمتاق 5 لل غوا نودنمتارذز

 لوزتلانءافئرعلا ىتبنعاج « .فيضتاققتبتتئح ىذلام

 0 ليحر ف يضلان دن عاسشاه دع رةءاف كنودسدرلاب. تراشاف

 موةلزانم ىلا انطق ليبسلا نب ا واهم ىنمتاق نع هكع :ريسلااصعّولأ انا نم

 لواسعنف موةلاومسروهف د« مسرلك مهمدج ولاسرد # لووشلا قاذملالبق مهتعرص
 هنعربك ساغنالاالا سيل د ليةمديقعومدللالو ىوكشال قلو يعزم مسهم

 ليلقلاهنمهسلعقبتددع وى اربشن ع نم موعلا نمو: و لوزعم. .ًاربماب:ءوهو ْ

 مساع مالس ىوولا لهأ تاق. د. ل اوطنام باكل فهحرست « اماستم تيأروبنملكتأو. ٠

 لويسك ع هدلانمابتسرقادقنوفسووم لوغشم مب مشعداؤفاحلا .٠

 هنويحو هنواتفتاكرب هذه

 نباب روهشملادهازلا اعلا
 «(ىعنلا

 ناطاسلا ةمدخت للصتا
 هبيطلوم 1 1 و ناحد##

 هعرو.وهدهز و:-البصو

 2 رتاكو م 0 الا هراع

 ابنا ار وناس ىل 1

 ةءارق !اموادم امن افيفع

 نا مدطعلا نآر هلا

 تشعل ادق :رعمىف ار ارهام

 هنيلانؤيإونفر 2

 هسفر دسقو ال اهتمتجب
 ىورهعفانموهع«رودمساب

 ةرضح .ىرب ناك هنا
 هيلع ىلاعت هنأ ىلصةلاسرلا

 نضع ىورر هش لك قرلسو

 ىو تبن هناكذتاسا
 تدكىتحلاقلوبلاىرغ

 كلذّتضرعف تومآتا
 عطب اوصاف ءامط الا لع

 ىلاتيهذ# لاقوضعلا

 روك" دملاىهذلا نبا

 لوقو لاح هيلع تضرعف
 لاق هعطق نم ءاسطالا

 م م-هلوقنم نايف

 لمعف صاصربىدتسا

 اهضعبةريثك اراقسنم
 هنفل عش شعب نم اظاعأ

 اظاغالا مالوأ قبقدلا
 هلو مون امو ظاغالاف

 رع 5 لاق خفت د | يسحب

 نأ نم هوضعلا ىلا الناب

 ةليلغةمظعةرنامبف لخدأ

 ةهيسزادتم زال ادعم

 0 كل ةتأك هلو

 داونو مالسالا نساحن نم
 مدلعلا كا ةعسرميلع مايالا

 دعب رطلا حياشم نمو)وي
 فراعلا يسِشلاهنامرىف



 هلاىلا لصاولا ىلاعت ها
 ندم ندلاو هللا سمت
 سعت نان ريهكلا رح
 هنئابفراعلا لن نيدلا
 ندلا باهش خيل ١

 »* (هرس سدق ىدز ورهسلا
 ةسورهملا ماشلا قشمدندأو

 ىدوهومدلاو عمى م

 لغتشاىلا دالدو مورلا
 راق نادرو والا
 قعامءةسردعاسردم

 ةنه زط لاالئاع ناو

 ضعب هبغرب ناكوةيفوصلا
 كألرعصولا قدا دعفلا
 هللاب ف راعلا مسأ امل

 ناك هناإلا مارب جانحلا

 2 انال ةناع 00

 ل ادد ناكفا مارسوا
 كس ونساناا
 نينوذملاو ءارقغلاغ اول

 نمفءاارشك نمهبفامعم

 تيص هغلبتقولا كلذفو

 قالا ندا نيز خيشلا
 هسحوتو سن ردتلا كرف
 تاحىلا لصوانلوءبللا
 : هقنع قنا مانااقىأر

 حبسا ادساهف ةرط دل ميلَس

 هنأ ياشملا ضعب نعىكحو ةرولاعم ىهود هوحولا ل كقا الاهل مك ةدمصلا هذه تنئااغاو
 ا مانملاف ىأر

 تن : ودىصاعلا ندلا دع هلدشنأ ًاوهذه ىنع ةيلصوملاةديصعلا لثمقد رطلاق ليقاملودب ذاءاو

 هلوقةدن رثا فبتاكلادامعلا هدروأو

 تلطأو ىنع لصولا سو عتداغو 5 ريصالو ند وىلقالف اهناع 35 ةفقوريصلا لآسأ ىبق تدواعف

 رسالاةقر ىف بلقلاو ةمكس 3 اهب ار فلم1ا آلا ناك ع ىرصأ ىفت ريت ىتح هكتلام

 نا اوداعأ بلق كو اعبحن « اوقلط ًارسالا نم عمد كف اونابو تايبأن م هلو
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 لوحت نانداحلاو كمل ا 5 ود قوشل | نمزفاحلزت مل

 انحلا ل لهف ىلص أ تنجو لوبق ىرذعالرت فىرذعمل دع دك عب نمدنع لهف سنذىراذتعاو

 لولفغماهنودنمدح لك #3 منع لاخلادهاوش تباحاف د ليسةادغلا هذهكر

 ل ا تا اعين 7 ضاررلا كل ضقورثال

 اماذاىتسنيصخاشاوغقو  لوصولاز ءفاضأ او ءارواه * ثمةرغىلعموقاهانأ مك

 اولوح قئاقملالهأ ىدانودإ دك - ولاد اقولا ةبار ت ثدبو * لوو ةرغلصوال حال

 لوع<ىواعدلاغ دصنق مو دعلا اذهفانسعدب ناك ن م نأ

 لوععلا الاءاقللامون عردم ةنالو وعلل لع انادع

 اهومعقا مدع : نماواعم 5 لوذنملا ارغدتساولاصوت 5 ته“ نيح تم ءاسفنأ و

 لواطماهلوأ -ط قهمد ب ليكنف موسرلاىلا عهتفذق * لو.ستءاحو اهجاومأن يد

 ليثت نبك رس ا ا

 اسابتفا ىتس تفرع نماهءاجويلماقدلاذتوكردملاواغ

 لوسروهو هنلاوندنع * ترعولاثملانع تلاعتف«لوسلاو ىنملاو امسلا هلو
 لودخناهنودنم مزعلك * ىرايخ تدنهعاك انفقوذ

 رب ص سا, س[ حسم قاذالك يي ليلعتلا ِهْاَذغ باب كل ع رهانوءاسرلاب تقولا عقدت

 ل.جريص ليقوهنع وح وبا ضأ سفنلا هلت لو اذا يلو سعماجرلا نم ضاكءاح

 ل او لاح لكسجوءبلا مدع * [علالصواموانلاحءذه

 عللاةنمدوزت ماضل |ىبتنم

 حز دانيل يسن مصخلا د غيال الا باقاب

 د بولا رعسشلام 0 حرحاهاز ةكنمةحراحام

 ' || اضأءرعش نمد ىرذع م دنع تصضوأدتف مهماع « انس :ىراذع ع اتاوركشتالف هرعناةسنب دع مارب جاما

 1 « قرتخماثح الاهل < كح متمىدنعو قلع مهقىمدو « قلعوسمنم لش . ةدلبولا ةر ورضا اردو

 : اوقم رهلوس هت لف# قمرىوساوكرتامو كرفلاانبواةباذأ قرف عهبامب نحنو ىلاهجون م قمتاؤع

 ىقلقالوريس الر 35 عمطالو ساي الو فراالوم مول الو د رد مالو لصو الف مارين جامحلا شل ةمدخ

 0 قبعىتبح بيطو مهتبعفف ىنفأأ اوذب ىلع اوةنلو * اوعطق دقو مهتيلف هندن سه عم هريصع وفك

 قعمش وهمدانا نم عع عم عمشلا لثك تذغتاب مو عرزلا نو دصخ

 ١ ىكىوات ضرالا ندجوالا + ارئاز متئحام لبلاب اا ل ا

 ْ *« .  لايذاب ترثعتالا د مبابنعمزعلاتنتئالو قلما للا لع ل

 عس ررهش ىف فونوةئامعب رو نيّتسو سمنةنس نابعش ىف هتدالو تناكو ب واسالا اذهىلعءرعشبلاغو || انوةروك 2

 ندا دابعرك ذو. ىلاعت هقادجر وس مةفورعملاةيرتلا ف نفدو لصوملابةئامسعنو ةرستعىدحاةنسلوالا || مسارضحا اهتماوسغرف
 دجمابأ ىذاسقلا ا عم هناقاعمسلا لافروك ذا ىضئرملاة جرت ىفةدي رولا باك قىاهمسالا ىتاكلا || ءارةفلا ىلع هوعزوف ماعطلا

 ك0 سس77لا7ل97للللف ةمح ماهلطلا سم اواعح و
4 



 ةئامستو نرش عةنس دعب فوروك ذملاىضطتر اا ىنعن ||

 هب (نمدلا فش بقل | فاشل اهيقغل ا ىلصوملا مى دا يملا

 ةديرخلا ف بتاكلادامعلااههرك ذوالمأ 4 اود لهرلعأ ؟الود كني اماري كن
 اهشوعنزمتفولا فرغ * ةعاسلك قويحأ نأ لمؤأ

 اهشيعأنامزلا ىفلايلا, اب 3 ىنآربسغ 0 الدو ا

 هأوقةدي ركلا ىفاضيأ هلدروأ

 هع اذان االوال ىدةفةرارم 35 ا 35 هدراس او ىدرلا وع 5 يراسل 3

 : اكان ع نم ىباقناسم كلاشاك يي هك ع ا اسأب نا

 اكبقالا تح اهرازالمونلاو * طمس ا
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 ىئ :رمسلا ىلأ تان و هرصع ىلإ نن ىلعم رهطم نب هللا ة يهنئ دج ىرسلاىنأ نيهللا دبعدعس وب أ)# (*ئ

 ريشعلاب ع ركلات ارم ةلاذامسص ىف ارقد صار مشت: زاوهرك ذراس نعوهرصغءالضفوءاهقفلا نانعأ نمتاك

 ىلعالواهقفتو مهريغو فرز ارك ىنأو سابدلا نها دبع نأ عرابل او ورسلا ىلسلا مئانغلا لأ ىلع
 سده نن نسل اهلئاديعىأ لعو هلبةروك ذلاىرو زرهشلامساقلانيهتلادبحدحىنأ ىضترملا ىنضاقلا

 نلاهحوتو فالدلا ةوكوصالا ناهرب نب شل |ىنأ ن ءلوصالاذ تا وداد غب ىبمملا دعسأ ىلع ىلصو 1

 سردوودولا اونهنعزتنأوءاللافرسفروك ذملا قراغلا ىلع يأ شلااهضاف ىلعأر قد ظساوةنب دم |
 مدق منيع رآو نيج افدداع دالك مةدمرا عسا مأق اوةئا_عمجتو نرش عو ثالث ةنس ف لصوملاب

 ةئامسسجنو نيعب رأو عست ة نسر غصف كنز ن.دلاداعنبد هى نيدلارون لداعلا كاما هكتلماممل ق مد

 0 فنصوا مب ماقأو بلح ىلا عج رمدجاس .ىملا فاقوأ كونو ق مد عماجن هس رعلا هن وازلاب سردو
 تادلم ءب رأى راصتنالاب اكو .تادل عبس فب للخملا ةياهتنمبهذللاةوفصا مم بهذملا ف ةريثك ْ
 اياكو ءازحأ ةعب رأ فالك ا ىف ريستلا فنصوتعن رشلاةفرعمى ةعب رذلا باكو نيدا#ىدشرملا باكو 0

 [هفيهذو هلمكيرلو بهذملا ةرصن ىف برعم اداشرالا »اسم اباكو ضئ ارغلا ىفارصتختو راثنلا ذأ هام“
 م يل نيعتو هياوعفتنا وريثك قاده لعل غتشاو بلع هب 0

 نماهريغو نارحونيبيصنو راهتسإ ءاضعلا ىلونواهريغوكبلعي وةاجحوص جور لع سرادم#هىئنوأإ
 لاصفنا سمع نيعبسس .:ثالثةن سى ا ممءاضقل الون وةكاه سدت :ونيعبسةنس ف قشمدىل داعم م رايد 0

 اهدسح ىرو زرهسشلا مسالا نيهّننادبع نب د نيدلا حتا ني مسالا لئاهتا اند احم ىما ْ

 نين سرسشعل ا ا آف ىعمىروزرهشلادلضفلا أ ندلا لاك ىداقلاةج رت ىف تحرم | ا
 فالح ىلع وهو ىع الاءاضقز اوحفاغطل ارح رم دل ا سه هنناو | ا
 نايدلاٍب اك باص فارمعلا نسا أف يلأتدئاو زلاباك قتنأرو ىفاشلا مامالا هذم |

 هجر ندلاحالص ناطأ س لا طخ هعبج باك ىلعقووباّككلا ازهريغىفهرأ لبي رغوهو زوج هنااهجو أ ١

 فرش :زيشلا ثيد حاب نمل اودقهيفورصع وهو لضافلا ىضاعلا اق شمدن مهنتك ل5 اعت هلل

 عمتفرئاس ريغ هناآولاق ءاهعغلا تاوزتاج ىبتالا ءاضق نا لوب هناو معلا نم كرر ملا نيدإ

 الءاروح لص هىعالاءاضق ىف ثرداحالا نمدروامع هلاستو نار دنكسسالا فوعس رهاطا اىنأ يشل

 تت 2اأك-|١ دامعلا هلا ةقو ا قرك اسعنيمساةلاونأ اظذاط اء رك ددقو هاضن قكشالف هلأ

 لاقئياشلاضعبفدشنأ ًاورعشلان ماتش هلرك ذوىواتغلا ه,تةحخلاقوهس لع ىث أ وةدن رطلا نع

 ام وتر #3 هقراقأ لم انام لع ٠ دع ئناوبنم-نمالصولمْؤأ

 ئيشلا تذنابإو بالكل
 51 يشلاىلام اريد احلا

 ىلا هعدي لو نيدلا س ع
 قى 1عشلارعقف ماعطلا

 بالكلا عم ندلا سعت

 ندعو مهعملك الا. لغتشاو

 جالا خحشل اهادان كلذ

 ثدأ جسوك انلاقو مارب

 ىلق تيذج دةوىبم
 لصحتلاب هدنع لغتسشاف

 ةيفوصل ٍ ةَعِن رط لصحو

 تاماركعلا نم لاناملانو
 ةعسلا تاماقملاو ةيلعلا

 م
 تيمط وهاكن ادب الل ايببط

 ثآَيَلا 2 هلو حاوردذلل

 تاىور فيناصتر هاظلا

 روينا تعا
 قالسفلا ضرما نمءافش
 ثا هراسحأ هل نمو

 اشايل بلت ىاج ناسولس

 ركسعلابامضاق ثاكرب ز ر ولا
 ناحدا ص ناطلسلا نمز ىف

 ىف هنردأ نب دع ض ص دوو
 شا |ناكوهدلاوةرازو مانأ

 ةروك دملاةنبدملاب رو ا

 اعددنوو تقولا كلذف

 خيسشلار وك ذللرب زول
 0 هلال لاو هداول ءاعدال
 م>راادبع ميشلان ىوز

 نم ىرصملا ناي ريهسشلا
 0 دل اعشل اءافلخ

 ننعم تشلا اعمتيهذلاق

 : !لضدفر وك ذملاض ر

 ءاسط ا لم وق هلع

 ص درا اوعناطلتسل ا

 جدقلل هن ودالانورض<

 قىاءانطالل جشلا لام

 ضرملا اولاق اذه ضرع



 هوأع يشل الاقفنالغلا

 ركناف ماسرسلا ءاودب
 نماوحرز خو ءايطالاهلع

 خيشلا ذدتاف ضي رملادنع
 هب ودالاىاسانتكوةاودن

 ان هتطاقاهو رضع!

 عمو لالا ف عفنلارهطو

 لاح ندع لاسو كتالذ

 تامالع عاني إو ضا را

 انو ىرصملا نب الاقهنض سم
 ص راادنءنمان- رخ

 هنعتكحسو للا
 مهحالعبءابطالا هتكناال

 ناخد ناطلساا نا غ

 ةينطئاسق خفدارأالل

 اض ًااعدوداهملل مشا اعد

 لسرأو قب ١ خشأ ا

 اشايدجأ مودرملاامهلا
 ىلا هح ونال ندلاىلو نبا

 آ ناكوةنطنطسق عنف

 لص ملايوذحم الحر قين
 ق1 جشااامأو ئثهسنم
 لتدس لاف نيدلا سول

 عض وما نمةعلقلا نوسملا

 ىالسفلاموملاقىالفلا
 ى :ريكلا ةىيصصلاَن تو

 دنعذئتح نوكتت تنأو
 ىكحو نادم ناظلسلا

 نإ ذعاح هناهدال اوأ ضعي 3

 ةعلقلا جتفنت لو تول

 نم مظع ف وحان لصف
 هيلاثيهذت ناطاسلاةهس

 نم دحاو وهتوهحخ ىفوهو
 نابلا ىلع تقاوةماددخ

 هنال لودخدلا نع ىتءنمو
 ةِبناَع لحس الن آهاص د

 ةيخلا بانط ٌتعفرتدحأ
 ىقعدحاس .وهاذاق تا درا او
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 لصعزغوهو تأ فوسامو د تثافوهو ىمافالارهدإ اامو

 لصفمو لم نم ىتفلانامز و هناتهسنفتنأ مفك شدعو
ةنسلوالا عديد ررهش نه نب ريشعل اوال انينئال امونهتدالوثناكو ١

 لحصول انةثامعت راونيعستو نيئنثا

 اضنأ هلدروأو |

 قنندو قشمدةن دعةثامسجت نينا 'و سجن ةنس ناضمر رهش نمد :رمشع هيدا اءامالثل دل ]قولو د

 ىذاقلا نمهدر وف ةولامل اولاعتهلبادج رارارصو رقت رز وهيدق دزعم ىه وداعا !لءاداهاشت 1 هد زد

 اهم رسواهلمْهللاعجةعركلاتاذلا باكل صوةيزعتلاو كلذ هنلعدر وباك نعاباو فهي زعت لضافلا

 ملثو مالسالاصقن ىهةدانزهيفو اهاعفواهلوت ةناوضرءاغت اف لعحو اهليستاريكتاارس و اهلهأ |

 تورمصعى نأ نبنيدلا فسم مامالاةافو نم هنا ءاضقام كل ذو ماد مالاىلا مالثنالاةيترزواكب ةيرملا ىف |

 دقلفاهنالخ لهأ ةرسمومملا لهأ ةءاسم نمواهقارط أ نمضرالا صن نم هن هوعلصحلامو هيلعهلنا ةجر ١

 هنرضح دل نام غاهّنلاٍلعدقلو ايو سعحلاصلا فلل ااياقب نمةسقب و انوصنم لعالاسإع ناك

 2 ىئيدحلاو 5 هتيعدأ نم رؤقوأاتيصنلا نمتمدعاعف عام هاو هتكرت نمامز دلاولطن ىثاوتس او

 ةثيدح ىلاةنسنلاهذهةثلث ءءاناهدعي واهتحت نمانثملاءاملاتوكسوة[مهملا لادا ارسكوزإههملاءاطا

 ةئيدحاهالاقي ىتلاةثي رح اريغ ىهو ىلعالا ب ازلا برق رسل بناخلاب لبد ىلعة دس ىهو لصوملا

اهم طيح عاملا اوتارغلا طسوف رابنالا ندع ارذ ىلةنيصح ةعلذ ىه ومر وذل ١
 رح |ىه ىلض واذن دح .ز

 نمو الوط نادابعملال صوملاةئيدح نيبامداوسلا نضرأ وهتك ىفءاهتفلا لوةولواعلا فداوسلا ضرأ

 تارغلا ةثي دحالةثر دولا ذه هينودي رثاضر عن اولد ىلاةسداّقلا

 فرعي وىلصوملاناهندلا نباب فورعملا ىسي عنب ىلع نيدعسأ نينا دبع رغلاونا)# ظ
 »م (تهذملاب توهتملا ىفاشلا هشفلا اضن أىيصولاب

 ناوهدهل هب رهتشاو رعشلاه بلعب ةدصاقملا نسح كلا علم رعذلا فرامل ارعاشاب دأالضافاهف ناك

 روك ذلارصموب زوي زر نيحلاسلادصق ىلعمزعلاحلا هيت قاضاملو لصوملالهأ نموهو دب ورخص ١

 دج ندب هللا دبع نأ نيدلاءايضفي رشلا ىلا بتكسة هتح وز باعصتسا نع هتردق تر عوءاطل افرحي

 تابيالاهذه لصوملاب نين ولعل بمةنىنيسحلا هللا دبع نيد نبا |

 اهلعيصأ الئتأرادإفتيىلا ع ىكتاسمادينغتلاب لموت تناك دب اتريد نيبلا لاساوع تاذو

 ىل اًهلاوؤكشملاعجدقنيبااوع ةحدحلاجالاتأردقوتلات ى ايلااهتفح ىبلقح رقأف تك |
 لالومهللاد عنب اوهللا «* اهلتاةل خلا اذىف تيغاذا ىلنم

 كانغمدوحاب رثلاعون تاس 35 دقف كنع ثرغلا سايختاب يزال :
 نب حاصلا جتتسو رس لا حوت ماه عهتيمغةدمدبلاحاتحتام عم هتح دزلر و ذملاغب أ ل ظ

 تنك ىف قاوشالاب هئاعللا فارعلاانأ و تلزامةدب ركنا بتاكلادامعلالاقاهلاب ني اذهلفامم َ 1 م وار كانهاهضعب ترك ذدقوةيفاكتلاةدمصقلا,كيزر

 تدهففقةفاكن اَمْزلاءالضف ني, هتيفاك تراسدقو ةنسسملاهدصاقمو ةنستلاهدئاصق ىلع فقأ
 ةمانةحاصف نعرف ةمتع<فهملعءانثلا دعب لاق مث هتباعملا وغلب لرصعلا لهأن ان تلجصمو هتبافك

 صخ ىلا هللاهجر نيدلا حالم ناطا لا لصواسأ ركلذدعب لاق ل اوةلاىهقف نعئممت هناسل ةدّدعو
 هتديصق فلوةبىذلا اذه هتلقوناط1لاىلاهتمدتفروك ذملاي رغلاونأ اننلاعيرخاهرهالظب و
 اكورتم لرتلا دذعلازام هرعشلاو يمهدنع لضفلا سا رتلاعدمأأ 2 زرت افلا ةفاكلا

 ىر ونت /وىد تيس ا فنك د اعروت مالسلايإ كلل لق ا اهفلوقي ىلا ةينيعلا هيديصقي ناطلسلاحدتما مث كورتمهنالوةثالحلاقوناطاسلاهاطعاقلاق
: 

 تعزو
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 اههجوفىبلان ىطاةعندبأ « ىجرتنأ ىلا قيأ تأت ابنه .لباق ماعب ىلصتتأ تعزو
 ا قرغتلا مون ع بحاح تز. غول كرمض ناك ام 3-3 عدمملا هيانع ةوحولا تود

 ىنصتنأ ىتئشام نصا »ب مرغم ني ىنأ ىنةتو :
 امهودبلاقيسن لوامهانعمر كشر هنأ معزو ني نيملا نه دشن اضن سناكلادامعلالاثو

 اركتعم ناسا نفئاردتل « ترينا ا اذاف ينك ناكل ىدرت َر
 اريثع د ةعب شدحل انالالا 5 اهرواعس قون بارتالا نحيل ْ

 مهدعل ل اوقسشسملاب ع ىعمف ةوامهمف عدبأ دو ةوةدمصق | نم نابل ١ ناذهو. ا

 تاينملاءاماهماو دعس مت 5 بضغ نع مالقالا اوذحأ ,اذاموق

 تايقرشملا د اولانن ملام 35 اودع ناو مسه دأعأ ن نمانماولات

 مصتعم او رومابز كلل رع ند صاف ”قاطلا مات نأ لوقفلار اخذ. لّوالا تدملا ىنعمو تاق

 الصنم ضس واش ءدرتاكف د اري نينمؤماريم تزْرَه
 : الفح زهمتالت دك انىلا وع ه.أر زهحتذا لاست نآس

 نموهو هرك ذ مدقملا ار غطلا ئشنملا ىلع نيني سلا لبعم !ينأذاتسالل ىاثلاتيبلا نعمت وىفا أ
 كلملاماظناههسدع ةديصقتة ل |]

 ٠ بوسمدنهلاىلارجوسهداب *« لزن ملة باعلا ليلاجداماذا ١ ١
 ندرتتا 0 ١ نماهاشغ فنا » انةلااهم عن برضااروطساهاع

 مدن ليدل قاوهوتيم و ادعلاةىناحم ى ناك ىو مدل رئاسلاة رع

 ٍْ ملسته طال جنو ممش #2 هلظفاف سيقرلا ىتخس ىف رعو

 : هتفش ىف هلع هتنسل مالغىف هلو
 ةفشف اهتعسا نرثا ا« لحاوئتمرك آتاآ أ« هلكهتبسلن مولا

 لسعلا لئمهمعي رتارذا اهتيبهسيفبن أتيح 5 لسقالالاهللااضارتام ٠
 نئاممونيتنثالبقو ىدحاةنس نابعش فصجحةنب دعىفوتو 5 ةعيدب ءايشأ اترك ذاةلاظالا فودخالوأو :

 ىقوتو ب ةنس نيتس براق دقوا عتهللا هجر مص أ لّوالاو ليذلاولسسلاىف هرك ذقاثلاو ةثامسمنو ١
 ادا او-اسئرناكو ىكابعتهنلاهجرتئامسجتو نيدو ثالثةنس لصوم اب روك ذملاهّلادسع نب قن رمثلا ١

 ١ هلوقهنفرعش هلو لاضفالا محن ا سحالاريثكك

 ٍ تيقرلا فون نمتاقتر * انزل رن لذاولاه .بيبحلانعسيل نازل كك .ىا نعاوةدضالس اولاق
 تبغعلان كرم لا 5 شعت فك اولا

 هع امن ناين تعا دالاف اناس نانا را رطاو بتاكل نااار

 : اهتمروك ذاانيدلاءايضفي رشلاىلا نيماشكلا ضع

 نما املسلاث:أ نأ * عرحالاةائقال ب ءاهطاحلا أن ىدتكفس ىتلا ىداولا ةثايان
  عطقالا دنزك اهنعىدي ترصق رع ةحاح وانتا ىلا ليبدلا فيك 5 ىمسالن أك ءاعو ائوهل مآ

 : ىنازملا ساس ني دمج هللادبعنب رئاشعت .زارتنب ساش نب مخ نهللا دبع دتونأ )< 0
 « (لالكنا,توعنملا كلا ملا هبةفلا ىدعسلا : 8

 د 00 ب 0 نمازي ع اعوع - رصعت 1 ارهدعأو داق راعهيهذميفالضافاهمتف ناك

 ببترت ىلعهعضو ةنيدملا لاعبه ذم يفتن. غل ارهاوجلاواسمسوعيف عيبا فاك كلاممامالا بهذم
 ةكلاملا د ءاطلاو هلضفةراز ازةىلع ةلالدهفوىلا بعدا جر لأ مهلا ه0 نجوا

 ايف ىكس وعرضتن رهو
 ىلع ماقالا 3 أو تعفر

 هلدجلا لاقو ريكو هلحر
 عاملا ةذىلاعثهللا انهم

 باح ىلا تر-ظنف لاق

 لق ا
 ة م_هعججاراواشد

 85 هتاعدةكرب لاس 3

 بسأل اقرت رو هر وعد

 المو ف هر :مقابطلا

 لحدانو قاف“ آلا ان اكو

 ةعلعلا نادم 0

 نونا اذاك همئاح ىلاراغت

 4 ريس امازهلاتف ندا

 اذهب تحرفام كا

 دوححو نمر ذ ةاعاو مف

 مم قامز ف لجرلا 0
 دلت ناطاسلاءاح مول دع

 وهو خجشلاةهش ىلا نا

 ل لا
 هدب ناعدت تاطلتسلا
 لدنعةحامل كتئحل اهو

 تأدنرأ لاق ىهام لاق .
 امانأ كدنع ةواحلا لحتدأأ

 هميلعم هرباقال سل الاق

 تضغناللودب وهو ارارم

 ناهوناغد_* ناطلساا

 ارب الا نم ارحاو نا

 اذا ل :و كتلاءىح
 خيشلا لاق: ةدحا ار

 دعةئالنا تلد اذاكنا

 ةياتلسلا ابكت دلل انه

 اهرومأ لتتو كنمعنم

 نضرفلاواناياهتلاتمعخ
 ةلادعلا ليصحت ةولدلا نم
 .انكواذك لعفت ناك اعف

 ماعم ١) نمهلادبام 20 دو

 ل هنلالسرأ م

 | دمج ناطلسلا مايقف لع
 0 ا لس وجا ومدير عج

0 



 زمسلاو ةسعدوو نأ

 تاطلسلا رخال و هنشح

 ندلا فو نااللاة نادم
 رهطأو ىل معسل ا ماقام

 نبا لاق كلذ نمرئأتلا

 دهاش جْشلا نا نيدإاىلو

 اذهتسإ رورغلا 3

 نيطالهللرسنيتبلىذلا فلا
 برص ميلا ناو مالفعلا
 مدع عفدينأ كلذ. داراق

 اعددسغ دعب مث رورغلا
 ثلثااىف جيشلا ناطلسلا

 انفحو لالا مراحل
 هلا بهذف كلذ نمعنلع
 رداب:هملاتيهذالفلاق

 ١ ىدب نوليةنءارمالا ىلا
 دج ناطاسلا ءاحو لاق
 4 رداام ومطظملبلل اوتاحخ

 نكل ةللفلا بيسي رصبلاب
 هتفناعف ىنور ه فرع

 اديدش انهض ىلا هتمعو

 طقس نأ داكو دعترا تح
 هنعلوزب نآىلاهتلخاف

 دم تاطأ لا لاقو لاخلا

 قفئت ىتلتف تاك ناع

 ا هيلا تمض [للفئيسشلا قس

 لحخدهنامايح كل ذيل قنا

 هعم تحاضصقة مرا همم

 نذأو رعبا عاط 0

 تاطلذنلا ىلصو ةالتملل

 دارؤالا يذلا ارق فل

 همامأ سلاح تاطلسلا و

 داروالا عمست هيتيكر ىلع
 نأ هئم سءلااهتأالف

 بول كأربق عطوم نيعن
 لاغت هاه رك راصنالا

 نتكض ىف ىو رناكو

 عضومربسقن أح راوتلا
 ةينيطتطسقروس نمبر ف

 || ناكو راش دفلاةثامعسرادقم كاذدعي هلاسو راني دفلا ىنلارادةمهنمذخأو روك ذملا صاصخلا

 ا هللادتعاو 4 ةنامثلثو ةرشع سجت ة نس لاوش نمتلخ و إل ةرسشعت الك دحالا مون ىفوتو هلي و هلفغدنق

 || ةغالبلا همالك نمو د, حوصلام ذى زو راهبق باكو ءانغلا ف عماخلا باكو ءارعسشلاتاقبط '
 |١ سابعلا لوقتالهفرعتامن سحر عشىأ كل قولو تب تاكو مالك ارفس لطن لو ىنعملاىلاغوللا
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 000 تت بيب
 || هللاءرةئاهسوةر شعت سةنس بح رفوأ ةزخ الاى داعى كانه ىوتفداهملاةبن:لوذ ل اًودعلا ءزخأ
 || امهاع مالكسلا مدقتدق ىدع اوى اذجلاو فل امهنيبةامهملانيسلاو ةمدقملانيشلاب ساشو دب ىلاعت

 1 « (ىعكاسهلا تلطملا رع نب نسابعلا نها دبع لع نب دع ننا

 ١ ىف ادودعم ءايدالاو ءالعللاطل انى فاعملل عادبالا ننتحتح رئلادع انفالا لهن دعاه رد رعشلا ا

 1 اوعلفن باكا وجو وذانجالاءاسؤر نمتعاج عمى تاو ردتقلا نال ةنئاكلا هاترحتأ ا تلج |
 | ىعبابو نيتئامونيعستوتسةنسلو الاعب ر رهش نم نيةبعبسا لمقو نيد رتشعل تب سلا مول ردتملا ٠

 ١ اموت ماق او هللاب ىذا ارلالبقوهللا, بلاغ !لمقوهلئابفصنملا لدقو هللا ئذترملاهومةلو روك ذا اهئادمع

 | || هتسد ىلاردتملا اوداعأو مهوتتشوزتعملا نس انا اوعأاون راسو او عجارتواون ردت بادصأ نا مولع

 ا ىرهو+ارحاتلا صاصخلا نبا, فور عملا نيسان هللا دبع نب نيسحلا ها دبع أراد فزت لا نسا ىئتحشاو ْ

 || فتح تام هنا ل بقوءاسك ىافوقلم هلهأ ىلا سو لتةف نزاخلا مداحللا سنؤمىلاهلسو ردتقملا هذحخأف ١
 || نفدونتئامو نيعستو تس ةنسرخ الا عبر رهشىلاث سيجا مول كا ذو سنؤمقنحخ لب ميدص) سياو هغنأ ْ
 1 نتتانسلاقو نيعب رو عسب سةمس نابعش نم نية عسسل هداومو دع لات هللاهجر هرادءازانةبارخف ْ

 ا نبا ىلعر دنا ضيق ماهت ضال اذهو لوط اهفو ةروهشمهضقل او نتثامو نيعب راوتس دنس فتاث

 ١ باكو رغشلابتاوسخالا تايتاكم باكو عندبلا باكو .ضايرلاورهزلا بك فيئاصتلا نمروك ذملا
 || باكو رابخالا باكو باد الاباكو لولا اراعش باكو تاقرسلاب اكو دصصلاو حراوحلا

 قرف مهلوقانيف سانا |قرقو د اني توناظلالايذآ سانل ابعدق فذحالاننا

 اهدص هنأ ىردي سل قداصو ا« كريسغ نظل, كرد ة بذاك ْ

 ش 7 هلوقبءرك ذف الارعاشلاماسب نيدجتنىلع هانرو
 بسحلاوباد :الاورلعلافكبهان د ةعيشع تيمنم كرد ْ ظ

 تدالاةقرح .ةكصردأ امناو 535 هصقتتف الولالو ٌواهنضام

 هلوقكلذ نفةعن دي تاه شتوةعئار راعش ار ثعملانالو ٠
 ْ امه ويسعل ىتناملاطف د راعملانملاطه نو دعب دو « رعثلاو لافااتاذ ةريطملا قس |

 ْ رعسلا ف نراعن عرادملادوس ع مهتالص ىر دتايهرتاوصأ 5 رطن مروية دعل اوردغل ار خيف ا

 || لككمهحولا حلم نموهفك دع رعشلانمالملاك [سورلا ىلع هب اواعحدق طاسوالا ىلع ترع |

 || راقتلابداعبملا فلس اواعوط د هلداقتساىتسىوهلايهتظحال « روح عه ت سقيا ردسلاب ظ

 ٠ رذحن مو فوت نموطهللا ل عتسا ب ارتست لتبال|ص.ةىفىف هاو |
 رثالا لع لاذأ تحنأ و ك0 هلق رطلاف قرد نس هرذأ تهتف ا

 رفظلانمتدقدق ةمالعلا لستم انهطغت داك لال هءودض الو ظ

 زيا نعل أ كالوارتست نقف« رك ذأ تدل انع ناك انناكو أ

 نذدو
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 ملعأ هنو هلهنأ ىلعاوقبط أ ةاورلا نكسلو هناول دف مدجأ لو هلوقهرعش في رط نمو ١
 مهردكءامدلا ىف افردبلاو ءاضيب ةردىق ةقيقعب #« ءامدنلاىلا يسن قطرغقمو
 ءابقرلا نم فودشالب ىدنع < هتيبعىفرسدق إل وكس ع .ءاقرزتجا..دىلع قلم
 هيثنا هت لقق ىدس هدكرتح ءاسعالاو سمرلاب هثيدف- نب هناسلبا ارشاا ردع فهفهمو

 ءافأفلا جسيلتك حسيت « هتوصضفخركسلاو ىنباجاف « ءامدنلا و ءاطلخلا ةدرفاي
 ءاهصل اةفالس ىلع تبلغ ني اعاول |وعئام مهفاليا

 ٌالوماشتام كلدبعب لعفاو د دغملارادا نمقفأ ىنعد
 بهذملا ىنح ناك هنأ ىلع ةلالدهنف دع دب ىنعموهوةحومطم اد :راناىفهلوأ

 دج دوعلاو ل .لادعب دعدقو د دروا !بارشلاٍباط دق ىلرطخ
 ةضف لايشءاملااهاعغ وصن « دق ونتةردفةنوقاك *« ةحاجز صيقىفاراقعاتاهف

 دمك بلا فاتح اننا دعاه سفن د مخ أرأن نم نا وودي لاقعتو لع صب قاح هل

 زتعملا نيهلئادبعن أ يما اضع فتنأ ارو دا بلاي تضتي ددولا نون ةرمسل ادب لشرتسملا تبا ناك

 ناكودهزلابءرعشراسة يهاتعلاو اة مهلاعفأ فالخ مهؤا عمت راس ءارعشلا نمةعب رألوش ناكر دوك ذملا
 1 لا ول ا طا اوالاب هرعشراس ساونونأ آو داحلالا ىلع

 ةناكح ملام + اري مزاح التت ورذقو بكن مص رحأ تاكو ةعانقلا,هرعشراس مزاحن يدحجو سيت نم ا

 ءابق امهنبب ناك مال ءاعجهف ىبموطلا بتاكلا دم جسنب ديعسراج ناك هنا كلذ رعسش قفاول وزرتعملا نيا

 هيلا ثعبف كلذ دي نا غلبقءراوح نعلوتف هلاستءاسا دج نام ةردتتلا عم هنعىضغاف هورعهاديعس ||
 تغن ىلع هفرط لمع ندالاوذدهلابتكوتي راجواك قا مودتتل ١ اياسرفو بايت وو مهردفال | ةرسع

 دقوىرحملا اذهالاا , راج فكل اعف نم عاشام نكي لو هتملحريغب هفصو ىل- هثر دقه ثعبتو هه ريغبْئ هلا

 اكلم اف ءاكرش نحن :وتاسفت مظءوكتمهربك عم ءاع ةيتضاضغالامك هلة كلا حعونس نم ىغلي

 هعبج مزاح ادرذ لح ناوهدعبا | ااتةةسالقنا رتل اع ليلا تتم دقوانبدن 1تحتاسفن روواستمو

 هيلابتكوايش هنملبشاد | ٠
 ااا « رثدلاىدئااقدزرفلارغ « ذاب اهملا لعن ىتاعفو

 رهدلاىلعاراع هتسلأ م لج رنمءامعنلا سلاال « رتولاو عفشلا بروالك
 ارعاشابتاكن اكو ناهثعانأ ويسرع اذه ودَقاضالا نجح و هاد رمسدح وهتعانق ىلع لل داذهو

 هرعشو دنعس ع الكتل لقول ءالضغلا ضعب لاق ىتحتف ةرسلا رجه تعانس قامدقم طافلالا بذع السرتما]

 فاصتنا باك بتكتلا نم هلو سرغلاا'لوامدالوأ نم هنأ عدن ناكو ئثهنمهعم قبامكاهأ ىلا عدرا 1

 ءاطلارسكو ملا تش ةريطم اوه ريغسصرعش ناو دول: اسر تاون دهلودن وستلاب فرعن وب رعلانم م علا 0

 نودبعو ىأر نمرس جاو نمد رق ىهوءاهةحو ةةملاءارلادعيو ايت تان ءالا توك كدب 1

 هنالهيلا فيضأ ا اود نب دءاصرب , زولاوح ا وهودلخن نءاو هنو ذبعر دلاقيفهيلارب دلا فاض ىذلا 1

 نباؤر زحبرقاضنأ !توديبعر دوةريطملابنح ىلا وهو هترامعت ةنانعلا اوديق ماقملا هيلادذ 5 اريك ناك 0
 لوق نمذوحامانصضخي داك لالهءوضحالو هل اوقواهلهالاهزتنمناكو ْن الا ن مرش قو نإ جد .امهتيب رمش 1

 رصنخخ نمقفالا ىدإ طف 5 اعتاحاهتن سس نءاناك لالهلاةفصقةيمأن ورع 0

 رفللا ةمالق طمسفلاو

 نبنسح ان. مهاربانبليعمت ا نئابطابط مهارب ارباب نسا نت ىلع ني دج ني هنا دمع دمت وا

 .. (ةافلاورادلا ىرصملا لالا ي زاجل هنعدنلاىضر بلاط نأ نى ني نسحلا
2 

 ىنا لاقوماب ميسا نا ع
 ارون عض ضوملا ازهىفدهاشأ

 هيلاءاذ انههوريست لعل
 تقتل لاق انامزهح وتو

 2 ًانهو لاه ىحور عمدجتو ر
 ركش لاق و 0 اذهب

 3 دوودلخ ىت ب ميعسللا

 حاف رغكسلا ةلظ نم
 كلذ, ناخد ناطلسلا

 لاَقف عض ول اكاذىلاءاحو

 نكلو كقرصأ ىناجشلل

 ىلنيعت ناَككم سما

 نئمط» و ىنيعباهارأ ةمالغ

0 
 ادهاورفحا لاف مةعاس

 سأرلا بناج نم عشوللا
 نيءارذ رادقمريسقلا نم

 قاربع طخ هراع ماخررهظت

 امالكررقو اذهءريسفت
 نع ارذرادعم .رددالق

 هأرقف طماع مامر رهط
 وه اذاههرسفو هقرعل نم

 نانا لايك حلا هررفاع

 ىتح لاملاهبلعبلغو

 نا الو طقس نأ داك

 ةمقلا ءانن أم هوذا

 ءانببصأو عضوملا كلذ ىلع
 تارو اوفي رشلا عمال
 خيشلا سلجب نأ سمناو
 2 ملف هيدب نيف عمق

 ىلا بر نأنْذاتتساو

 تاطلسلا هلنذاف هئطو"

 رعبا اريعانفهيلقل | اينيطتا

 0 ارحل لاق

 ىلق 'الئمارعلاتزواح

 قافاهلات رف دقو ارون روت
 ةسلط نمةتيطتطسش

 ةعاسراسالو اهف :رفكلا

 ماابفالجأنملج روهبقل



 0 سيفن سرف++فثو موزلا
 هزيلهدب ناك نتااريثك ةشاسودببءوةرهاطة معو عايسضو عابر بحاصالضافابع رك ارهاط تاك دسحا لك بلقهنلا ليغ

 |روفاك ذاّسالا نمرصم لهالاهذ غم. ىثلا ىول للامم. .ربهرخ !كلارابغلالوأ نم مون لك زوللار سك, لجر ||| تغتان مو لح رلاسهذت

 هلل سرت تاك مسالا نف هل عةرحارهش لك ىفئرانب دروك ذاا لح رالقلطد وهنودزمىلاىديشحالا || هءلع لسمو مشااىلا

 قافيغزو ىوأح نيماس نيمو لك" ىنروذاك" ىلا لسوب ناكوروش لكم هنموةعجلكمهنمو مول لك وللا | .ىتسح اليلقالا بهذي إذ
هيكلناقي نأ نسال هناففيغرلا اذهلاف ن> واح اروفاكسل لاو نابعالا صعب هدسف موت لب دنم هسسرؤ نعلزنو 2-2

 

 معوهيلا عب ريشلا بكرق فم رل ا نم رفعت وةداعلا لعىؤا+ اففي رشااىنب رح روفاكهلا لسراف اذهكتصه وئيشلا لاقو

 اهظاعئالوالوال:.غرلاذفننالاناهّنلا كدب أ 4لاق هن عجاف هلاطبا او .صقو كلذ ىلع هود حسدق مهنأ 0000 ل 1 ىلا مسا اراثأف شرما

 هللا الروفاك لامتف ءانعطةءةهرك اذاف ريشا ل.س ىلع هل سرنف رمت 'واهديبهنممتة يتدح ةيبصىهامتاو|| هاطعأوهسرف نعلزنفهئبا

 زعم ا ك!موروفاك تامادلو فيغرلاو ىواملا لاسر نمهبلع تاك امدلادا ةءاوس وق نوكبالو هعطتتال وهبكرو لج رلاكلذإ

 رعملاءاسو ملا ف رسىفهرك ذ مدل ارهوجدئاتلادب ىلع رصملارابدلا ىذيبعلارو تملا نيد عم مهولأ 6 لجرلا 0

 نمةعام- هيعمجادئاقلا سانل' جرخودلبلانميرقالف يسن ىفنعاب ناكو ةنيقب رفانم كلذ ردي || كلاقفسالااذهنع خشلا

 تواساع دمع: سزعملا كلاةفانالومبستنب نمىلاروك ذملاابط امط نءاوهتيبنمهللاعف فارتثالا 2 0 ل: ل 3 َ

 ماسر نم قب لهلاتو مهل ساو ماع سل ىف سانا عصر صقل ايزعملارقتسا كفاني يلع درسسنو 0 ا

 ىسحاذهلاقو اريثك" ايهذوهءاعرتتوىسناذهلاقو هفس ف صن كاذدنعل فريتعم قي ملاولاةف دحأ || ك 0 00-6

 افطالم مولع لاضفالا نسحهيلماعم ىف ةلءاعملان سحر وك ذملا في ريشلا ناكوانعط وانعم ءاعبج اولا ةذ نا ا
 ناسسحا 5 « 6 0 2 ع م 6 ةقدلفت 5 يخل

 تاكو ةعاجىنذ اومهعم سؤاجلا ليام و مهقوةح ىضتي وهئاق دصًر ئاس لاو وهنلا بكر مهل ةنس نيثال لدم اوزح

بح رنم عسب ارلا ف فوتو د نثامو نينامتو تس ةنس هندالوتناكو د تهذملا 0
 نعي راونامنةنس 

 نفدوكاعت هّنناالا +_هددع ىصةعالام قالا نم هنزانح ر ضحو درعلا لصيف هيلع كسور ضع ةئاهثاثو 0 5 ل 1
 هللا بص نلاةزاي زهتافو الحر نأ ىورو ءاعدلاةياحاب ر وهم فورعم هريقو ىرغصأ ارصم ةفارقب 0 هلل مملاصلا

 دجلأنب هللادبعربةرزفةراب زلا كتتاقاذا للاسقف لس و هيلعهتلا صمون فوارق كل ذا هر دص قاضف مسوهيلع تعبه سلع لاا

 دشنأو هربت ىلع فةوهنأناسح ا هبلع نم ضعب ىكحورص+لسهأ ن ماي ٌورلابحاصن اكو ابطابل نبا || "طولا خيشلا ىيبتنا
 ْ فانك فكئيعبااكدتو « ساناىلعمومهلات ناو دعفو كينوك ةيصقوشو
 نذدو تاممث انامز لانه

 فص لاعت هيلاءجرهتف

 اها“ ةلاسرف وضعنلاف

 نيتعكر لصو ىدحسم ىلارص نكمل اوة:ًافاكمملاو باول نيد وىدنليح .وتلقامتءممرقلا ف هموت ىفءآرف

امط اهط ىلع مالكلاةرمها!فرح ىف مدقت دقو م ىلاسعت هللا هجر كل سعت سن عد او
 ترحىتلاهراكمل ١ هذهو

 رصم لد زعملاناف ةافولاع رات ضقانت اكل ةعطةنملالودلا باك ىاهرك ذرصم همودقدنعزعملا عمدل

 و 4 : هدصإ : م ١
31 

 هاو ا .ع
5 

 فا .٠

 قونروك ذملاا بط ابط ناو ىلا عت هللاعاش ناهتجسرت فقاساك ةثاهالثونيتسو نينثث ادن هناضمررهش ىف 00 دو 0

وصتب ف يكئانههروك ذموهاك ةئامالثو نيعب رأو نام نسف 0 ا لسا
 انش هناقو ع ران داق وامبننب عسمار

 2 ' اقف, ضق 0 اهنف عجسنطلا لعق الاس ظ
 انههوهأ5 هئافو ران تر م تاككلذىأ ملعأ هتلاومدلو ناك ملا عمةعقاولا باص لعلو قت ىسهف | 5 0 1 7

 ١ : 14 5 3 20 ةهسعوق تعلا وه

 ل 20 . || تاو صصص لكس أمل حلاعتؤ هكشح. ىف كتضرع هوت نم تااط دقه« :اعتناكولاقو ىعسسملاب فورءملاراةحلاريمالا ع ران ىف و 3 نكتل 3

 فيرشلات اكالورنب اعراب فت ار ماهلثمدهعب لة ةةلعتناكوئنئابيف عمت لف تاحالعلا بورضإ 01 ا رهام 0

 | دحأ نريهازبال يهم اوبأ في رششلاو نب لاهلادبعن م مرفعسوبأ ف.رشلاوه زعملا قتاا ىذلا 0 انهملاةباغ بلملا
 هذهسحاصامهدحأ لعلو ىسسرلا ىبيسحلا 5 39 8 5 1 ل

 باوصلاب ملعأ هللاوةعقاولا
 ا ١

 زون عسا اررعسمدإو 00
. 2 3 2 : 

 ناهامن قدر نب عصمنبنيسم ا نب رهاط نيهّللا دبع سابعلاون ا)# يواغناب ئزذعدإو ىدهلا

 «(ءاطلا فرح ف سارك ذمرةتدنو ىازلا يشلا نمر فناكو لّقعلا

 يلاتافتلالانسحمياعداقعالازبثكتنومألا تاكو . امهم ةمهلا كاعالسنادسروك ذملا هلادب ناكو |[ راادعناا هللاشب ريبكريمأ



1 0 
 راموهو ميشلا قلفدهجو

 اذان نام رم ناطاسلاىلا إل لع رطل كباب ير امل فرونيدلا ىلعابلاوناكو هتمدتىتاءاطلانمهفلس ا موهدلاو قل ةياعرو هتاذا '
 هدلع لخخد خيشلا دندوه || نومألاب ربخنالصتاوداسفلااههفاورثك أو روواسينلاسمتأ نمعا ارا هب رقاب جراوما قو وتاسارخ 0

 لاقو كك عضةروذحلاك إذ لوالا عسب ز زرهش نم فصنلاقابملا بر فتناسارتخ ىلا جورج ابهرت روش كلاب ب وهو هلنادعىلا ثعب

 وهاماو لح راذهام دقرطا ا ناكو نيتئاموةرسشعس + ةنس حر ؤروهاسين م دقو جراوانا ب راسو نيتئامو:رسشع ثالث 2( 1

 يتلا مل تضغذ :أ ها هدشنأو هنونا-نمزازن لج رهنلا مامفاريثك اراممت :راعماهلحخد الف ةئ سلا كلت اهنع عطقنا
 ثلا ىلاريمالاعرضتو زودلاء تنس تام اذا تح د مهئامزىف سانلا طقرو

 رلعملا و رامالابابح 0 امدقاناةعاس فناثمذ 1

 تامالميبأ جرن فروكذلارهاط نة نأ هنران قىريطلا ركذو ناسارتخوابحنأ ىف ىالسلا هلاقا ذك ا

 ةيلط هرحشأ ىف هيزعب مك 1 نبىبح ىضاَعلادملانومأملا لسرأ ًارونبدلابْلاذمونهللادمعوةرسشعتاال ةنسفف |
 ةدادتاكو رهاط قامال نوف ًالانالاقنرخ ا ًايشةخط ةرالوفازهدعب رك ذو ناسارخخ هالو هئنهي و ا

 جحلط ءانأهتادبعمج وف ماشلا كلذ غم لع هولك هيبأ لج ءالوث يشن رصن هب راكت ىلع ةقرلاب هللادنع ا

 رمدصمو ماش لا مضتعملاءاخأ ىلونومأملا نأ ةرسشع ثالث ةنسفاضر أ ىريادلا رك" ذو ملءأهلاو ناساونملا ١

 17 |نعورحز النا

 0 ريمالا لا

 هيف نمبروذحلازحخاق ىيط

 هدد 0 واريثك اقارب

 رام تان

 ةيئطنطسق لحس نأ ىلا رهاط نهتلادبعنموامممدحاولك ىطعأو مداوعلاو روغثلاوةر زملانوم املا نيسايعلا هئباو

 ل ناطلسلا 0 الف كا ل كلذ لثملالان م لة اومونىف قرش لهنا ليقوراثيإ دعا ا اه ْ

 لصح نأ ن م واس ءارزولل .  لاقةقثملا لع تمانعوتعْشلاهبتلاطو شموقىلا ىتبتنااسأف قارعلا نم ْ
 ذوعلاهب رهملااطحخو ىرسلاانم تذخأ دقو ىدك نس ةوةقلو# ََ ىرحام هلك ةنعلأ هذه

 دوخلاع ام نكلوالكت لف: < اني مؤ تآىئسبت سوشلا علطمأ
 م عاش راسنا ولان لسه ديلولا نأ نمنيتيبلا نيته ماتو ذش أ دقو ٠ تلت :

 ل اوةبثحروهملااوغلا ا

 مع هللا فتاك رثاب رت ليخلاو 5 لكىلع اوُدَحدقو ىدكلو#»

 ْ مركللا علام ؟ءاوذلك تاّقف « انب مو تأ ىنبت سبل ابرغمأ

 ىتلاةيئابلا ةعبدسبلا هتديصقه دشن هللا مام ا واللا ىلع راغأ هناق

 فقوو تااطاسل انعتف

 افاقو ار يغصلا كلذ ىل_ع

 دالوأ |ىدي أ ىفىهو 0

 تعودو نقالا ىلا يسشللا

 نائشلا دالوأ ل

 مهووءانب امون عج خيشلا

 دوودح اوت ف عانت
 سا هبهامغوطست لاذ اهاثمىلع # اوسُر رعانسالاق ار طك كرو اهقلوقب

 ذدجلالاقو ادحاو ادحاو د 90 "ا هلو اير افلا وقاتل نم ا 0 -- م اعلا « هرودص متن منهاعمأل
 لسا ل[ 1 هيزانعب رامز لع ١ 0 هماقتنا ف وح هلاادبعتسدقف

 ع ناىلءكامتدنلا ' كاتب درعا وعاتسس 0 !نامز ف ناكو ناذمه ىلا لوا هنافةسانإاباك ماتو ف اة ها ؤ

 هشالاقف دالوالاه ذه ألا لاوزرافتنيناذم مماقاق.دصةم قي رط جول“ ءلاّورمك "هيلع عادق هصولا دن عب راخدي دش ىح او أ

 اذاملءفرعأ ان بوذحلا هي م داوتا تت هنا نع د ل ل

 تدحئث ىأ ىعزيشلا هوفر نيرا دويل رش هوت لاله هنأ ونيك ايما ْ
 لعدد ج لاق ىلا هنا ١-2 . ايدحلا دلت اننأ لسعر عملا دل ااننلت ءوسقنخ 0

 : دالوالا هذه هبا كفزرنا ادوسالا تاعلطلاب داتعتو نعل اانداتعت ءاباغلا ىدأ عوط

 نمدخاولةم كل نكي مو ادودحتو انعأ تأ وضملا ضل نكحات ثديصلا كغ

 تندحأ مشل لاقف ءالؤه ادودصلا ىدس نيح_ غش اطع + ىتخودوسالا انطق نتن ١

 هللا دق تقدصو ىداوأن ' اديبعقاوغلل لدتا قوار *« ارا ةمب ركلا مونانارتسقا
 زر رعمارسس كاع ريمه _تا 0 222لا 0 00 200200030-3099



 آ سل فراعلا يلا مهنمو)#

 هلوق هللا دبعرعش روهشس نمو لعأ هلئاو مات ىنأ ح ودم درج نب م .رممالا ما ليقو || مهسحرلا دي عيلاعتهّنلاب

 ىرحأ كتوطيالو نمركسشلا لشف زرعت ىازرفتغا *«(ىرصملا نايريهشلا
 راصحارق ةددلب هدوم

 جسما : |ةمدخت لصتاو

 سم# "ا هللاب فراعلا

 ىرذعي موقأالنأىلعلر د« ذعلاب لسوتلاىلا ىناكنتال
 ةعاجنأ | هنومتمةصقهسلات عفر ودحاو عضوم ناعم الرك ذإا لبنو سيكل ا نمس همالكبرمو

 00 ١ : 8 ا ل نوضقي مههزتنم او حرشة يتق ىلع لسا ااماهسأر ىلع بيق ىبص عهعموجرفتلا د لبلارهاط ىلا وحين
 ةدمماشلا كون دقدللا دمع ناكو مهضعب ةيارقوا مهدحأ نبا مالغل العلو مهراظخ ا ردق ىلع مهراطوأ 2 6

 1 رمع وهوءارعثلا ضعب لوقي هنضوةدمهن رص ارادلاو ا 0 و

 "لي ّ 2 هي 0
 ٠ رهاط نياابفورصمتدعيامو *« ةديعبارصم ناسانال و ع دا :

 رباغملال هاترر ماعمط ىلع + مهتر زآىلامتامّةومربخلا نع ا املا اغنى عمل ةرزألاشام كو سلا تامو هنطو ىلا عجر رص ًاحزيغ مسهفورعمانتر ضع * مهارت لاح ررصم نم دعتأو ع 00 0
 نيتثامو ةريشعى دحاةنسرصم ىلا هللا دب عل وتد ناكو «رعأ هللاوفاسشلا ملكغىلاتابالا هذه بسنتو

 ثالث ةنسىفاهنعلرعورصمهباّونر مساومة دعقلا ىذ فدا دغب لشدف ةنسلاهذهرخاوىفاهنم بحشو

 نبهللادبعنأ هي رات قاغرفلارك ذومصتعلا,بقلااوهودمسش :رلانبقعماوب اهماوو نيتئامو ةرسثع

 حي رخو نيتثاموةريشع ى دا ة نس ءرغص ف ا تع هللا دسعحإ رخو ملا نبي هرسلا تن هننازدمعدعإ اهملو رهاط

 اهلونأىلااهبفاذقس ا دقو نيتئامو ةرسشعىتنثاةنس بحر نم نيقب س4: قارعلا ىلااهنع :رهاط نم هّينادمع

 رابدلاب دوجوملا ىوالدبعلا زجطبلا نأ اولا بدأ باك ىفىنر غم ان م-اعلاونأ ب زولارك ذو مصتعملا

 ةهيرصملارايدلا ىوسدالدلا نمئث ف هرأ لزمطبل !نمعونلااذهو روك ذللاهّنلادبعىلا بو دماهبرصملا

هدح نافءإل اولات رويعازجمم هودوهللادمع :وه<يبكلانههع :رزنملّو هنأ وأ هميطتس تاك هنالعملا بست هلعلو
 م

 هاب فراعلاهسئمو رد

 ٍ نيسح نب مهاربازهشلا

 «(اداومىماورسلا فارصلا
 ' ىلع الؤأ مولعلا ارق

 معة ينوةببوةعنكوملا
 ديو ةسردع اسردمراص

 امن و 5 رصيقةش دخت رول اخ

 0 ا رنملو 0 .- | ةسسردملا تا ىلع عاطا

 روك ذملاةحلطن و ارملا ناملاطلاةحلطب فورعملا فلن هللا دبع نية ملط دش نأ ىلوم ناك اقر | تاكو ةمانعلا ةطورشم

 تبهللادبعةنتففاههتافب رجوي أ هتينكو ناسارخىل اوهيدأ نيداي ززيإسم لبق نمناتسعم ىلع ايلاو يسر تنك طا

 ٠ تابقرلا سقنئهللادسءوهورعاشلالوةبهمقو ريزلا | نكاح

 ْ تاملطلاةءلط ناتدصسس هه .اهونفدامظعأ هللا وحر ا هناا هد ال كلمسر
 2 راى ىئال لارجسأ نب ىلعنيسمل اوبأ هلاقا ذك ةدحلط ىنأ تنرةىلط همن الناططلاةلط ل ليقامناوأ هيمللو 1500

 اهرسكبىبقو ميىلا عتفوواولا نوكسو فاسقلا مضي ماس نر عش ىفةروك ذملا سموقووب اسارخالو فاصوأأ هيلا لصو لب درا

 تاذو-قارعلا ةهج نمو ماطبناساونتهجنم هدح ملا قارعنم ملقاوهو ةلمهمنيساهدعب دأإ نر سمن نأ حسا
 ْ تامنةنس لالا عب ررهشفروك ذملاهّلبا دمعة او تناكووع سموقلاسعأ فتاتلاد ناتي دملاناناه راج لفات 0

 حءالاوهو نيئالثةنس لبقو ورعنيتئامو نيرشعو ' لتتم 0 لاو
 ةيشعىدحالنينثالا مولر رباسنب تامىرياملا لاقو

| 

 هيبألثمرئاعو ايات عبس 2 زلانانستومدعبنيتئامونئالنةنسس نملوالا عسي ررهش نمشلخالل | ير زاكي دل. قشر
 قاعتهنلاءامن اهتلاد.بءهدلورك ذا سوك اعتهتاهجرةنس نيعب رأو اينامئرهاط | 2 ّ ثلاىلا لضزات ظ

: 

 ىضذ رسابعلا نب هللا دبع نب ىلع نب ناماس نب رفعج لوم دبات نبمللا دبع لثتمعلاو أ )< 3 4 اوس نيب *©سانلا ظ

 « (بلطملا دبع امهتعمنلا ضارمالا نع هنولأس:و

 لاق اوةرفتالفةيندبلا

 دحأ سيلابعاي خيشلا
 ضارمالا نع ىنلأس
 كات مدقتفلاقةءناسورأا

 تنأنم لات يلا

 هللادبعىفهرعُش نذلا ريح ارعاشاهبافراعتغللا لقن نمار من اكو إب نمرهاط هب بتاكو هيلااعطقنمو

 عمساوتسن ا هقادبع تافصك نب هتافص نوكتنألواحب نم 0
 عدوأ عساف هسبلا عيجلا ح + ىذلاوةروشملاف كنمصتن الذ

 عج او لح اورادو فاكو عفصاورج ل ,ةحاورمصاو ريو ف عو قدما
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 ةداو لوتاو ماوّدحو مزخاو يب دثتاوقف راوتاثو نلو فالاو
 : ادسالا يمل تادهو قمم تايقناكتمعت دقلف

 نبهلادبع باي ىلا موت لصو هنالاقي وناس اعشاو رم هلو_لاس>ال الك 8 وطظقملا اذه نأ دّقل و

 لاقف بف هيلال اودندلا ما ارفرهاط

 البلقفىح < ىحىرأ امىلع د هنذامادامابلا اذهلرت م

 اليسعاقللالرتكلاتدجو د السنذالا ل ااموبدجأ ماذا
 قئاقتث لق كلذاو مدلاءام» انممسانامعنلا لو و ناكودل أوتدن ما ”اوءركسن اقهللادءكلذ غلبت

 يمال ندب ئسل سل اردنملا :نامعتل اىلا#ب ب وستما هنا مهلوقولا قامت را مدلا ىلاثءست تامعلا

 باك قىرك ذةستق نناناف هقالخاغللا ناب رأ هرك ذىذلاو لثممعلا ىنأ مالكتاك اذهئع فاد

 هشيرتما توافر كيل رهاط لا يبا حرك كوامرخ آوهو ردن ان/نامعنلا نأ ف راعملا

 ىمسفاهومةاهوجأ اههسسنأاملاقفرتثك ئثقئاَعْشل هذه نمدبف اذاورض تاور ورفصأ نيبام
 ملسعأ هللا هريغاذكو را حامص انف ىرهوجلا لاقو كلذ. نامعنلا قث 01

 لثبمعلاولأ ناكهتج-رت فةرو 5 ذملاةئاملا هن ةمصقرهاط نهّننادب عدن ؟املقاطلا مامتانأ تأ ىنع و

 نهّلادبعفك موق ليقو لايام مسوغنال لسع ايلاف مسوخيامل ؛امل وقتال مامتابأاب هللا ةفارمضاح

 صاوةمالكهبعاقدسالا فك موبالدفنقلا لو لانا بعلاوب لاكن يرام سد نغم هاط

 كاف كاذعر زدامو نيعيرأ ةنبس لايمعلا نأ ةاةو تناك وكل ةريد و ردحلا قاعد باكو ةرياسلا 1
 مس اوهو مالاهدعي وةئلثملا ءاثلا تف 'وابتحت نما :لامايلا توكسووما وةلمسهملانيعلا تغب لئممعلاود | :

 انههدوصقملا اوه نأرهاظلا اودسالا |هتاج نمعاسشأ ةدعل

 «(رعاشلارشرمشث ناب فورعملا ىراسنالا ىنانلا جن هننا دبع سابعل اون أ )ب

 ارك ةتاسورك الا قاتلا اوهوامهرالن ا وىرتخل اوىورلا نباةّمبط فوهو ز.درحلا ءارعشلا نمتاك

 امد وط :دمدادغب ماق او راننالا نم ةلصأ اماكةمايض ورعان ون ناكو اعلا ءاشنا اًرْعوالا ىتانا

 ا مالكلا مع ةوقب اكو قطنملا لعابتاج نم مولعةدعارصتمن وءرعرخ !كااهمماقاوريعم ىلا يرخا
 هلوهتنطفٌوةوهقذع< كلذو ليلخلا ها مآ ًاريغب اهلثمو امش ض ورعلادعاوق ىلع تداوةاهنل ا للغ ضقندق

 ىةريثكراعشأ هلوةل.جفيئاصتةدع هلوتدب فال ١ ةعب رأ غابت ذ>او ىور ىلع لسعلانمنونففةديصق |

 ىهرعشل م امك هت القواسم نع املا كل اك اهعقلعتن امو دورصلااو هنال اودنصلاحراو>
 قداح دقو عبط اًةماتمو ش اون ىنأ واس عتاد هرط اهتمودن اصقابتم عض اون دراطم او دياصملا باك" أ 0

 زابعصو قى هيدرط هلوقكلذ نك لا |

 هحاشمىفدنصلا بأ تودغ 5 هجالتبالمصلا ءوضحان راو د هحايشا نعلدالا ى رغد اسأ ا

 هحاودتاف فراعلاراَخأ اشو 3 هسدأما - دنمقلالتاهسلا 3 هس اتت قعد رخان

 هدانا مظن هنفكتح ةنب رب 35 اح ىلا هيدوهتازو 5 تارا لي م

 هةحالق ع نعيش ءرغظو د هسحالد نع ا هرمشا

 ةيسارس نع هتفكه نعت 35 هحالداؤع ءرماءاضتساول

 لاجل اةعب دةينغم#ب راس ف ءرعش نمو ||

 لاوس نعاننعأ نيدرت « كب رطان نعرط اونلااودرل « ل أوغصنأأ ممول ككدذ ا

 _ ندلءاسرتوكراذنم هب انلعاسقر لواسعم مهو 4 .كبلاالا نيغلارافنل هو

 أ تاببالاٍب اكو هنأش ثثل!ناكوهانعم ماتتاوهاففل قذت اامداك اهتم د فمايثك :صوتةبنس ةزئاكح هل

 مهىلق فلصفشي سو

 هناوادمل ار ”أماظع

 "يرده عم له زهشلا لاق

 ا ىبالت يس اةلاقانل

 لعرداقرت غاريتفالحر

 ييشلا ع ناعفف لأق ةيدهلا

 0 كل آسالاقو كلذإ

 تاةفلاوحالاوتاعقاولا
 داوش ىو ئن سل
 قصاق «دحولاوناقلا

 ةلبللا كاتءاسحاو ةولخلاب
 ةئامعبو ا هلءللا كلت ارو

 تذحأتحصأ الف ةعقاو

 لئاوأ كلاترتاوالق

 تذح وفتاعئاولا
 عمات :رط اخقاهل اف

 0 الصح 0 تك

 راما
 تلعف ةالصلاىف هتءارق
 تاكرب 1 ظؤملا اذهنا

 ةواذنأ ىلعتم وارق يذلا

 بات ناكو ءام>الاو
 نر رومأم ةواملا ىفزجشلا

 كسر جتلاو نا |
 ةريخو ماعطلان مةعصق

 لعد قشعاملاو مةرح و

 قل. راععو ساللذ
 تصاختامىن الامل !ضعب

 تذدرف ةناودحلا ند

 تردقافلءللا كلت ماعلملا

 "مف رعفهءقاولاّ ا: ىلع
 مداخل ىلع بتعق كا ذئجشلا

 قىدعتت ىد ىال لاعذ

 فرعأ كدبطو كروط
 ةلبلذاك انوكنمكلاع
 نم نثالسثلاو و عباس ا

 يل تناكو ةولطاىلادل
 ىلا كابس ةءاربلا

 لفانملازرال أماعط نَمدَعصَو ه



 قاعدق ريثكلا نمسلا عم.
 ءاشعلا تقو 6 ْ

 روآ دل ماعاولاردعأو ا

 نم لك لاقو قاطعأو
 سلو تنهتشاامردقاذه

 سل اقذلدعع نيدلا سعت

 5 و ا قام

 نعحو ردا قرضا كلذ

 ةداع٠ نمناك هنا .

 نآروب رمال مقا ملا
 ةمدخلاو هيدن 00

 ىلاالإل ءابحالاب دارا
 نحكم ىس هأ 0 تا

 ةواما ص أب مس ر اا

 حاسما
 ماظعءضيقروزم ا مهارا

 ةاش رالاب هلاغتسمادننع

 م
 ىلادج وتف هعفد لعردقي
 ققب رطلافىأرقهنهث
 هلرعأ خجشلا نا ةعفارلا
 ردت روزتلا لعد رطل
 . هينمهلاشو ضال لعفف

 ضيقلالديشفريثك قرع

 ميشلل مقرات يللا

 هلرمأو مشل اهنسستس 5

 ل اوضح لل_ذع هيلمعلاب

 مهارا خيشلا ناكو ضيقا

 : دنع هيدن ضم أب روك نا

 روذتلا ىلع دوغعلاب ضدقلا
 هاملانم ارازع مهعسو
 ريثك قرع ممم ليس
 طسلابههضيق لدبي و
 روك نملاجشلانا كور
 قارتسالا ل عسل ن١
 : تارانو هنارّتسح

 نم لوب ومدلو فرعتال

 راوطأ قاباك فنصواذه
 دم 5 هايعمو كواسبلا ْ

 ا

0 

 كيئنح و فك حسو نمت ورام مه داؤرشملأ :
 ىلا_عئهنلاهجر نيتئامو نيعستو ثالث ةنسسرص6هتافو تناكو# ردعلا اذه ىلع هنمرصتمتو ريثكه رعشو

 لوالانيشلارس 5 ,ريشربسو «هباعبعلوهوءااهدعي وةمعتم نيشفلالادعب ونونلا تشب د سامْلاو دي

 ىلالصت د رئاط مسا لصإلا وهو ءاراهدعب واهتت نمذانشمعايةنك اسءاراه_هثب و نيتمحتملاةئاثلاو

 دو>ولاريثكوهو ءاملاريط نمهنط أو لماقب مالا نمرتك ًاوهو ءاتسبشلانمزفركلاف هر رصملارابدلا
 ةزمهلا خشب ىراسنالاو ع لحرلا اذ هىلءاعسا لعجو كرتلاءاردص نما, هنطأو طابسدلحاسب
 نيد وابني تارغلا ىلعةنب دم ىهووابنالا لا ةءسنلاهذهءار غلالادعب وةدحوملاءابلا تفونونلا نوكس 3

 زانالاوءاملانوكسو ن رتل ارد هربت ةددسأ وهج وه وءالعلا م ةعاجابهنم جب رج حسارف ةرثعدادغب

 اذن تيمشق ماعلا اهم نوفزخاوفاك ةرساك الا :لولملا تالرابنالاد ديلنلا هذهل لي داعاو ماعطلاءار ما |

 « ( روهشم ارعاشلا نب رتدصلا ىنل دال ىركذلا» :راص نب رمش نب هنا رعد تونا

 ناطاس هباع لم شاالو ناكمهعس منامرد-انمالا املا ليلق ناك هناالا ارانامطانارهامارعاشتاك

 دهح عيونا ارغب تاك هنالاقوةريستنلا ىف ماسي نب اهيلعىتث ا ونايقعل اد الق بحاص ه هذ

 رثك أول بالا نمالاحشحو أ ةءلسش ىلا ىوأ ناك ام لولا ماسنمناك الف ةالولاضعب ةياك ىلا قر

 اهقنرط رع ىلعاهلكتناةسقاث رصلاهم وبناجا مم هلوةقارولا نم لمت وليهس نم اذار غنا

 نامرحلا اهرامثو اهقاروأ أ ةفرحدكتاىهفةقارولاامأ :لوقبامفو

 نابرعاهوسحو ةارعلاوسكت ةربابحاصن اههحاص تهش

 2 ةر «بلعادحو انواع «*« هنسح ىثاوحت قر رذعمو اضنأ هلو
 قاد>الااهذاو تةءاعتضمت افاوذا اوسلاهضراع سكب 0

 قرش ن «.سالاق اق ابارك د هقا وط أقف ترصب أف هفهمو نيعلا قرزأ مالغ ىف هلو

 فرز أن انس اهفقلأتم 55 ةدعصةنمتادعهم ا ىلا ىئطغي

 نانسل |تاكماهتم اعل !ىرت 5 .ةدعص» دق نمقناعأ ىالسلالوةك اذهو

 تانس تناكءالك نكت ملول نع هلَمم هلع رلاكرمسأ هلوق ىرسصملا يبنلا نباذحخأ انه نمو
 كانعأ ٠ نم ساكلا هلأ هب هليل ىدنعرهدلا ىلا ]عا ةقيدحلا باك بحاصهلدر وأو

 لاخلكلاو طرقلا نيب تعجو دب ىركلاو تح نيباههف ترق
 ؛ : دهزلا فاو لحأهتاو بالا ل زهلا حاصل ننيبلاناذهءريخلاقد

 ريكلاوبيشلا نابعانلا هنىذان «“« دقوةاعسلا عيادملا 0 بصل نمأي

 . رصبلاو عمسلا نإ اولا سأريىف د ىوث مفف ىرك ذلا عمستالت نك نا

 رثالاونيسعلانايداهلا هده ب لسحر ىوسىيعالاالو مصالاسيل ٠
 : رمقلاو سهما ناريتلاالو ىلعالا كلفلاالو ابندلاالو قوسين رهذلالا 2

 ' رضحلاوودبلا ناب راثلااهتارذ ع اهرك ناو ابندلانع ناحربلا
 2 يارا تثذلادادوك دول + نس نع ذا ,ىكبحاصو 2. .انأهو

 عابنرزت حور لعدتهءانث «*ب ةللاص هللا مارح ىلسع .ىثن

 عادنر رانا و ربنأكو هنعمل ائذرمك راصنالا ريشي ني نامعنلا تنيدنه هذه عابنز 'رثنحو ر لع دنهءانث هلوذ

 ا اوةتهيفوده درك تناكواهحٌّوز ور ”دقناورص ن: ك1 ا ريعب-اصغا ذحلا
 , ص اهل نسارب ذأ هلل »# .ةس رع يدار لهو

 . لبفلا بحتأ اففارقاكي ناو« ,ىرحلابفاع رك ارهمتت ناذ
 قورت و



 ةزاقو تناكحصو رازاك بسس 526 6
 ف يدلنا لصنىفدب نر | نوك 5 تارقالاو نات د احا اح انانه كون ر وعاو 58 اوهو لعفل ا لبق نغى و رو أ

 معسيس نس قعانالثلا هلل ا رعش ناولهاو د كلذ ف الح مالاوا. ,رعبالا وكيت أب كلذ فالح ةنحج هلاوكلذكس لت الاوةيبرعمالا

 هريسو وةناعامم :ونيناع و

 هللا سدقةرو زملاةدلبلاب

| 
 ١ سل دنالاة ربح ن مالي رمل ةنب دعتت اموت و در ثع عسبس ة ند هلافو تناكو وي دبجهرثك أ

 ل رتنشلاووينتامهملا نسل اوداصلاب ةراسودِراصد ٌدح مس افلاقيو
 زب زعلاورس ركنشىلا ةبسن 1 وانو وابتكت نمةانثملاءاملات رو .وءارلاريدكو اهفوق نه ةانثملاءاتلا فو
 فراعلا ويلا مهتمو)# | ْ ىلا عت هللا هحراض» سل دنالا رب زحنم ةدان ىهو

| 

 ا *(ىوقللا ىسويلطياا ديلا ني رمت ن هننادبعد#ونأ
 خلاب و وهشملا ةزج هللا ْ *)

 35 (ىاشل ١

 باص نماضأ كل ةتاك

 ا سانل تاكو ة يسال ةسنر دم نكسام مئاقئاوامسهتن :رعم امد ةمام_.مفارحتمتاغالاوبدالا, اما اعناك | ْ
 ةعفانانتك فلآ آاطب اضةعُي مهفتلاديح ملعتلا نسح ناكوه4:منوستع وهيلعتو رع وهيلا 53 و

 |١ ةرداوةسارك قيرطةثتلثمناف مهلظع عالط !ىلعلدوبئاغل ابدي قا ني داع ىفثاثملا 35 اهنمدعتعاا
 نحكم ْن شعم .: هنتر ةدقو بالام رتل ناسا ا هلوهضعب ىف طاةوز وكالامودر ورضلااههذ لمعتساو 1 ١ تاكو دل د

 نسب تاضنسم 3 فدو اود رش فان عضوًا لوول ع رشاماتو ةماالا فال الت ل 1
 ززعلا ا ملفت هلوةدوحا ف ةراعوهفخهسف ماكتب ئث لكشف للأب وبزغملاو جر خللا لبق سلع فقأ مونت ؛

 للاب فراعلا هنمو)»# ا ممربارتلا تحت هلاصوأو 5 هتومدعب داخل علاو د : هلوق كلذ نأ نسح ١
 مدعوهو ءابحسالا نم ناقل ده ى ىرثلا لع شامو »وتم له اوذو 00 ١

 راهب ض وروى مآ تشاك ةركح هصاو تءاشانال ىرت لدا لوط فهو 1
 راهعاسوا# لصضفالو 35 تعب ولا ف عب سلا ىلايللا تاك ْ

 دوهننيعتسملاا محد ةدمصق لو أن م هلو

 ناياسهعل اطم قاوطأ راستاب 35 اونايذا ىربص نسح ىو ملس وه 0

 اوناك اميح «مئاعطا ةرباسم دع ىح بم ناىوللاب قورداعنل

 ناتهعمدلان منرساهعزاتن ماسة دهع فيطلب مهدوع قس
 ناولسرهداارخ متع ىلل هو 2 -اردهعلاكإذ لهانب ابحأأ

 تان رهدلا؟ انقل لاداؤذ دع ىعاوت نيب و قريع ةإة موو
 ناولأ بطلنا لضعمنمان,تلحووي مدعي دعيانل انندلا تركذت

 جي(راطعلاتباب
 هاج نماضن ا وهتاكو |

 داشرالاب ل نيدلا
 تناكش ادم تاب ا

 هريق ىلاعت هارون ام نفدو |

 جلا هللا فراعلا مهتمو)

 ىامسلا نت نيدلادعسأ [| ٠

 1 قوثووب سوملادإ :زر دعتئ امعب راو نيعبرأو عسب رأةنس ىهدأو ءووردقلاا ذه 1ءاينيرصتةنودل ول ا
 ىقعشدلاءالسع لضاغلا

 نيب هلذفربتشاو ىو طلا | ةلمهملا نب فل ارس كديسلاووهىلاعتهللادج .رةيسأاب ةنب لع امنت نس ” رسعو ى رح ة لس بح ل
 | س :”وءلاعبلاوولخرلا هريسة ذلاءامعتنأ آ هز نموذو ميم لا ذاق رتب وابتحت نم:انثملاءاملا روكسو
 هحلع ءروك ذملالوملا |١ نيساهدعب وأ اولان وكسواهتكت نم هانم اغا لات ذو ماللا نوكس واهل ءالفلاود را 3 ىلا تشب

 ( لوا  ناكلختبا - 4 )

 ف !هللاب ف راعلا زج مشا

 هدي داشرالاب الف ا نمدوع .ًاوهو د_اقملادبق قوّدسااحرش ىرعملاءالعلاىالدنزلا اتسع وو تنال ل ا 5 | 8

 0 5 || داصا او نيسلا ى مود طنا فو اا هلو طقسلا# م ا 5 7

 سعف ارك و شل |بادكأ 5

 ناك ًاوهناكى داس مد ا
 جي (مدالوأ ا نادعس تننلاالوارصا ةؤامالف #2 اهريغل اهعدجلا ماوسانلحر .اهكاذمنمو

 حور معءالع ىلا عأرق ناولس عييفرلاتيبلا هلداشو دع فسول نس. سحاب هاباح الم ىلا :

 .ىوملاةمد ىلا ليدو ا نارينرطاو ص ثويغ 58 مهنك نذلا مشلارغثلا ن

 : نكو هنارقأ قاف ةيلطلا

 كم كل ئامظعاسدم هتك ع نمقانث لاءايلا تفو هإمسهملانيسلارسكو تون انوكسؤمالالاب اوذدح .وأاءابا عشبي ,ةمسللا قد 00
 رت اوهسبأ : :ءارعلا» نمةعاشامبنمح راسا زعشاتش نااتان 0 اسءاه اهدعبز

 , ىل عنها ىلا عطةناوايذدلا



 ىوقنلاو ملعلا نيب عجو
 كانهتاموهيدأ ماةمدعق و5

 ىلاعت هللا هج ر

 [ لضفهّللاب فرالا مهتمو)#
 ب (نيدلا سعت 1 نمثل

 ىرتوفّوصتلا كاسم كاس
 ا :-4 ا 5 م0 م6

 مع امهمفداجأ دّعلو : 6 هبا ةفيلطخ تدع

 ا هدنعلمسصحو ياشلا

 ا لابو فود كتااذش نبط

 | ةينتسلاتاماركسلانملانأم
 ١ ىلا امون لح دمدلاو ن أ ىكح

 ىبح لهم ضعب ىلءاهضعب ياك مابا قدس اقةمو؟5*«ىريسلا هدب دعو هنأ هنومدعإ ا 0 1 3 3

 بوتكماهفاذافاهأر ق ا ٌ 0 ا 7
 : 1 ماجلان مىاشل 65 رجال

 ١ | كلاما اع
 نينامثو س+ةئس مرحملاعب ارد الا ة لل وتو «ةئامعب رأور .ثعتنس ةدعملا ىذفصتنمفءداومو ل 000 ر -

 8 ض نش

 || ءامةروسكمفاقفاالادعب ونوذلا تشبابقانووهىلاعتهلاهسجردادغببماشلاباببن فدو ةثئامعبرأو || 75020 37
 ىزاريشلا قوس ىنأ خشلاة جرت ىفةيئسناسأ هت مّدق7دقو فل اهدعب و ةحوتفماهتحت نم ةانثم 1 0 هناا راشا

 1 هحورةتناح ة ربل اناكراصو

 ورغلا اذ كش ر جل

 هللاب فراعلا مبنمد)#

 «(نيدلا
 ىقحسمعءالع ىلدعأ رد

 1 يلوم اةمدسخ ىلا لاضو

 1 ريهثلا رجل ضانغلا

 هدلاو تامالو ىلابإاب ءرث ىرشخعزلا لصفملا حرش ةشاسبلا :

 ءاف.هدي نمةفاقوأ اولا

 ا نادم ناظلسلاةيتعملا

 ر زولا هاطعافهصيللا

 ةملوق ىامرقلااشاب دست
 ىراخلاريمالا ف اقوأ

 نم اضوعهسورةنبدع :

 نأىلا اماوةمراصقهفاقوأ

 فاقوأ ىلسع ايلوتمراص
 ةنب دع نا دام ناطاسلا

 ةدم ثاذناعموادوهسورب

 يدحاوو- رتل

 د (لسرتملاىوغللارعاشلابب دالا ايقان نب دواد نب نيا نيد نب قابلا دبع ليةوهللا دبع ماع اونأ)د* ا

 'ةدب را باك قىاهصالادامعلا هرك ذولث ءاسرناولدو ريبكر عش ناولد هاو عيصغلا باك حرمشو دحاوأ ا 1 9 ا

 هيلاامهتكف رصتف ذتوءاسؤرلا ٍضعب فنيتيبلأن ذه هادروأو هلأو كأ نماقر طرك ذو هيلع ىثأ و ١ لدور في 0

 | متاياظعابناب مول علا نم

 | نمسردسجلاعمودارةبورصععاشم ةدزرف نيوادعب روق" دكا تاشيتا نب دينا نع رعتلاذخا ١ هت نكد يقلع لا
 طيلا نسا فورعملار جا نيام أدع ني رج خفلاىأ ا

 : تافنصمعيف فنسصووعنلا ل6 «يلعبلاغلا ناكر هنونفىف هزثمومدع فهر عرخ | فنك وامهريغو

 ناكسرلا لهأ تعاقنعا ا ذدنءتاماتملاح رش باك فروك ذملاءاقبلاوبأ خيشلا ىكحو مهريسغو ْ

 ْ اهتباصاتا هما ءاعدف تاوذصنب لا فنح مسوي ىلا سرلا لسه اكشف ى :رخأةي راع تيهذْءهبفاهداعبال ا

01 

 ١ | هامد ع وجهاتمةدشمةنسحتاغنصم هلواعرا, ال ضاق تاكو د اد غب ]< ةىهو ىرشال اذا مرا لهأ نم موش

 ادلعف ىناعالا :تاوذر وهشمةسدأت اماَعم هلو نآر ةلاتاهب شت ىفناسجلا باك اهنموةحلامملا لم

 همالسو ةكرسصفلا نم 20 - تهأ اوملاوذ هللا ل عح

 هماعتناقىدنا اتمدعإل د لتس 535 كانو لق

 رهلرض سحالو قاسا_ م فوات 3 ةمادم سكب 0 2 الو

 هلسغ كون ىذلا ىو نومئاربثك تاكو" هلاقمتأل د ذى فنصولث اوالا بهذمو لطعتلا ىلا تسأل ناكو

 مهحباذع نم اح رآ * هفيض سيدال راح تلزن

 ا مركحأهّلباق هماعتأب 35 تاو نم فير ىلع فناو

 ك1 م حوحو بد وح ع حس و هع هوحم حج وم ووسع هه حمم هو همس وص دس دهوك تحس سد دن هداك

 ىدادغبلا لصالا ىريكعلا نيس نب هيلا دبعءاةبلا ىنأ نب نيسحل اهنا دبع ىنأ نن هللا دنع ءاعبل اول أ) ع
 (ندلا بح بقلملار رضلاىوخل |ىضرغلا ساما ىلناهيققلارادلاوداوملا

 (١ ىبدقملارهاط نيدمت بر هاط ةعرز لأ نموىل

 |١ نيدل ىفم ركل انآرقلا بارعا باك هلو ىنتملا تاوندو ىسراغلا ىلع لال حاضيالا باك حشو ةددغم
 1 رمش نارغا تاكو وعلا لله ف تابللا باكو ىجنالعمللاح رم باكو قطط رخاداو ءانكو

 : قفئنصو را ا اقلاو ةكلجلا بانل بو قوتساع

 || تناكووهتيصد»ب و ىسوهودالبلا فهمسارهتشاو هباوعفتناو ريثك قانميلءلغتسشاوباسماووجغلا
 || ةءاحوملاءابلا تفو فاكسلنوكسو ةمهملا نيعلامضب يريكعلاو دب ىلاعت هننادجنرب رح بادب نفدو ١ دادغبرةئاهسوةرشع سة نسوخ آلا عيب رزهش نماثدحالا ليل ىوتوييةئامسعنو نيثالثو نام ةنس هتدالو
 1 ءاملعلا نمةءابجاهنم حرج حارق ةرششعدادغي قوف اجد ىلع ةدرلب ىهوااربكعىلاةيسنلا هذه ءاراهدعي و

لا ف دعاص عدهللاق ليح مهضرأب
و ةريثكزويط هيناكو ليمردقءامه

 قلدنا ةوظعىهو هنعاعتعل اكناك
 ا

 ا لبا اذه: ستنسلا فى أت تناكورمادل انا نمدهيشْناودحب «"نماهفو ناسن اهحواهل قنعلا هد وط

 هت درغمءاةنع تعسف هيتبهذف ص 0 تضقنافدصا ااهز 0 و نيس ا!ضعب فت عاف ريط طقتلتف

 نينورتغلا ع نمزف ناك سرلا لهن نمىنثاو ةصخب لامن از هتاف دع ملعأ هللاو تقرتحافةقعاص

 ىسع



 نادل 1 بل ا يل و 2111101 2 9 95
 نآرصم لب زث قاع :رغلا روسأ نب هلا دع نيدجأ ع راف تيار مالسسلاوةالصل اامملعىنل او ىسيغ 1 ب  ه#  |حططل #22 212242552399295
 رئاط ,وهو ءاقنعاا كلذ نأ هريغدنع عم لامناويدابثارغنمددنع عمج ارصم بحاص هرعملا ني زب علا
 اولا ة دعه فو ةياقوهسأر ىلءوةسلو سدغ هلمثمامسح مظغأونوثالبلالوط قرصم زيعص نم ةعأج

 مساقلانأةمالعلا فيل ًاتراوالا عب رباك رخاوأ فتدح ولع هللا اوةريثكروبط نم ةماشمو
 ارئاط مالسلا هيلع ى» وم نمز ىف قا ىلاسعتهللا نا امتع هننا ىضر سابع نا نع .ريطل ناب قىرشخلا

 قلو اطسق تلك نماهاطءاوناسن الاد وك اههح وو بنأاجلكنمةحنجأ عب رأاهلءاقنعل اهوا
 سردكقملا تيءلوحىبلاشو>وا'ىامهقزر تاعج و نيم عنب رئاط تقل ىفاهملا ىضواواهلثمارك ذامهل ا

 ! مالسلاهلعىمومفولالفامهل هفرثكوالسانتف ليئارس ا ىنب هبتلضفامفةداب زامهتلعج وامهم كنس 1
 نيب ىسعلا نانس نبدا خئنتأىلا نايبصلا فت وش وحولا لك ًاملزرت فز اود: تعقوف تاقتنا
 لعأ هللا و تضرةناواهاسن عطقف هللا عدف هيلا امه وك ثفرإس وامه ءهّنلاىبصر#تو ىسع

 م« (ىدادغبلاباشلا نيا, قورعملاد جانب رجحا هللا دبعد تونا

 از رعلاناوكلا ظذحو باسل او ضئارغلاو بسنلاو ثيد1اوريسغتلاووعلاوبدالاىف روهشملاماعلا |
 أ ةامعلاه رك ذنسحلادباهخىف طخ تاكو ىلوطعل دبل ااهيف هلو مولعلا نماعلضةمناكوةريثكسلات اراب |
 ةعمشلا ف هرعش نمو رعشلا لاق ناكولاق مهنساحتو هلئاضفددعوةدب ركنا ف ىنامصالا ا

 هنقاشلااهمأ تناكو فيك 4 اهبماعسريغ نمءارتسص
 هيسساك هر راعاهل بعاف < ساكس ماهتطاب ةيراع

 رهلظمسلل نيهجولاوذورسب +. غاب ريغ هنكحلدجوأ ىذو وهوباه فازغل هلرك ذو[
 رافن:تمدامنيعلاباهعوشتف دي ههحورارس ارارسالا,ك حانت 1
 : ديمعلاّس ايف ىنتملالوق نمذودئام ىعملا اذهو ا :

 اريك الانسئرلا كلا لاعدو ب اوكسم أ و سدئرلا كح كاعدف ْ
 ارصبأ نم وسم دلع املا همالكن وعلا فكتافص يا ا :

 ماكتتامياتكلا اطس و نمااونأ لرتو لأ حرمت ف لحترملاهاسع و ىفاج رار هاشل ادبعل لجلاب كح شو |
 هنأدامعلارك ذو سدلملاولك أملا, ثارتك ادة وةذاذ.همق تناكواهامك لويس نءال عمللا حرشواهلع
 اريحت لاق كبهّنلا لغفام هل تاّةؤ مانملا ىف هليل هب ارق ماشلا, تنك تاما لاق وتاءتاكمو ةمكام ضد ثناك |
 هداومو ميعنلا نوكيمثريثك باتعىرحيلاّمف نب رصةماوفاكناوتاق منلاق ءابدالاهننامحربلهفتلةف أ

 هيفزخ ىل عتو ىنالئث كلذ ف ىدنعو هتدالو ران تدج وازكهتاقةئامعب رآونيعستو نيتثاةنسف
 انذش داوم نعرصان نيد#لضفلا اب تلا سارصتةع هتروصامهرهط ىلع بتكوهطتعاهتلءدئاوفو قيلاعت |
 قوت هنال نعنهنط اوةئامعب راو يثالث ةنس لاّقف ىلا ساردلا نبا فورعملاوخافنن كرابملاع .ركلاأ || 0
 داوم ن عءانلا سايدلا نب رصن أ نب نساحلاابأ تل سف كلذ نم ىلعأ ىرثأ اسف هنسو# امسجو سمسة نس 1

 ىنعب كلذ نم ىشحنال ىنناو نيعمس ىف نيد هذه ىتنس ىفان ا ةنسن هتافو لبق كاف لاّعفرو؟" ذملا م ركلاىبامأ]
 نب ًءافو نا هياكل هز هنو مذ نيسشعو تسةنسهداومنوكينأ ىضتقباذهو توعيسوعسسحلا| ٠
 نوك تأ دعببوهنعةناورلارثك آنمو رود ٠ نااباشللا ا عاشمدحاوهوةئامسنو سون ةنس ىف سارد ! 1
 روك دااةاقو رآث نمدانرت ذانم ىلع هناق ل1 غابر ل38: تهتسو هنمدافتسسأو ليصعفلا اذه هلل حرق 00

 اذهل تمؤفو ةنس ةرشعُت الث م ركل ىلا هش ةاقو دنعورعر 1 عاو 55 ر 0 نما باشا ننادو مد 5

 اذهلبقهداومنوكرردقتلا اذهىلعف هيلع رعي باسمنا نبا طخ نأ شالودعجو هلاغتشادعبس نسلا |

5 

 ل
0 ْ : 5 

 دياورلادرعع روك ذملاهةذش نعدتب اور توكت واصصيراتلانوكين أل هو .هانرك ذىذلاج راتلا ْ

 راضف سرقنلاببسب هيدي

 امه ردن سستم -.ىٌ 0 هأ

 ناكو دسغاقتلا قب رطب

 ةدهىاءاضااملود و

 ىدااوةصوكرتنالاة ليلا

 هدالوأ ىصول موحرملا اكو

 ءاضقلا تصنماؤايش الث

 ىلا قهنيادجس .رتامةملوتل | او

 عاتب عسل ايسيف

 هكر يضزوت وهج ورمللا حور
 هللا فراعلا ممول

 جيشا ناديا ل بلا

 : رهتشملاوهو نيدلا سجق أ
 ىلح ىدمح سانلا نيب

 هي (مدال وأ رغصأ ناك

 ' ادهازاطاصاملاءناكو

 , سانلا نعاعطةنماعضاوّتم
 ماقنلا ف كوطدي هاتناكو
 خم ليل ةصق ملقت ةيكرعلاب
 ةصقاضتأ ماظن :و,نوخلا

 مالسل هيلع ىتلا ف شوت

 ه.لعولاعت هللا ىلسص ن2

 لكو ا اريثك اهلست مس 3

 اهلهأ ا 7 ومهم هده

 هحر رونو هحورهللا حور

 لدضافلا ماعلا مهم ول

 ندا 0 خلا لماكلا

 ريهشلادجا نب قاتصد

 »« (ءافولا ناي
 صعب رهط ىلع بكد قو

 : ريقفلاه يشك اذكهديتك

 ىردصلا رجسأ نب قاطسم
 دحلا ءاوون وعدملاىونقلا

 مشل الو فوصتلا

 مامايريهسل !نيدإارضه

 هرك ذم دقو نيغابدلا



 ا 0 54 ٠ ضصابلقتل ةنلاغ في رشلا

 ْ ناضمرر ثلا ةعبلاةب عالة تاو 5 + رعأ هاو رثك نوكيا ذلموةاقتسالاو لااا ندد هسا هادا
 ا دج ةريسقع نفدو ءا ارغلامساعلا يراد يزالا باس لامعت هلل اهجر دادغ ةئام تو نيتسو عبس ة نس ل و ىسدقملا فيطالا

 تيسلا مول ناطأ ب لا عمات هيلع ىلصو برح ناس هزاحأو ةعبرطلا هدثع

 ا هللادبج .رتاكو ةاكس :رذال

 333 ل ا مالا لال اعلا
 ١ ءانلعم ران فيئاصتلا ن نم هلو كلذريغو عرابلا بدالا لاحرلا لعو ثي دا 1عنونف ف اناءاهشف ناك | كوطدب هلت ناكوةئطابلاو

 فلو لاو فات نو نا هلوةلصلاءاممىذإاهناقكلا كش تاهياعلبذىذدلاوهوسادنالا ١ اهلك ةر هالثلا مولعلا ىف

 ْ نيئنثاةنسس ىف قرسشملا ىلا سلدنالا نم لحروكا دريغو سل دنالا ءار «شرابخنأ ىف باكو و هو ناكمسف ود عرشاملكو

 0 مهملامأن ماتتكاو مم عم هوءالعلان راو -ذ ةثاسولتو ننامعو . تاقرم 2 نم مظعنأش هل

 | » (ىضرغلا ناب ىورعملا ظفاخا ىطر لا ىسل دنالا ىدز الارصن نيف سول نيد متن هنا دبعدلولاوت ا)*

 كراعشت !هناع لح و ىلع د فقاوكنايدنع اناطخللا ريسأ , ملعب اقرا اكو ةعئاغلا

 فئاعنو جار وهفاهفدلو -و او دع اهممف كلنع بغن ل ارونذ فاح ةتكرم : هلتر هطظو قذولا

 فلا ءاضقلالصفف كلامو 3 قش ولاوش ور ىذلااذن و هتناكوتسياع تافرصت

 فئاوعل ناسا مون تريقئاذا 5 تس 58 3 6 وأ العب ةمانا: قرع لا | 0

 ىةمطعةغال_د 1

 تاكو ءاشنالاو رعيشل ا

 ارتي وةسعملا مول بطخت
 اعاطقنم ناكو ةغباد امطخش

 ةاطاراتخو سانلا ع

 هرادف قب ولاعت هلثادجرةئامعبرأو تدان دنصس للا اًوُثنمنول تتسلنينئالا مون وهوةبطرق ا ا قالا رغالو جيوعل الع

 ل ًاضوةيعكلاراتساب تّقلعت لاق هنأهنعىوروةالصالو نفك الو لس ريغ نماريغتم نفدو مانأ | ةيداث | ا مخدزت ْناكَو ةنيعمتاقوأ

 كلذهناعس هنا ليقتساف عجرأ نأ تممهو تمدنف لتةلا لو هىف تركفو تفر ام ةداهشلا قامت هللا )ا حجرخالو هنابىلعراك الا

 ملعأ هلناوهللا ليس قدح ملكي ال غيعض توصي لور هعمسف هنماندو ىلّتغلا نيد هر هآرنمريسخأو تييحساو ٠ ا ٍناكحوهتنولبق ولا

 هسغن ىلع ددعل هن "اك كسلا رعزرلا ومدلا نول ت والا مديت هحرحوةمابقلا مولءاحالا هس م 0 ام دلا بان رأىلات تنال

 هحت ىف طم هحوشأ ثر دما | ذهو كل ذرأ | ىلع ىضق لاق كلذ فدراولا تيرا : ددقوءارقفلاةيدصر ون و

 *« (ىرملا ىسلدنالا ىط اشرلا فورعملا مدلل ار عنب دهس نب ف لخ نب هلز دمع نب ىلع س هنا دع دوت ارد ا نا هي :

 01 ا يا 5 1 6 م 0

 راونالا سابتقاباكءامنسسحباف" هلوجي راوتلاو ةاورئاولاج رلاو ثيدحلابةريثك ةيانعه تناك |! :٠ 0 ا ّْ
 را جب نري لا اورو ةبامصلا باستا ف راغزالا نسامتلاو ١ ه6

 داومو ىلاعتهتلاءاَش ادرك" ذى سوباسنالاب ماعم ىذلا طف[ ىناعمسلا دبع سين اك بولسأ || ضر ملفدع 6 اضأ ل عم ا ١
 لاعأ نم هب رشبدئامعب رآو نيتسو تس ةنس ةرخ ””الاىدامج نم نول تنامثل تيدلا مونة دهبص ىطاشرلا ا 2 1 : تلاتاماملن اضنآ كلذن ٠

 واولا جتفواسهتحق نم ةانثملاءاسبلا مضوءارلارس سو واول نوكسوةزمهلا مضي ةلاون روأ اهل لاقي ة يس مح | تاع ال
 نمز رشعل ةعجلا مودع مابملعؤدعلا باغت دنع ولا يع ومالو فل اهدعب 3 ههجوف كب صاف هنزانج

 دعب وةمهعملا نيشلا تشو ءارلا م ُ ىطاشرلاو ىلاعت هللاهجرةئامسجونيعب راو نيتنثاةنس كوالا ىداج ِإ 00 0 0 :

 هناك ىرك ذليدل. ىلا الووإ بق ىلات سلة بسنلا هذ هابتحت نمةانئمعا مد روسكم هلم عمءاط ف لالا || ضب را
 و رو الا ةماشهوسح ىف تناكهدادسحأ ًادحأ تاروك ثملا ِ 0 3 2

 0 ا | رفا تاو
 ُ ىلع ملغت ناكحفوهللا

 ْ كلذ عمو لالسملاءرهاط

 0 ' 9 ١ فامألاعم ةتيدصدنغ ناك

١8 
 فلا وو فو غلاووذدص «امدنعرعلاةلط ردع ىسنؤمنكو

 فلات ناق اعمال ىحرأ 5 ىذلا عت اولا لو هع يع قاض

 ةيودن سنلف أرك ن نكح نا 5 هر عا اضل هرعش نمو ١

 : هنوفح ماّعس نم ىوعس ما.ةسو 35 هنباطاس نمت اق هلىلذ . ا

 ارب ريلاهتلتقوةيسنل.ةنب دععاضتتلا ىلونوةئال و نيسجنو ىدحاةنسس ةدععلا ىذفهداومو ريثكر عش هلو

 يسب ب 2 ----
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 50 دلاوةباورلاوةغللاو وعلا لع فروهشملا مامالاى رسوما

 ةقئافسشا او-ىرهو ل امص !باك لع هلوبرعلا مالك رثك 5 ىلع علط اوامهريغو ىزارلاهلادبعىأو ا

 قفتاامذكه شي دح ل سرت هرثابمل د لد بارغالا دي د و ا

 نكرلذاد و ا اهزدن 5 اللاقو ل وةورعبايدنهليلةىلرتشا ُ

 ىرت رعللرصتناو تاماقملا ف ىرب رحل اماغهنف نيب ىذا باكل قف فرلاازهىروك ذملاباشلنانءا ||
 هلع ءارصع فوتو ةئامعب وأو نيعستو عسن ة نس بحر نم سمامنا فرص هتدالوتناكو ه|عىفرصقأ امو :

 ا ةدحوملاءابلا خت +ة:ىرب وللاعنهللاهجرةئامسجتو نينامونيتنثا ةنس لاو أوس نم زب سثع )او ةعباسلاتيسلا |

 «يشلانشب لع رخو | هدعب وتر و تكلا ءارلا و كش ا

 م اخانب "ره اانلا و رصاتسملا ند نب طفادلا نيف سول نيدضاعلاببلملا هللا دبعدجتولا)

 مدع دقو نين دنيعلا نمرصم كول هش آى دهملا نباتا نمر وصنملا نب زعملانب زب زعلا نبأ

 *(نيقابلارك ذ اسوي لهأ نمةعاصمسرك ذ

 روك نملادضاعلا ضالار ةتساو:زههلا فرح ىرفالغلا ة جرت كل ذرك ذ قيس د قورفالغل دعب ساسيعامهلتق ا

 | ركستحا هناقةمومذمةريسءمانأ | قب ا روراسوهمد لس |ا نسى ًاراذاو وس منعهتلاىذر ا

 ئفاواهتلت داعم لثعف ”هيرصملا ةلودلا لاو 1 ادمهتمةمشخل .ثمةلودلاءا مأ ل :ةواهرعس عفتراف ت تالغلا 1

 مقلد وهئدن سدلاما اوةارداصولا اومالا نم سانلاىذب ا مام مز اوءار , الائودا]

 رواشةج رت قمُدَعَت دعت دقوهللاب ,رصتنل ابل دقناكودنحما دمع اظفاملا مانأ فتاك كلذت البق و تاضمرأ

 تاتولوشبن ند + رصملا نمةعاسج تعم«واضدأ 1كلذ نم فرط ما رق لا ناك اما ةجلرت 4 ١

 اذا عافانا لصت الأ هيفرك ذنةسقروانل بتكستااعل اّضعبل اولاق متتلود ل ”اوأىف موقلاءالؤه ا

 لا لبي لذ مهرد 3 ا ارهثف 3 + .+:و نيسونو ست انسس قانا ذواربس هلئذف دطاعلا لاءزل ووش هرادكأ هن ردغربصم

 نيدلا جك 1
 هك ريق ىوجوتلا ذ قايسواملعريغلاءال تساوهتلودضار ةناسس ف ةلاطالا ع نع ىنغب امنيا افرح هوك ريش نيدلادسأو

 قامق هبلاوواجا كرايم ٍ :

 ١ قةتافدضاعلاةقرولاف نت امزح اوةريثك اناقلأ مهل تتكف ب اقلالا كر ضعس هويعل داو وت

 ٍ م كاملا همللا او فافتاللا ب. ع 1 تقل مهملون نمر انا

 لئسشل ناكو لاحجلاو
 نموا لسع هناك

: 1 00 9 
 لوقنءامو لمس م 1 ىوخلاى د رينشلا كلا ا ردع نب دمت * ركب ىلأ نعةيس رغلا ل ءذخأ هرهدةردايؤدتقو اظذاحو هرصعةمالع ناك ١

 توعرف قف ىبرعلا نبأ 3 ىبدملا هل ب ما لاىرفاعملا ىلع نب متن راب ادنع بلاط ىأو :
 ارهطقوار هاط تامهنا

 دهشد ناكمتيل هنأ, باحأف 1 1

 2 نالحراذه لثعي ١ هعالط | ملفعو هندامتراز غوملعةعس ىلع هاد ىهو ةريثكر عضاوماهفهيلعلردتساوبثار لاب اهيفقأ ا

 نا ليسو نا | ىةمده ا بحاصلوزخ !ىسومونأ هنع ذأ نمةلج نمو هباو عقتناو هيلع اولغتش اريثك قاحش هبددصو ١

 لاقفىلااناروصنملالوق ل ان ويس بات افراعتاكواهرخ [قهنع لمن وهتمدقمىفهرك ذو كاع هناء تا ذة أسؤوملا ا

 نرد نا | هسفصتب نأ دعيالا حاونل لوا م نمل مىلا ةاودلا نعباكر دس هدالءاشنالا ناوندىف مغصتلا هسبلاناكو |
 5 لا ءالبلا قع قاتم رت كلوت ةدقو داش ار نتا ت شل و تلال قهر و لل نطاسد هلعلاملصت و ْ

 ىنحلاعتهتادجر تاكو : 0 لسا ورا توا وار او انوا اروع ستار تعلو ا

 لطابلا ان[ لوب نأ هسفنل

 رون ناك هناالا بهذ ملا
 ةدررهجلاةالصلا فر مسا ر: || نكمل 1
 ةحارتسال|اهف سلك و : هلك ؛ارداهبار ءالعفقوتالوهلو داعدرتكح السلا اذهنم طاغلأ تناكوهدبراافوقو رعب ا

 كاذإ ءالعاا هيلع ر كتاف ١ دم ىنأىعدرلا هلوءاهقغلا طيلاعأ ففيطل ءزخ هلو ىرت رعل ال ضارريلنا ماهوأ فص اٌوْغلاةردىلع ىئاو>

 طاش لسنا هنا ىلع ءانب ْ
 كوم اءتعباجاوبهاذللا ْ
 ىدأ هلع لاقواشا,نائس !

 نيتلئسملا ف كلذهلا هداهتحا |
 لهاولاةونيتروك ذملا |!
 لاف دات الاهم ناك ا

 طئارش نابرهشأ انأ 0

 0 1 نيذللا نب وخالادحأ ف سول هون ناكوهستجسرت فروك نمازي راتلاقزتافلادعن اذافودعب ةكلمم اكو 0

 كا ةرامصلابسىابلاغتم عشنا دب دشدضاعلا ناكوا م هج ءالع /!فرحفروك لملاك در زرن حاصلا واما ُ

 سقلا هثارها نم دحااول ١
 / جاكذلا دفع نوكرتأ ا

 ِر ذملاوح كل دنع ا

 3 0 ا دال, برافانلف هوشجورك اص هعموبرغلان نمرصت ملا نب رازنن نيسحدر ودضاعلامايأ فو قلعت
0 

 نيبحاكتلااودتعوهبلا

 مايأ ضعب ف كاولاقو هب رد

 باط دة نامزلا نا عسينرلا

 سولو 0 اب



 اعحنرم ثاكو تاما كو
 ابي صوءالضفااوءايلعلا

 ىناوءامحصلاو ءار ةحال
 مركلاو وحلا وحار
 ةردن تاكو 0 ءداقلو

 هقلشو اهسج ىفبرشلا

 0 ىلع دم ب لعق ربما نادللا دعوه ناوربعلا جرا بحاصلافاريثك اهالكتا سف تدح د سس سس ص سس سس ا مج ١ لاجلاو لالا نيرهحوو
 1 نبدا ديب ءوههريغ لاقو مهنعنلا ىطر بلاط نأ نبىلءنبنيدسملا نب ىلع ندمت نب ر عجن قوس ا

 قألاق هنآ هنع كح ماسق
 لوملانءاد_عؤشلاىلا

 لئاقلاوهودؤنملاةاردودللا فلافاذهلثملوعت هل .ةرعشلا اذهلافالو || !:
 |١ نليده زاةيسنلا هذه مالاهدعب وةمملالاذلا خفوعاهلا مضي ىذهلاووجاششني نأ رودصمللدبال *

 انفك

 قةسابرلاتن اكوهنعمتل ىضرةر عمل نيئافو تس ة نس هتلادبعمدلاو فوتو لسع اهذاه ع نم نويلذه || كاعتهثااهسرحةكسلر واحلا ءإ كى داو لأ رثكحأو ةريبك ةلسق ىهوهمسن ىف مدقتاك ةكودم

 لهاك نب يص و دحلا ة ةلهاجلا

 و0 دي (ىدهملاببتلملاهتنادسعد توا )دع

 1ْ ىلعنيد# نبى .ىلا نهرا دبع نيدجأ نب نيسان ىلعوهلبقور وك دم ارفعح نت ليعمت اس رش أ ٍ لاقوهدازتجاو خلافا

 .: هةهح 0 ع تأ 7 3 ِ 3 00 "| قتلا مساوروك ذملا ارذ عن ليععت نير ناروك ذملاىضرلاوهللاتاذفتوروتسملا مهللاعب تاك حشر سفالا دالوأن د || ةثالثلا ءالؤهو ىضرلا نبفولا نب قتلا يهل ادي يعوهلقو هنعمل ىذر بلاط نأ ني ىلع نت نيسملا نبا |( ارداو نامانملافتءأر
 16 - نم نيد واطماوفاكم.منالمهسوغنذ 0 اكو اور“ امناو هنادي ىضرلا+ اودجا قولامم اونيسملا ْ عسل ةعاتف 0

 ١ دع تّقفاوذهنس تيسفن :
 ُ ايط ابط نب هللا دمع ف نر رشلاةج رتب قمدةتدقو بسلا فدا اوءدنو دركش نيعقحلا نمباسنالاب ملعلا ا

 ةدعلا هغوأب لعل همس

 لوما ناةغ ريثلا هلاوحأ أ هقاديبع هبقلودبعسممم انااضبأ تولوشي و كانها انك ذيذلا سلهلاكلذيلا جاتحاامومرك ذاب | ْ 1 هلح نمز :رركهزما
 اىرانغل ا سدااءالعلضاغلا
 ركسعلا ءاضقنع لزعانل
 تلد كرش نزكا ارآ

 شا ندع تدلل
 شا «1لاةفر وك ملا

 نفت ادبالةعبان ةياهغلا
 5 ىركحكدلا ثالسملا الس

 نوكقئاوعلا عمج عاقب
 ةررابختلا كلذ ىلع هك واس
 ىلع كاس نأروتع نكلو
 يىلعفزما الولادتعالا

 هش ىفدتتعي نأدب ر 1

 قر ةهرالولاو ةمار 5-4
 َّق رطاتلاسمدتعدنأ هل

 راس ولالا ساووقحل
 ةقب راعاا جاسم ىلدع

 ناكو لاق مدع رشثلاو
 نىاعتهللا ىلد هللا لوسر
 رظني تا ذازأ اذا نو هيلع
 هقنعقوابال نك نَا

 . || لهاوربك فال نأ ءيففهيسن مدع نم دنع هاراتتسا هللا ديبع ىدهملا عمل اود رواة ناد | موتا وو مهاراضقو نير داعل نمو هربغخوسأةفالطا مور نم وهنأ اول مهخال سابعلا نبنمءافلخلا

 ٍ فرءول هناف كاذ لع ةلالداضت اهيفو هلْ لادا ود نمناك امور عمى اهل اوصو دنع زعملا نيب وهنيب ىرحام

 ا نيعلا بدة الا 0 هنالاحادق ىعسو جادقلا نو جمنبمّنادبع ني دمت نيدجسأ نب نيس[ عر ٠

 |١ ىنب وامر اوهواهكللام عسبلا لاريخام وةسا ءاح» ىلا لصوامل ىدهملاتاليقو ءاملابهخل زئاذا
 1 فكل ذ ىلع مالكعلا مّدعتدقو ةم ةنه , رفاب ىيشلاهللادبعو اهتعيبلاوعديىذلاو هازهن ا ةليقو رارتم

 اعجدشح هلاقتعاي يس اهنا ديعول عمال هأقتعاو عسب ع
 . | ىدهملالتقب رك اسعلا تفرع تا مالا نمدرتدام هيلع ضةتاي أ هللا دبعول ف افنهمدخ ناك هياصأ 5 نمل دولا عم ىدهللادحوفن ا اس تابوا و ساس الفن عملا ىف ىدهملالتقمهل اوصو رمش عسبلا غلا لف .ذاقنتسالتس ماسه دصتواهري وتم" نماري
 .: وهواهسف ةلاطالا ىلاةحاالف ةروه.ثمدرامحت اخ دىدهملا ارهاده لاو راحل كال زارع
 1 فرح فروك ذملا ىتم ثلاهّنناديعايآ هنعادتاكو برغل ةفالنا داو مهنبب نمرمالااذ_مبماق نم لأ

 ا فاهتانبنمخرفوة نسب رفاةيدقلا وهتجرت ىفءانرك ذا كءاشأ لثقو هلةق مالا هل بتتسا الو ءالا
 : مدع دقو اغلا دإو رودتملا مئاَعلاداومدعب كلم مهلا هب وسنم هيدهملاو عضاوماهف ذدحو ات راع ْ محأو سنونر وس ىو ةئاسةلثو ثالثة: ةدهقلا ىذف ابن دعو رش اكوا لو نافع لاو 2

 "ا مهتلودترعسأو ةرهاشلا بو ةيرصأ ارايدلاءالموار 5 .وبدئاعلاريس ىذلاوهور وصنملا ني ز عملا ٌهرك اذ
 د تاو ندفس تفاهم ةمتتاترالا ستي قر ٠ د دل 11 د نا
 || قف هندالوتناكو هللاديبعىلاب تلا اذككنوندنبعلا ع هل لاشي هيلا مهتيست لحالوىلاعت هللا ءاشتا ا مهيقا
 || ىلعةفالخناب هل عدوتف وكلاب لبق ويأمل رجيم تتم رت ليقو نيسجتو عسا ة نس
 ْ هعودر دعب نيتثامو نيعستو ءدسةئسرخ هلا عبو رهش نم نيةبعسنل عاسا عول ناو ريل اوةداقر ربان
 || تسةنسةحلاىذنم نولحت عب دحالام هرب ةساماخدإهروهط تاكو ىرح اماه هل ىرح د قوةسامها حن نم

 لالا عسيبورهش ضمنت مهنا كال فوتو سابعا نب ةيالو نع برغلا هالو تح رخو ندنامو نيعسنو
2 

 ةيس



 لب اطتف بناجلاكلذدلا يللا
 هيففلاقهتيلكتهيلاهج ش ديلا درمملارسكو ماللاو ةلمهملانيسلا عشب ةيلسو لامعتهنبادج .رةيدهملا ةئاملتو نا ردعو نيتنث اة دس:

 بتي بلاطلا نأ ىلا ةراشا ل ءارلا مشن ةداقر وصج لاسعأ نم ماشلاب ةديلب ىهورملانوكس عماضت أ هغيفت واستك نمةانثلا ءانلا
 هيولطم ىلاهجوتي تأ ||| مّدقتدقناو ريقلاوةساملعمو ة بقي رفابةدابةنك اسءاه م ةلمسهملاد فلالادعبو فاعلا دب دشنو
 كلذدل ل ضع ىتسمتملك امهعضاومىفامتساع مالكتلا

 نس ىلا ل : يامال أ نول / كلا كبح 1 روك كولد 0 د (ىارطا ناهامز' قد ررنزبتعصم نب نيس انن رهاط نهللادبعن هللا دع دجاوبا) نلالوملانا ىع : ٍ َ ٍ
 7 رلاب نذالار 2 ملا اه ريغ .وناسارحامهتل وت ون وما ادنعةلزنملاًولع و مدقتلانمهيلعاناكحامو هدح وهسأ ذمدقت دق

 تاناوببحلا لك 5 كرتو | تومدعباهبرقتسا مهلا دبع نيد بسشأ نع ةفالخدادخبب ةطرشلا كواريمأ روك ذملاهنا دبع ناكو
 ةعارملا باكو زتعملا نبيا دبعل هتالسا م باكو بكولملاةسايسلا فةلاسر باكو ءارعشل ارابحنأ ىف ةراشالا تايب أام ىنايسشلا لاق باك 'ةفنصلابتكلا نم لوا سيو مهنمتام نموخ او هو هلهأةساير تبن هبلاو د. سناكومسيمنأ
 همالكن مو يشل صأ رزونيح يهون نانملسنهاديبعارهاط نهاد عني هتلاديبعلوقكلذوحتو جامدالا ىبمسن عوت لاثتماب لب كلذر تمنح ١ ةارطسألا نمولاغفداراتسالا ب ارىفةدمعلا نام ىف ق يشر نبارك ذامهرعش نموةيشاخلا قيقرلبسلا امودضان رتافو أف رهشأ ديحداصاملا نسحا غيطلارعاشالس رت من اكو هريسغو راش ريسزلا نعش دحو كا ذرعغو ةحاصفلاو
 ادحاو نااضبأ في ريشلا 1 1 مركنوبحن نهفانفعسأو د« اًنسوفن قانفاعسا انرهد ىلأ دضةعمال

 اميراموتهللاقنيديرملانم | هرعش نمد . مدقملا مسهملا نان صأ عدو « اهعأمهف كامعن تلتف
 لعردق أ التتوىلعرع (| ..هتيحت أ: ىلع عملا ىدهأ ه« اهوبدحكنأ بصةوعد قال # اهتمي قيرغتل فق درج نأ
 ةداهشلاةملكب ظفلتلا || اهكبأ لالطالا ىلع وخلو نب اول ةحاونيبلاةادغاناطملااومز « اهودرذوأ اهنمن بحاباويح

 ولادحاونا ىلايبرطخ و ادعصاذك ولعب سفناشاولا# *< اهودحألاجالا عم تاعي ىلا 5 مهل تاةف ىلاولارتس اف مهتعيش ا
 لكتاطلسلاروضحفف لاق || . اهنىذقنمرا ىنيع عمدو هب متريس نامدانمسنتلا تلق# اهق امارتال كك نيعلامو 3

 ةّسعام ند ريثاموأن وح

 سلا

 كليسربك ؟نالملسإل ثنو اهيدانأى وصهسصجق تعفر ركتعم ليالاؤ اودع اذا ىتح

 نمو بدا ءوساذهدعب اهنح راى ةعنملصولا ىلا فله 5 لت*ونامعد انأ هنن مات 0

 هنا الا هلال هنا مولعملا ْ هرعش نمو ىسابعلاد هع ملارعاش ف. رطلاىنالامتدجو م
 تقولك هروح فهركذذ ىباورلاونزملاودسالاو د توصخلاو عيباسملا وه  مويسق قارسفنم ابرحاو
 بدالا نعادبعب نوكي || 2002 ثونملا مهتفوت ىتح « يلابللا انلركشتت مل « نوكسلاوضفحلاو نمالاو

 ىعم اذهل لاف توسعانل ءاملكو 5 بوأق انلران لكشف 8

 هبلالصو نفتاسحالا 86 هلزع مولاريمأ ىع# * ىذلاوهريمالانا اضنأهلو

 روذحظحالتنا هسفك || ْ هلضفناطاس لزب مهي « الولاتاطاس لازذا ١
 لافلجررلاكلذو قحلا جراف كيحأمهلن كوت دكمطتسامحئاوملاضقا ٠ اضيأهلأ

 ةظحالم ىلع ردقأ الامر ا وج سف رح حملا ماما ئ
 ردقأ الل اضن أركذلا ىنعم ||( ىناذىرعغا ريخةلعلا ىزحا دحلأ فرعأ امديلا بتكه نع فرصن االذرب زولا هداعف ض صدق هللا دمع ناكو :
 حشا هللاقف ءاعدلا ىلع لاّفاريخ نيدلا مول ىزح ىذا ىباررعالاك" انأق هدوم تقر ىلاتناك ذا ىلءاهتمعن تركسوريدت ا اهتب رح |

 لحرلالاقو قا روضح ..كداح تغرأو اعبج ل < اًةوأرزولاةروزتعجمأ. ةظحالمم فكن ناسالا : ؛لداع نم اندوعن تأ ىل_عرتعن كلالستعا لثمانأ تبل .لك تقولا كلذ دنع يشل | كدالب قست ىعت ولاداهعتل < ازالوتستغ مناماب 1 لاقو رهشأ ةتسةدمىلاعت هلوقوهور زولا هداعف ضصصدقو عا نأىلا ىرتحل اهبتك اماذه لثمو تلق هّللأ وعدأ نأ تردقام ثعاويلاثاعبذابالا ن هارت د نكن لدزو ردناتاسن رانا 1 : نيدلا جان نيسشلا لاق تباثمأ هنالع ىلع انارأ د هنافاريخنيبلا موههللا ىزح
 ١

 ( لوا  ناكلخنبا - مم ) ْ جين الاف ناضعأ دعترت د



 نكت ولوروضخلا ءادءا اذه

 ناكلةعصل ا لعتردق هنافو تئاكو نيتئامو ن سشعو ثالثة نس هثدالوتناكو ردقعلا اذه ىلعهمظن نمرصتةنو رعش ناوندهلو
 لضافلان ا ىككو ديزأ
 انضاق ناك هداز ئذاق
 دقو تقولا كل ذىفهسو رد

 خشلا كسا 3 رمح 1

 نع هأس روكحذزلا

 بهذمو هيريدلا بهذم
 خيسشلا هللاقف قحا لهأ

 قا ا كلا
 ققحلا اريسحامأ داقمربسو

 اعيجهرو.مأض؛وذت وهف
 طاقساو ىلاعت هللا ىلا
 لاثئمالا دعب ه رابتخا

 نعبانت>ال او سا اوالاي :

 وهفدلةملاري-امأو ىهانملا
 هاوهملاةرومأ ضن وقت

 هسفن:تاوهش عاستاو
 صاوالاىف هتدارا طاقساو
 هنا ككل سعب و ىهاونلاو

 ل: ةردقو رايتخنالسنل
 قبتكحام لءىرج

 رغك اذهو يشل لاق لزالا

 لوسر جرخ عيشلا لاقت ٠
 هيلع ىلاعتهّناىلسدهنلا

 ةددب و هباعتأ ىلعام ول سو َ

 هنيكقىذلللاقذ تانك

 هاقو هنانم باك اذه

 لج ا دقوةنجلا لهأ ءامسأ
 فىذلالاقواهرخ [ىلع ْ:

 هللأ نمباك اذه هلاعت

 لهأءامسأهبف د لاعت

 اهرخ ا ىلع لج ادقورانلا

 لمعلا عدت ن ذا ةراسعا لاعك

 هللا لص هّنلا لوس لاتف
 نصفاؤاعا

 لاقو هلو ل!ءمرسبم
 لصونلالوسردارأ خيشلا ا

 لهالن الن وةتلعهللا

 وةنلغ :

اعتهلئاءجر شد رقرئاقم نفذ ودادغبنةثاملثةنسلا وش نمتلخ ةلملةرمشع قتال تيدلاةلبل
 قونو ل

 هترازوثناكو ةنسنوتسوناتنثاهرعونيتئامو نامت وتامةتسن املس ن هّتلادمع مساقلاونأ ريمالا

 هوحنأ ف ةونيتئامو نيدو س# ةنسرهاط نبهللاديعتبناملسو وأ ت امان واموت نيسعنو نينسرشع

 دشناف هاهربىلاراغنو هس .و: عاكس هريق ىلع هللا دبع
 اق امنمى ”ر نيعلاةعمدو د اهقارث ىنزع قرت س فنلا

 _ اهفاوو) بابحأ ةرثكك الو < اهئاقك ىنبع تأرامتعتبل

 »«(يرذلاب فورعملابيدالا مكمل اىلهابلادجتتبدقادبعنبر غاقلا نادي بوش اوناز# ٠
 ناهدلا ن ىلع ندمت عاصموب رك ذنملاذالببهداومواهرك ذمدقتدقو نمل دنالابتررملا لهأ نم ءلصأ
 لعبةدماهمماق أ ودادغب مدقروك ذملا كل اايأت اهعج م ران ىىلاعت هل اءاشت ادرك ذقت ”الاىذرفلا

 لافو هتاقووهداومرك ذو عاج ىنأ مالك ىهتناة-سدنهلاو بطل او بدالا,ةفرعماذ ناك هنأ وتايبصلا

 رك ذوهيلعت ابلا عنو لاوةعالخلاو دحر عش ناوند هلوةمكملا اوبدالا نيب عج ةلضفلا لماكت اك هرم

 هله ناكىذل اناتسرامبلا سبط ناكروك ملاك انآ نادي راف تاكل نامصالا دامعلا

 نب يحيءافولاوب ا ديدسلا ناكو ميخثيح قولا دوج ناطلسلار عم بمصتسملاال#ج نوعي رأ

 ادصاف ىنتقملا مامالا مانأ ىفدادغبر ةاضَعلا ىضاق راصىذلا محترملا نبا, فورعملار فاما نب ىدت نيديعس

وهلعناك اموهلضذرك ذور ا ذملا كل اى ىلعىنثادامعلانا غناتسراعبل ااذهفاسيطو
 تارك ذ

 اسهيف هلو قش مد نكسوماشلاىلالةتناروك تملا عسلية نا مةعالخلا كوالتعاس هرلا سمت ءاجس اياك ه

 م دقملا سلب ارطاارينم نب دج آن يس ا اين أ هناوندف تبا روحو رافت لعل رنة رطتانرحامورابحتأ

 لاعب رعاش قش هديناكو هيلع نيا. ةماوناكو ر نيش ةعلقيذةئم ىنرءارصالا دنع تاك دز لانو ف

 ىاهج وني نأ شحولاوبأم .رعفةدعمةفلاوةدوم ملا لأ نيبوهسةيرو ةناعددهسبف تناكو ش>ولاوبأ هل

ىلااناكروك ذملا كتل !ىنأن مسملاف مهدقركسا وذعنم ىب حدع رش
 بتكقهياعةسصولاب ريثمس ا

 العراف لوقباجف لج وع * قىفلاقم عمسانيسحلاابأ هيلا اوبأ

 الو ا ذاهب هو-قم .ودخللاحدتقءا- شحولاو اذه

 لجرهناموةلاربشو ع الجهل حست نموولتا ب املح ”نيسح مهماع لثاو ْ

 الدهب لذاع نسال هلئامثهفصو نعمونت # الخ رول ثساناارصيأام

 القثلا ن مهنا فرتعم دي ادنأ هيتفحت لعوه

 الفءاوسامباماو فذسلاوةءاقرلاو لثلا, تع
 الح هنمتدقق هنعردصا د امريختل ءتعتاق ثنأ نا

 الحراذاهيبحرو نوه # !اوف سن اةطحت لحن اهعنق
 السعلاكناسل نم هل ماو هج هيترفط نا مسللا هقساو :

 اهتلدنمدي رذنباةروصقما م.ىهاضةيلزهةروصقماهنمةمحلمتسمءاشأأ هلو
 1 ارغلابءوقزاولةةرف نم * ةهدبالفمولملكو

ملاكبانتالار ةنس قآنب ىكسنز نيدلادابعف ةث سه هلو
لع بلابغلاو لزهلاي دا اههف باشودرك ذمدّة

 هرعش ى

 هليل فوتو هلي ذى ىييدلانباءاكحام ىلع نيلابةئامعب راو نينامثو تس ةنسف هتدالو تناكووي عابطنالا

 ءاعبرالا هليل نماتلنيتعاسل فوت ىئييدلانبالاقو ةئاعس#تو نعي رادع ستةنس ةدعقلا ىذعبا ارءاعن رالا

 ىذلاوهر و ذملا مخ :راانناىذاقلاو لاعت هتادج رس دارغلاب ات نذد وقسم د. ةدعقأ (ىذ سدا
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 كفة 1015 : 10

 ىلاعت هللا ءاش نا رك دع الاناطتلانءاب قورعملاروهشملارعاشلا لضفلا نب هّللادبه م.اةلاوب أ هنف لود

 كافلانحمأ ءارن نامزلا فرخ دب انضاقانيف ترمدمحترملا نيااب

 كل نبأ نم دج عرش اما * امعرفموعلاب مدع ثنك نا

 «(اذهريغ ف الخ ميسامسا ىو 1
 مهريسغو ىراصنالا بول نأ ونافعنبناسةءو بلاط نأ نب ىلعنم عمسف وكلا ىبانرباك ؟نمتاك

 ةياور 4 ىليلوبأ هوبا درع نمهعاجس توتيشال طاقم اومن ىضررع نم عم هنا ىورب و ميخعهتلا ىذر
 ديعهنم عهسو هعمهنع هللا ىذر بلاط نأ نن ىلع ةيارتناكو لجل اةعةودهشو مسوهيلعمتلا لص ىبنلا نع

 رعةفالخ نم نيب نينس تسل دإو ممعهللا ىذ رو_هاوس قاشو ريصن كلا دبعو دهاعتو ىعشل ا نجلا

 لسقو ثعشالا نب اةعةوىف نينا وثالثة نس محاجلارب دب رشق ل ةوةرصيلارم فق هر لبقو لبح دن لتقو

 نوكسو دإههملاءاحلا متذوةزمهلا مضي ةصحأ اووي هنع هللا ىضرةرعسهلل نيناثو نينث اة نس ليقو ىدح ا ةئس

 ةلمهمءاحفل امدللادعب وممخلامضب حال اوويتنك اسءاهاهدعب وةيناثلاءادلا مف واهتحت نمةانثملاءاملا

 ْ ىلاعتهّباءاش نادم هداورك ذة اسو

 *(ىاز والا دمح نور عن نجرلادءعورعوب )<

 تأىو رتو ريد نكس ناكو ةلئسمفل أن يعبس باج هنا ليقدنم معا اشلاب نكيول ماشلا لهأ ماما
 هعضوو راطّلا نمهربعب سأرنايغس لف. ىوط ىذب شل ىتح جرف عازوالا مدقمهغلب ىروثلانامغس

 «نعذخ أو ىروثلاهنعىو رو ءاطعو ىرهزلا نم عم“ يشل قد رطلا لاق ةعامجت سهاذا ناكنف هتبقر ىلع

 َْت دهس لبقو ةرعسهلل نيناممو نامت ةنس كبلعي هتدالوتنأاكو د“ ريك ةعاجو ل ارابملا نهلئادسمع

 بنخت ناكو ةرم*هيةيعللا يفحتتعب رلا قوفتاكو تو ريبىلاهمأهتاقن م عالم نمو نيعستو
 ةنيدعلوالا عسر رهش ىف لبقو رغص نما يي نيتليلل دحالا مول ةثأمو نيسونو عسبس ةنس فوت و »+ ءانكلاب

 هلمقفن اوذدموهون اوا[سماهلهأ اوس ”وتنحاهل لاعب َت دو ريد بأي ىلع هن رقفد دربق رولاعتهناهجرتو رد

 صاودلاالاهفرعبالو رونلا هيلع لزنب ملاص لج رانههنولوةب لن هنوفرعتالةن رشلا لسفأ وروسملا

 ا هلوق مهضعب هاثرو سانلا

 ةعب رش دوط هيف نمذاربق « ىاروالا هد نهضت اريسق « ةيشعلكماشلاب اي اداع
 عال_ةامعأدهزب اهنع يب اعلقمضرعأفايندلا كتضرع عافت لاع نم هلابقس

 ةلبقلا لمعة سموهوهدحت تحت ىنعلا هدب مضودقاتسهدح وفبابلا متفق ءا مث بهذو هيلع ماسلا قلغأف

 مكب دمك و »#“ ةيقر قدعب 1 زعل ادبع نب ديعساهصأف كا ذاة دماء نكس اوثاذتلعف هنا صانا لتقو

 ةرمسولا فب ىعازوالاو ب ةلموملاداهدعب ورمل ارسكوةلمهملاءاخل|نوكسوابتحت نم ةانثملاءاسلا

 نكد 3 دارغلا باب قد ٍرط ىلع قش مدي هن رقعاز والا ليقود لان در سدس اونادمهنم ناب ليقو

 ءاببلا نوكسوةدحوللاءابلا عشب ثوربرو هب نول ىسنموهو مهبلا بسنق مهبفلزلامغناو مهنمدرمتولأ
 اهذحتأ ماشلا لحاس ةديلب ىهواهقوفنمةانئمءاناهرخ 1 ىوواولا نوكسوعارلا مضو هتك ن مالا

 ةلم_هلاءاملا تشن سوتندوةئامستتو نيعستو ثالث ةنسةنسيغ اىذرششاءةعبلا مون نيلسملا نم رفا 0

 1 هلمهمنس متواولانوكسواهقوف نمةانأملاءاتثلا مو ثونلاتوكسو | 0

 ' لغش ماجلاتحاصا تاكو توريبي مالا لتدازوالا نا قشمدزع راى رك اسعن اا اظفاط ارك ذ

مهم ني عف لالا دعب وىازل |عتفو واولانوكسو
لكل اىذنمنطب ىهو عاروأ ىلا ةمسنلاهذاه دا 

 نما !نمعا

 ةسيفدجو نؤةمالعتنحلا
 اهلهأ نموهفةمالعلا كلت
 نفةمالعرانلا ل هالناو

 وهف ةمالعلا نإ هيفدجو
 كادبالولاق ئاهلهأ نم
 ةندلالهأةمالع لص نأ

 هنا لوسر باصصأ لعفاك
 ثدح لس وديلعمللا ىلص

 مولمع افاودهتحا
 لعاذاقعا .روكرتب

 غلبمت غاب اذاو باكا

 00 لع
 هنن ىلص هلنالوسرةعب رش
 كِل 8 لاس وهيلعىلاعت

 فلسلانافرعتامأ ىاعت

 ةعبرسشلا عابتافاودهتجا
 تاضايرلاوةقاشلا لامعالاو

 مسهلاح ناكاذاف ةيعصلا
 فدهتخال انلابان كلذك

 ىضافكوملا لاق مالكا
 انآ تنكح قدمءداز

 كوملاواشابنانس لوملاو
 ىف ماكنت قوسماسلان سح
 كوملاتاكواريثكه لئسملا هذهأ
 ةااللوقي قوسماسلا

 ةثاع 1 وو نيعسو عب أ

 سدقه نعش هررث دنع نفدو

 لضاغلاملاعلا مهنمو)*#

 جشلاىلاعتهنلاب فراسلا
 * (ىورقلا نيدلا ناس

 .الوةردق كسل لوقت نأ

 هّقلنمزكلا لب رابشخا

 .اذهئيشلاررق الفلمعلا

 . هللالوسرصأ ةعباتمىفالا
 00 تام ملسو هيلعمتلا لص

 ْ هرس سد قر وك ذملاعشلا

 ىداجه سف رعلا



 نم قانغت هبا دمع را

 نيدلا جان سبشل اءاقلح

 هناع اعر و ادهاز اكو

 ىدلاو نع تعمم عرولا

 ةدلبىأ هناللاعتهتئادج را

 جدل اهب وازىفلزتومسو ر
 حشلا ىدوافةغمادىحاح

 هنن وار نيفك اعلا نيديرملا

 نت ادآ اوفلاح ال نأ

 هوجولا نمو عب راقلا
 8 اع رق نم ءامضسا

 هتلادجر ىكعو روك ذملا
 خشل ادتعناك هنا تاغت

 دحاوناكو ةقيل ىحاح

 تنبح وزن هيدي رم نسم
 هسلادقوراخلا نمدحاو

 فوصلانمابوثحاتلاكلذ
 خانلانسءاسوق ةشلو
 توثلا كلذ اسالتهسو
 كاع مذلا اول ارزع

 رضاع روك ذ#ملا نيدلا
 تضغ هيون ىأرالف هدنع

 ةفيلخ حا سلال لاو

 كباصأ سباب تاعاستأ

 نءدامتنالمءامنغالا سايل

 لاق يس ارذتعاف كلذ

 دين ل3 هرهش ندع فس
 هبذغ نكس لو راذتعالا

 بوثل'كلذعلخ تالا

 ىكحوءارةغلا سايل سلو
 لاقهناكاعت هاه رىلاخ

 لورتد تءاريغبم تنك

 خجلا هيوازرو زملازيشلا

 يشل اىناهنوةف.لخ ىحاح
 هدنعرضءناق اواو

 هناو ارثؤفاسقن تا لاقو
 بذأءوس يتم عرناعر
 الف ياءةرطاغ :ردكتبق

 تادمرتملا حياج

 | اوناك لئابقلا نم عاج مهوءاقتعلارهاظلا تلزن ىلا لئامقلا تناك ىاضقل اهنادبعو آل اقوريجر خت نما

 . هشيم قوقل

هيققلاءالولاب ىتتعلا ةدانح نبدا خ نب مس اعلا نن نجسرلا ديعهتياديعوت ا
 «(ىكلاملا

 بادصأ هب عفتناوةنس نب سشعاكلامبةوهئاراغثو هنعهّنلا ىذه كلام مامالابهمفَتو لعلاودهزلا نيد عسجس

 تناكو 3 نونحم ذأ هنعو مهمتك لجأ نمىهو مههذمىف ةنّورملا بحاصوهو كلامتومدعت كلام

 نيعسنو ىدحاةنس فوتو « نب رش ءو نا تنس لئقوةئامو نيئالث وثالث ةنس لونين اتنس ف هن دالو

 هيقغلا بهش رق ةلاسبق ىرغصلاةفارشلا باب رات نف دورضع رفص نم نيضملام] عسب ل ةعملا هيل ةثامو

 تونلا فو ملا مكب ةدانجو 5 ىاعتهللامهجرروسلانمسدرقلاب امهوامهمريقترزو ىكلاملا

 اهدعب واهق وفن هفانثملاءاتلا تفو نيعلا مضب قيعلاو ع ةنك اسءاه مت ةحوتغم هلمهملاد فلالادعبو

 ”اعسس نمو ريجر نم مهتم تش لثابق نم مسه لبةدخاوةليبقنماوسلو ءاقثعلا ىلا ةيسسنلاهذهفاق
 دبي زناكو قتعلاث رمان دين زكومروك ذملان هلا دنعو دربصع مهتمأعو مهرب ةورضم هناك موةريشعلا

 مهل ليقف مهقتعأف ىزسأ مهب قأف مهمل ثعبف لسوهيلعملن ا ىل ض ينلادارأ نم ىلعقن رطلا نوعطتتي

ك د هرعجولل نب رش عة لسه رمل لهتسمةعجإسا مون كلذ تاكو رصم ص اعلا نب و درع خناساو ءاقتعلا
 ءاقتعلا نا

 توفرعي هدار مهتم نطب لكل نول ةحاوتاك برعل انال هيارلا لهأ مهل لبق اممئاوةيارلا ل هأ ىف ندور عمدعم

 ان صاعلانيوربلا قف يار ناب لكل نولعامددعلا نم ةيارلا له نواب نم ناب لكسل نكمل واهع
 ناك اهلعو عماج اب سنلاكمسالا اذه ناكفاواعنفابملع وعدت وكتف دح أ ىلااههسن اله ار لعحأ

م مهططحخا مسالا طتحا طاطسغلا اور عج رودي ردنكسالا خفالو مماوند
 مهدعبءاقتعلاءاس

 كون ناكو مدخنة واعم مهل لا ةفدر عدلا كا ذاوكسثف ةارلا لها دنع هم نواطتخم اع وماود لذ

 مسهل ليةفكلذ اواعفذرهاظلا هنومستو الزنم ةبوذكتف لئامقل هذه ىلءاو در هظت تأ ملك :را ططلنا أ

 || دئاقىهورصم اططخ باك ىفىبحتلاب وقعب ن ف سون نيدجتور وتأمل اذهرت ذكلذإرهاظلا لهأ

 : اهرك ذتيبحافابمل !جاتعةسرغ
 00000 0 ا ا ا ا ل ل ل ل م ا ول ل

 «(ةّعبراعلالاسردحأ اروهشملا دهازلا ىارادلا ىسنعل اة يطع نم دجحا نب نجس رلادبعنا.ءلسوب او

 نسجانمو هليل ىنك راه نسحأ نمهمالكنموتادها لاف دخلا باب رأوتاداسلاة لح نم تاك

 نم مرك !ىاعتهللا وهبلق نما هىلاعتو هناصسريابهذةوهش لت ف قدص نمو» رام قك هليل

 ىدرو نعوإ!تكلاقو سفنلاى :وهفالخلاهعال الضفة مالك نمو هلك ربو وهل ايلقسدعي َنآ

 تناكووي حلم ىنعملك هلوماعتئا مسخ زئمروددلاى كلى زان أو مانت ىكلوقتءار و عاذاف
 ةنس هنأكو

 نونلانوكسو امها نيغلا متن ىسنعلاو « ةنعهللاىض رنيتث اهو ةريشع سجن ةخ#س لدقو نيتئامو نسخ

 ذم نم ىحددا نيثاامنت سنعولاة بنل هذه ةلههمنيساهدعب و
 مهلاروك ذملان الوب آب سن جب

 لالا دعي وةحوتفمءارفلالا رعب ودام هملال ادلا متت ىنازادلاودع
 ىهواب رادلاةيسنلاةذهنو ةيناثلا ف

 ةددشماب رادفءابلاو سلا ذاوش نمت :روطلاذهىلعاجلاةيسنلاو قشمدةطوغب هن رق

 جب (ىفاشل اهيشفلا ىزورلا قاروغلا ناروف نيدجحا نيد ئ نوسرلا دبع مساةلاونا)
 ٠ 007 ع هتوف ع : . 6 م 8

 قفتصو ىثاشلالافةلارك ىنأ نعهّقفل اذ ] ىورذىوص اوهو ورعةيعفاشلا ءاهقفلامدقم ناك

 ضرالاق بط و:بعفاشلااةفئاطلاة ساب ردبلاتيهتناو لحتااو للملاول دل او فالكاو نهتم اول اوضالا

 .ضعب تعمسو ديغم باكو هو ةنابالا باك ب هذملا ف فنص وةديجلاهوج ولات هذملاق ةلوةذمالستلاب

 هول تصب الوعغصتنال مساقلاوأ ناكو نئموباشوه وهتفلرضعت ناك نيمرإا ماما نا لو. ءالضفلا



 5 0 همر 95 1| ىنراغلارفاغلا دبع ليعم»انب رفاغلادنع ايفاملا رك ذوىلاعت هّنلادجرةنسنيعيس وثالث نب اوهو ولم 00 ا رون يتسو ىدحاةنس ناضمررهش ىف هنافو تناكويفاروهلا مساقلاوبأهدارف هيف عوفولاف | نيداا صم نيبشلا لماكتلا ل! عرش و كلذ طاغواذك نيقنصملا ضعي لاقؤ تلاعلا هباهنىفلاق ىف : ةا0 شت قيفاباغ هنوكمل لماعلالاعلا مهمو)# ” دف
 2 7 3 0 هذهتون فلالادعب وءارلا ضو واولا نوكسو ءاغلا مضر فار وغلاو «هنلعيااو روباست مران قابس َق

 نائيسلاو رز ذازكهروك ل 1 |ناروةهدج ل اًديسنلا
 0 0 و اعروتم

 الف ابناجلةباعر ىبأ شل اًةاقودعب دادغب هني دع ةنهاظنلاةس ردا شا ردتلا موشن[ ىلعسانلا ىمدقو | ىلوت فالس تاودقفلاول اوصالا اي وق دي هلوةرطانملا قيفحوةريسلا نسحو نيدااو معلا نيباعما سناك لاق :ثوحاطلاىارملا نم *(ىروتاسنلا فاشل اهلا ىل اوتملاب ف ورعملا مهاربا لقد ىلعنب توم آم ني نم .رلا ريع دعسول أ) الجسعم لسزا هنآ هناك : 2 :
 قت عرس لاقهيلاتبهذ
 ق بسلا ناك اموع ىلا

 ةصقلا هلتكذ كلذ

 تناحنلاتهذو تكس سف

 تسةنس قداس لزرع م ىزاربشلا قمنا
 ىئدح هلاثمامعاهقفلازك ذاف قَزاَريسملا قضم ىنأ عيشلا تاقبط ىلع ,ليذئىذلا هيك قفادمهلا ١ اربا نيكل ارب ءنن دمتم ننادتيعوب أ رك ذو هتافو نيحىلا اهيلعرمتاو روك زمانا دسبعاو نيعبسو عسسة نس ف غابصلا نيالرعم لماشا!تحاصعابضلا نئارصنوبأ ددعأو ”ةثامعب أو نيعبسسو
 لانه رفف هرادتحاس نم || هنودسوا1لا ف بدالا لهعتس. نآهئماودارومعسضومهدانتسا ءاهقنلاركحن أ ىزاريذلا قحماابأ ىعانكشد ىلإ |و ملا ىلعتي ْن دوم ام نت نجح .رلاربعدعسول سد ردتلل ساحام لاف سستحلا ةمالس نرجس
 ىلعن دج له سس ىأ نارا ودم ننيسس> ىيضاقلا نع ذورلاورع د هلس قر وكس زلافاروغلا نجنرلا دبع مسابقلا أ نعو رعمقملا زا ودعالا نمةغامجر عبس ىلأ ىلع رخو مسقلافوأ وممن ]ا لفعأ كلذ ىلا عت هيا هجر قص |ىنأ انش عضوم دانس الإ تلهأ نيسح قاثلائشلاو .حرفلا ىلع كلذ نعينلًاسف ةريفحلا || ىلوتساف هياصار تحلو ى ماقوهسنسلاّت باج ىتسىنب رقوفاندتسسا بوق تداءانو تمدسختل قهتفدق قيقدلابكأ غ || مدقتلاب ثرحاوبأ نرمأ ىبونف تهت )الف تضرتم او تلقق لع مفاوملكتت هيا تايرخأ مددت وال قتسلجو ىسنرسلالضفلا أت ثرحلا أس لج ترضفن عل لهأ بيث بشنال نالخأ باوثأ ىلعد ىلع قدعاسلاقوةريذح سرس تل دور اعازرو نم ى أ امهدسحلا نيئيشبالاى :رعفخ رفأ 1 نأ ل اواعا مهل لاهو نطغق
 : ٌْ : ةيسنلا هذه ىناعمملا| رك دلو كاذب فرع ىتعمىاللعأ لوةروسكملا ماللاديدسشتو داواداهق وذ نم ةانثملاءاتلا متو مما مضل وتملاو د ىلاعتهّللا هر زربانانةريقع نفدودار غبيه ثامعب واو نيعيسونامتدنس لاوس :رسشع نمأث ةعبلا إبل يفوقو + رولاسبنب نيرسشعو عسبس لبقو ةثامعب رون رشعو تسةنس هردالو تناكو وب ةعفان هفيئاصت لكوريغ_ص ف.نصتاضنأ يذلا اوصأ ىف ةلوز أملا عاوفالةغماجة دن رط فالخناىف هلوادجد شم وهو ريغصر صتنم نضتارغلا ىف هلو ةريغ باك ىدجوق داكنال لا ةبنرغلاءوجولاد لئاسملا نم بئارغلا هيك ف عج هنافعقب رطاو كسا دالود هوصملابهرفاوق أي رلوهريغو ةزمهلا فرحف روك" ذملا ىلعلادعسأ حوتفلاوتأ مهنمةعاسهدعب نمد ودودحلا باك" ىلاهيف بتنا دقناكو هلك !ليقتننملاهتلحاعو هلمك م نكل ىاروذلاهضسش ينصت ةنايالا هبرمت ةنابالاةفثباك هقفلا ف فنسو ثيدسحل اع «واعدر وبال

 زوحال قيقدلا اذهلاتف
 نأ نماقودنهتنفدودلك أ

 هذعوتخو ىالكهلك ان
 نيس نمرضحأ هنااضنأ

 كل يا

 .ةتيلو ءاعف ببيزلا نم
 عطق هناضأ اوه نحو

 تبناكو ةءابع هدالوال
 'تءاحالف ماجا قهتَدوز
 ءايعلاتلاعذ بايثلاتأ رو

 بوثلااهل ىتيتيفتنيلا هد ةاتاوووك ذل قمل

 جشلالاقف ساي ركملا نم.
 لابوثلا اذهاهلنرخأ

 هلبارككو اهي وز تقو
 هج ردم ندا ىخدوملا

 م تيهذ لاق هنأ هبا .
 ملل زابجلا ىلا ىدلاو
 ةنسةرشع سجون تاكو
 انلرالفلاو ركحأوأ

 ق.شمد نيسلحا ن هنن ادبعنهنلاةبه نب نسخ ني دمج نين جرلا دب ءزوصتمولا)#
 «(ىفاشلاهيةفلارك ابعنياب فورعملانيد|ارقنب للا 0

 قمر قالا ىروباسنلادوع يسم ىلاعما بأ نيدلا بطق عيسشملا ىلع هنب دوم ع هتقو ماماثاكأ

 انامز سدقتلاب سودوسسفنب لقتسأ م هننبا جو زتو منصب عفتتاوانامز هبعصو لات هللا ءاشنا ميلا تقرت
 تءاوهوىواتفلافاددسمناكو ءالضفوتعأ اوراطودبلعا + رتضوربثك قلشميلعلغتشاو قشمدن أ



 تس فعداوتاا ل

 ماننبالناكوةيمأ ىنبعماج
صان راواهاوطي هلا ١

 

 لاسةفةمظع ةضاير كانه

ءالعلانمةعاج مهين
دالو تناكوءاسؤرلاو 

م متو نيسسجتةنس هن
أ طخ بت وانطةئام

 ةنسهد|ومت

هثادج رقثمد.ةئائس "ون رشعةنس ءاعب رالامونبح رنمرشاعلا ف ىونوةئامستتو نيس
 ا لاعت

 قشمدرهاط ةيفوصل ارباقعاراصهريقترزو

 د ادلوموالصأ ىدنوامغل شنوا ادىدادغملاى كلا سا: اًودنان :ىيلادعناتلاوأ 35

 ر داك ندر كيعس[هلاونا)

 رسمت . . : *ه> نم ىرطاخ تُدَوُسو
ربكلا لج ا باك هيف فنص وول لعف اماماناك هصيقتح رخاقلا# لمتلا

 نعول اذ لثمالا: رك, هلوطال اول عفان باكتوهو ى

 جيمزلا ىرسلا نميهاوب اقص بأ بعصو ىرابنالا نركب أود ردنرركبىنأو ىدب زيا سايعلا ندمت لملانمأوامهندج وف
هن فرعوهملا بسنف هرك نمد ةتدقو اهلتقىلع راق ل ثدحت

حركتو هيسانلا عفتناو قثمد نكسو 
 هنسح رق قولو * هبل ءاو

رهشف لبق :وةئاملت ونثالثو سن لمقو ني الثو :
يقو قس مدر مف !لوالاونيعي واةنس ناشم ر 

 ل

 3 لع ىدتابتقلااماو
000 2 

 هي ريطي تاف هيدي مئالاعاضل لماع درسا ن ناعم قشمد نم حرخدقناكو ىلا اهجردر رماغإ 3
 هكا ل انيهذ مثلاق ضرالا

0 0 : 

 اذاناكو كاعتهللاا هير ةكعمغنص هنا اشي و هن عفتتاوالادحا هيلغتشد لةكرابملا تكلا نم لخئاهاكدأ] نايوالوة ف, علا

نأ ىلاعتهلاعدواعوس !فاط با, نم عرف لاعت هلبا اهفريث اهلا
شن ىحاسزلاو 5 هئراق هن عفني تأو هلرغغن 

 ميج اديدشتوءازلا ت

 هبانضأ ضعبىلا قاضو]
مدقتدقو ةمناتمحفلالا دعب 0

 ةمسنل ا هذهىسفلوةلا

ىلا نبدا نينا ىلا نب نمرلا ديعديعسوتا)وج مهاردلانمارادةمداطعأو
 تب ىموم نب ىلعالا دبع نب س نوت ىسوم 

 لاق قاوم ف قرضال
خ روما ثدحلاىفدصلا ناي نب صفخ نب ةرسم

 *(ىرصملا
/ 2 4 3 5 5 - 

  2ع 3 5 ٠

 رك الاوهوامهدح ني ران رص عج هلوقن اعاقراع مه راوثىلعاعلطمو سائلا لاوهانارييسس ناك | ترهشر ادقم باغ

 امورضح م هلاحفرعتم و

 اناهرظن لو قى أ تفرع

 قةمل |نم هلل صح

 راوفالان اك كرايم اههحو

رصم ىلءنيدراولاءان رغلارك ىلع لمس ريغصو هورخ ”الاو نير رصااب صتخ
 اههليذدقو امهفرصقأ امو د

ب أ اذهوامهماعئب و ىيرضملا ىلع نب ىبص مسا ةلاونا :
بحاص ىلع الا ربع ن سنون ر.ةحوهر وك دملادعس .و

 

 تناكوللاعتهتاءاشناءاسلا فرح رك ذقأسوةديدحلاهلاوقال لقاذلاوهتعمتا ذر ىذا ثلامامألا

 ةئلس ةرخ الاىداج نم تالا ن رشعو تسل نينثالا مول نفدودحالا مون روك نملادبعس يأ ةاقو

 نبن+رلادسبع ىسيعو أثروا مساقل اونأ هيلع صو ىلاعتهّنلادجرت هلو نيعب راد عسبس ||| ىكحو ههحونم الاثنا

 هاوقب ىضورعلاىوخنلا ىرصملاباشحلاالوخناناجلس نهّيادبعن ليعمسا || ءارزولاناكح هناضرأ

 ان ودنم شيعلاذذادعب تدعو وب اسبر سقتو اشينصت كلعت ان مسهختول وهو هيو روز

 ابن وصتواه دصتنواودلا كن * ترش نا كولانام و دبعسأبأ هعسامرك ذب واهظءانن وت

 || كلوت ومبلانورذتعي
 هال نولبشي ورلظلا نمدنع

 ةنئلدمق هرس سر نام

اثلاب جهلت تلزام
اىف لان ار ىح “ع هيلا 2 ز

 1 وكم راشثل 

فوىرك ذفكتوم تحرآ
وسع كنك ذا ىحخر ون نم د قص 

 ف ا

 ابن رطتناصغالا ىلع مالا قرو ب تعح١امسانلل مهرفننعتفشك

اهييعنتسانلا ف مجقانم تراس 35 بخ نعت برع نعت رعاآ ' لتعورقوة ست طتاطسق
 

 اوسنم ناك ذاتع ل ناك ىتح وب هتسب ابح مسهتدم ترشثنأ لانه هده

 ابيك رت ديعا,تيكردق فو #* هيج وم تاسحالإ مراكملات ا ْ هّللأب فراعلا موز«

 : اب وعتداءالا "لح ناواصخُم 3 ةرهظك ايندلا امو انع تبيع نمدلا حلم جيشا

 . انويعيابحالانمىانللا ىدم دحأ ىلع قيبالثوملا كلذ كح : *(ىوالصرالا

مهدعي ونينلمهلالادلاوداصلا مفب فدصلاو الضافانااءعهلئادجنر ناك
بق ىهو لوس ني فدصلا ىلا ةيسنلاهذهءاقا

 ا نةةريبك هل 

 ةدعاف ىهو ىرغةرخىلات تلا فاولااكب سلا ف جتفتامناولادلارسككف دصلاو در صمءتلزن ريج نع اعطتتسال هازارد

ني نجترلا دبع ىسعون [قونو « هدرطم | ىلاعتهنلاىلاالتندم سائلا.
 | نيتسسو تس ةنسرغص ف ةروك ذملاتايبالا بحاصليعم» ا

 1 00 د _ كاعتالا هجر ةئامالثوا نيلاطلاداشرابالغتتم ٠
5 : 3 2 0 5 

 جس -

 دانك اعت هلل ةحرادوا
 را ٌْ
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 | »ع :رغل انيدلالاك بغلملا ىرابثالا دعس ىبا نب هللا دمع نب د ءافولا ىلا نت ندحرلا دبعتاكربلاوبا)«

 د ”وتامن أ ىاهانسهنمدادغب نكسو وخنلا معى مهلاراش 1ادعالا نمناك
 رسثل ابو قيلاو م اروصنم ىأ ىلعةغلل اًةرفواسهب ودنا ءارقالر دصتوةيماظالاةسردملابهنع هللا

 هني عتود أ ولامن ءاشتاءاهل وحي ذ دك "لا ىرحششلا نب هنا ةنهتاداعسل بأ

 راسسأ باكو ولا ف فنضو مهتمةعاج تي .ةلوءالعاوراصو ريثك قل يلع ل غتش اوبدالا ل عفر حتر

 هيف عج ءايدالا تاةبط فتاك" هلواضن :ًاوعنلا ف تازيملا باك هلوةدئاغلاريثك ذخخألا لهسوهوةينرعلا

 قعطقت اوزيعال اهيل عد ةرفاماك راس نو ةعفاناهلكه يتكوهمحر غص عم نب خأتماونيمدقتملا

 هتدالوتناكو 25 ةددج ةريس ىلعلز مؤاهلهأ ةسلاعتو انندلا لرتو ةدابعلاو لعلانالغتشمهتيبفهرعرخ ا

 نيعيسسو ءيسةئس نايعش انةعجلا هليل فوفو 2 راحو ةتشغ ثالثة نشر إلا سنو رهشف

 توا | تشب ىرابنالاو ىزاربسملا قس ا ىأ زج لا هب رك ,ررباباسن ذدودادغبب ةئاممس#تو

 دادغب نيدو اهنيبتارغلا ىلعةعدق:دانرابنالا ىلاة بسنلاهذهءارفلالا دعب وةدحومءاباهدعب هنو ل

 نونلارسكبربن عجرابنالا عجريدانالاو ماعطل اريدان هيف ذب ناك ىرسكن الرابنالا تدمد خارق ةرسشع

 ىنحملا د ترقد عزب د رع الان رصنلا نايساقلان قادت ع وملار ا

 ىدادعمل !ىركلا ىلا ىثرقلاةفورعم بسنلاةسيقب وهنعهّنلا ىذر قردصا ارك ى أ ندمت نب مسالا

 ' دب( ظفالانيدلالاج ب قلملا افءاولا ليتلاهّعفلا

 ريصفتلا لع فار لا دارابسو < رع وتق قا فيصامعولا ةعاتسو دن تن ليلا قهتقوفاماو ها ناك

 0 اهلا از: رك نام تكل اق لوتس ر ةءابشابهيقكأ ءازحأ ةعب رأ :

 نءال فراعملا باك عضو ىلعرثالا موهف عيل 0 اههفرك ذازحأ ةعب زف تاعوضوملا 1

 ىنولاغب سانلاواريثك ًاشهطخ بتكو دعت تأ نمرثك آهبتكسف هللا وبطلا ىف عفانملا طقل هلو ةببتق
 تاكفةدملا لع س وأ اركلاتيسقو رع: دم اسحوامتك ىتل ا١سرا ارا تدج ناو تلاد ا

 بنتك ىتلاهمالأ هيارب تعج هناا“ . و لقعلا هلبشيداكال لع ئثاذهو سب راركعست مول لك صخنام :

 ل_بغيىذلاءاملااجن خس نأ ىصو او ريثك 2 ودام لس )و رلعمت السقا لوسرعمب دحام

 دادغي ٍلهأ بط اع ءالضفلا ضعي هقدشنأ ةف.طلراعما ل اواهنم لضف :وتفكف كا ذ لعذذ هن هنومذعل هن

 تيرغلا الكب يعتلا نورت د باقافجلا,مهبولسق ٠ 5 فارعلاب هن ةنيق“ نم ىر ذع

 تلقت مُماريسح ريسغلا «*ب ريغ تدا7ن اوي زابم * بعنالق سب + را لود اوقو

 َْت نرطنال ىتلاةيْدَعَم 35 مهد وثدنعمهزذعو

 نيبدا دغبب عازنلا عقو هنا هع عا :ردانةنوحأ ظعولا سلاح هلتناكوةريثكراعشأهلهأ]

 جرغلاوبأ نينا هيببحا لكلا ىم .رفامهنعهللا ىضر ىلعوركت نا نيب ةلضاشملا فةعيشلاو ةنسلالهأ ||
 قلزنو«ةحمتنباتناك نمامهلضف أ, لاَعفهلطعو سلحتفف ىس ركلا لعوهوكاذنعهلأس اصخشاومافاقأ|
 هّنلا لص هّننالوسر تحت هنعهّنناىضرةشناءه::|نالركب وأو هةينسل لاقف كاذ ىف عسحار ال سلا 1
 سوديلءهّنلا لك سصهللا لوس رن, ةمط اقناله نع هللا ىذر بلاط ىأنن ىلع رهةعيشلات اقول سوعياع 6
 نع دامت ناسا يراغ ىف تاكرلظنل |ناعماوماتلاركشلادعن لصحواوةب وجالا فئاطا نمهذهو هت 1 1 ١

 ةثامص# و ةرسشع ليقو نأ ةنس بي رقتلاقنر طن هثدالوتناكو «اهحرش لوطن ةريثكن سات هوةيمدبلا ا

 قواو ا برح ان هربا دو دارهم كاهيسدتو نيعساو ع سة نس اناضمو روش ع ىلاث ةعجللا هلل وتو دع 1 ١

 سدت كانه هريثو الصبا

 لماكتلا لضاغتلا مهتم 1

 بنل اكاعثهللابف راعلا

 *«(ىوج وعلا ندلا يح
 ةرهاظلا مولعلا,الؤأ لغتشا

 فّوصتلا ك]إ سم كلمت

 هفيلخ ىرير سل ادنع

 لدو وهدنع روى ديجلا

 هزاحأ وداشرالا ماما

 ةنندع نطوتو داشالا

 كانه هلو ةنرطتطسق

 امبتامتب واز ودعم
 تدحاص تاكو هدنعنفدو

 نيناعماستاماةموتامارك

 ناكو .نطانلاو رهاظلا
 ا نعاضرعم

 ارمغل ا ليمكت لعالبقم

 9 هنا سروال و

 فراعلا سلا مهتمو)د
 «(ةفيلخ ناملسهياب

 ةرهاظلا مولعلارااع نايس

 دنا م اهنفالماك

 2 لاند ”ئيشلا

 3 اشرال اونا سو دنع لصوو

 ةنيدعنظونو هيهزاحأو

 نماس رقةبنيطتطسق
 كانه ل 3 2 زر رخمأح

 ادرك ناكو لزنمورددم
 الغش مودالوالاو لهالان 2

 هلئاىلا اعطقنم وو هس

 دا الاب لختشل 1 دامت

 . ٍباجافكلذنعوه لكسو
 حشلاكزاحأ ان لاقو هَْع

 هثادا نعدتلأسداشرالاب
 تراذا خجشلا ىل لاق

 ناتفرعوقكلابلاط
 ع+: 5 10

 هدشرا ك.ةريصدخم ةضدق

 ةريثك ت1 22211 و لاق



 0 ْ ؟2* __  تيأرامو انهق ساجأ

 هللاسدقالصاق دلل انلاط
 20 زعلاورس

 فراعلا يشلا ينمو )وع
 هلئادبع ميسا اىلا عه

 فلال ادعبو ماد دشن دو ةلمهملاءادلا مضي ىداج_ و ريو اعت هنن اامهجسر ك5 اهستوةريسع ف واةنس قمدلا و

 ةضرقىلاةيسنلاهذهءازاهدعب وواولا نوكسو ميلا تب ىزوبلاووهةحوتطمءاب وةجوتفمةلههملاد
 روهشم عضو موهوزوما

 ىنائءدجا رعى! ببطخلاا نب هللا دبع رمت ى اس بطلنا نب نجرلادبعدب زوداو مساةلاونا
 __ همت سالم تدوس سب سال | نك 2( ىهلالا

 ب تحاصروهشملامامالا لد دهسل ا ىمعثلتاءمسن ىلع ىلمأ اذكهة بحد نب اتاطااوأ طظفاخلال اق لغتشا ىكوط انا ةبالو نم

 ت ءارغلا فهم اامهثمالعالاو فر رعتلا باك هلورسوملهنلا لصوقلالوسرةريسحرسش ىف فنالا ضورا فيرشلا لعلايهرعل وأ ىف

 ةئيدمب ةدمنطونو
 ةسردملا ىف ةسشطنطسق

 ةسودع لانق:روهسشلا

 لع وملالكتراانو كرز

 ملسوهبلع هنباىلص ىنلا"هب ورو مانملافىلاعتمّناهب ورد سمةركفلا ٌعاتنباك هلو مالعالاءامسالا نم

 ةحاساسنلاعتهّنا لأ ًاسامةنالاقو دشن اةيحد نب الاف ةدفمةريأ 5 لش زئاتصولاحدا اروع قرسل أ هلكسمو

 ئهراهداشت !لمعتس !نمكل نكواهان اهاطعأ الا

 عقوسمبإ ءام لكتل نعل ثلا د عع وريمدا!قام ىرب نما

 حزاملاو كستشملاهسبلا نماي «ب اهلك دئادشلا ىحرب نمان معلا دالنىلا مو طلا
 أ لدنعري_2ن1نانما 5 نك لويفعقز رثازج نما دايس ترها

 عفدأىرغفكلاراةةفالابف ع دإسسوكنلاىرةف ىوس ىلام امرك ةيصقيهبقلو معلا
 عرق بابىاف تددر نئلق *« ةإلب>كنابا عرق ىوسبلام مولعلاب هدنعلغتشاو
 منع كريعف نع كلف ناك نا 5 همسايبمتهأ ووعدأ ىذا نمو ةيعادتتلعىلغوةرهاظلا

 واب هاوملاولْزحأ لضفلا د امصاع طنقتنأ لدحلاشاح . دصقو هبثك عمفش كرْتلا

 بجاضصيلا هرم ىئىتج فافكلاب غلبتي 9 فافعاانغ ٌوسيهدام.ناكو ةعتمدفيناصتو ةريثكهراعشأو هلادنمترانلاب اهقرتح نأ ١

 ةنسهداومو#ماوعأ ةثالثونابمماقأ اوهنلعلايقالا هراعدهجو لبقأ ًاوهملانسحأو اهملاهياطق شكك رم ناك انوءاملاراهقرغن نأ

 لحد ذاددرتلا اذهىفوه

 35 درطاخ ص د رعذ ريقفهنلع

 تتكلا عبلاةفهبلع

 از_هالا هنو قىدضصت و

 سداسلاوهورهلفل اتقونفدو سدا مول سكسحا سم :رضتع فوتو 5 ةقلامتنب دع ة ةنامس+وناع

 ءامللا فب ىمعثم اووف ودكم ناكو للاعتهللا هجر ةئامسجنو نيناعو ىدح ا ةنس نابعش نمثو رشعلاو

 ةريبكأ هلسق ىهو راخأ ]نب ةتىلاةءسنل 00 وهل مهملانيعلا م 2 ةوةئلثملا ءاثلان وكس ودمدعملا

 هذه مالاهرتسعي واهتحت نمةانثملاءامل ان روكس .وءاهلا عنف "و همها نيسلا مضر ليهتلا او فالثدخاهمفو

الادالب عج ف ىربالهنالبكوكلا مسابتيع«ةقلام نمبر لاب كي رقىهو ليهس لا ةبستلا وهاذان كمه هناف بالا
 .نمالا سا دن

 مريبك ة هش : دم ىهوءاهاهدعب وةحوتغم فاق مةحوتفم مالفلالادعب ومملام ب ةعلامودجاهماع لطم لبح مجاشملالئاسرهبف باك

 اماخو هوم أرقم قاعجسلا لاق نسا هال دستقرعم ةنيدعوه مْزع

 ةمدحىلا كانه لصو وو
20 

 نيميهارباوهليقدةيسابعلاةوعدلابعاسقلا اس اركان اسمع ليقول سم نب نجلا دبع ملسولا ]<

نافذا نب روحرر دلو نم ردو+ نب سودس نب راس نبنامع
 مهاربا هللا ىسرافلا 

 حالا انل متباف كما ريغ بلطملا دع نب سايعلا نم هلا دبع نب ىلع ندمت نبا امال

 *( مع هللا اون زل اذ مع سفن يعسق مد اريغت تح

 ةحأ اوتهللاب فراعلا جشلا

 ىدنق ةروشلا هللا دبع

 عد رطلا هدنع لايخ

 علا نمنيقلثي فرشتو
 أ نم ةراشاببهذ+

 مما كَ لاري

 0000 بج

 نم خءارذ ةنالثىلعناو تاماهل لاقت هب ا رت نم هنأ لبق ودر كاس وسلا اب ريق نم نم دنا ةىاتسر نمو هرب تاك

 ىلع عطاق هنا ىنثاو !اةفوكل اىلا بلح نامحالا ضعب اكو ىرقتدععمالدي رتلاءذه 50 5

 ادار نذادنع هلذاكو ناوبدلا ىلاهصخش نمءبلاذانلالماعذفن اور عهبق هشحلف نيدي رض ةقادسر

 هسارشعدؤمب قار رباع هو هعمل رايللاذسشأق ةفوكسلا نما ملج ةكشواهمساديأ راحنادعسو 0 فواومداشتلا

 فلدوأدسح لهعم نب سا رداون ار يع نب لةعمنب ىسعب قراف قاتسر لعزاتحاةتاحب رداىلا اذخآ| اعر هنا ىّتحتيناحور نم ل

 جس لبمببلللا 2 5

 ىلا هلل وربقلا قسشناب



 ءايقننمتعاج ةفوكملا مدقدق ناكو لّمعم ناس رداو ىسعدهعتب و نوخسلا ىلا فاتح نايل

 ريغل وندلاءانم هحاوش

 هدوم نأ 5 ةستعقاو

 ىل راس درر ىفنأ كش ام للاسقف ل :م نب ىسع ىلعماب ور صف قرشملا ةبح ان, تعقوو ضرالا 1 ةدسَو ءامعسلا ف تعفتراورأت هل.احا نم رفتلوحال سا هن ادمانم ىف ىرذامانأ م دنعماقأف 0 علا م
 دالي ىلاةغنإ رمش | هن هراشاب هنأ و لهعم نب ىسع ىلع عممجا هنأ ُع هرغصاف هبل ا راشد اينيلاسب دأعرفنبتكملا ل داوعم فانا بهذ م ىرخا دم اديبع عرعرتالف ىس ءدنعأشتو ملسمابأ هيراخلا تعضوواممتامو ناخب رذاىلا ىذموهفراف امال ءاهتطإ
 نحرلا دبع ملا عمبتتو لأ ىبك رتفامملع.ذبقدعيذيلامهلج نمةفوكلا نمدااذغناف ني ارعلا هر ع داخل ةارسه دالسبب و مورلا أ مهري نابمص لماع مناف ناهمصان جارك ىذؤمر وضح نعاهلح أنما دعا: جارخلا نماباقي سردأ

 نم كلذرتتغو يالا
 هنطوقأ غناسارخةءاشم
 ف هلحرهتسم و هي نكسو
 ه1 2ع : او ىقاو الا

 انام وبالظلاو ءازعلا

 ىاهتيص غلبو ممم ر امىلا
 هياط و ةينيطئطسق هش 3

 ذ اهرباك ًاواهزاملع

 ىهراد,ىسدع هلزنافلةعمن سعب قل واهم نمهدنع متنا ناك امذ خا وةاغلا نم رل حا ثاك امعاب لقعمن ب ىسيعربخ هيزصتالئاهتلغلاة>ال قران قاتسر نم برقه رسما ذا بلع ضبةيثأل* لّدعم نت ىسعناكد قوداسملا باس أن ماسدساس و بحت لمتلا سوت نيعصاع هبفاقداصف نعل قدا
 نيبلمل ا ل اواددف ةيناس ارناةعشلا نمةدع عم بلطملا دبع نب سارعلا نبهّللا لبعن ىلع َ مامال ١
 مهرمأ ف درع مهل ا اوهلامو هرداودم اكو هتف رعم 2 هلّمع معاق مهدنع ملسمانأ ٍِ وذ داصف نسم نسا ١
 ءالؤهىلا لع ىب رود نم لسم وب لدعف نسل !نمنش رداو ىسعب ررهنأ كلذ عم قتاوناع ديا 1

 لاتحترالاىلا لا لامف || ررنكسالالودلا لةثباوماق نيذلا مهو هنالث ضرالا :لوأم لحأ ملول أ هدبنع رك ذدقو نومأملا لاقو راك الا ةجازعبالطلا || نايلسو مهاررا نيام فلول سمول ناكتفربثك ب ناجلس فلا خال سمأو عاملاو عهدنا اذه نم ا شوف نامعالاوراك الا | سأل سماب أ ث عباسلف تيبلا لهأ ىلا عضو عدي ىارخسا نب ريثكنب نانماس ناسارخ لهآ كال سرأ دق مامالا | هيلع عهجاو لرب ز عمامم |١ مها رباناكو ناك ام هرم نمناكو ناس ارى لا ءإسرادصالاهدلقو سما, اعدم ضرالار خت هندج وف | لانه نكس و ةيننطتنطسق هئطاب وهرهاط تق :رعو اصلا اذه تب رح ىفالاتف ناس ار سعأب مم وع الح رول و مامالاىلا و داع بوم قاف هتطو ىفئتذلا | ءامقنلا تا ئارسوارضح همدخت مامالا دنع لسموبأ ماكأو لضعلا نم :ةلضعاذه مهل لاقو هيدأو هلة عد تزهطو نان د ثاطلسلا هقاطنع و هيبعاف بماي هيلااودخأو مهردفلا ىئامو راني دفلأ نب رشعميبآ ةافودعي ةمامالا لو دقو | تامنأ ىلامسهلاتفتلي مساح فروا هتيم نب ميهاربا لابن درواف ىلاعتهنلاهسرحذكمىلا مهعم جرح ع ءاب.نلا 1
 ذا كلذ لعوخامنيف اهتم

 2 روح ةرشبلا قناواحالبج رمسأ | اريسصق ناكل اعف لسمارأ ىب: املا فصووىناسارحا راو
 كيد أ ريمالا هاعدتسا 000 0 اري لولا

 توصلا ضفامز غقلاو قا .لاريصقرهظلا لب وطرعشلا لي وطاهرفاو ةيعللا نسح هما ضب رعنيعلا |
 داكال اوهتةوىئالااحزامال ناك هرب ل و ومالاناملاع رعشلا هن وأر قطاملاواح ةيسسرافلا اوةسمد رعلاباهصت 1

 الفذ دال ثداويسا هيلزنتو رورسلار هلع رهظ:الف ماظعلا تأحوتغلا هيت أن هلاوحأ نم ىف بام
 هيب نم اكو ىسوت زوالا
 مورةدالوهماقم فرمشت تاب
 ىب هدفك راطزاوب جملا ىلإ

 ل راومالك لسقف
 . ٍبالطلاهماع عمحاو هيلا
 كانه تامودبأ او<فتلا و

 5 ةثاعاعو نيعستاو تسانس

 . ةلانهو عضوملا كلذ. نفدو
 .هيالربتب وزازب را رطوعماج

 - لعةسفي رثلا سلام
 اذاناكو مانتلا روضحلا
 لهأ نم دحاو ىلع بلغ
 هبلع بلغ وأ ةرثث سلا
 هدا ىلا تفلت ًّه :رطاخ

 مهتاج نم ةوخا هلن اكو هنمارسث ن َياغا نكسلودحأ نماريخ ناك ملسمابأ تال اوةأاللاق عباس او ريش لم هوبا لوابملا نب هللا دبعل لي ةفاريص فلة ئاسقتسمتل ودق لتقءامدإاهكسفس نم هنوعم#:اوناك امل ل مهنم لهانملا ف قبب لذ بارعالا تب رهو مهفرصنمو مهماباو مهماهذف م عبارسشو مهماعط أ هسعم نعو ركسعلا قكسفاراندقوأ نمم ةمذلا تبر سانلا ىف ىدأت ج امل واماعط مرتك اذاعط سانلالقأث اكو مهتلودلابقاىفموقلك لاق سانلا ع أ نم ريمالا هل ملص ة مره نباهلاقو اهدسعب ركذ هيكرالثلا هحرسس قرح أو جبذف هتيكر ىذلا توذربلاهأ هنأ صا هيل تفر ل داولا# هلا نقكاماهنمدئاسنلحرطت | ىوكر صقلا فن اكو ءريغورصق لدي الةريغ سانلا رش نم ناكو ةصةنسلا ف نحنا نانالا كب و نونح عاملا لودي ويدحاو: صلاة نسل ىفءاستلا ىقابالو بضغلاهزفتسس مل بذغاذاو ابنة كمىرت | ْ
 | ذئموتةةلدتاوت :رومهلل ةئامةةس ىف هثدالو تناكووبىئاهمصال اراس نب اةزج ند :رامع نبةز جنت ىلع دج راسا
 | نآةناهمسالا حتنيدملهأ ىدب وهناواماهللاتي برغي قياققاتسر فدنعهللاىضوَرب زعلا دبع نيرمت
 رهش نمنيّتب سإ:بيطخلالاقو يقي عستلةعجلا مولو ر؟هر وهط لوا تاك ناساردع روطالو اجد و
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 اهعفداع ب و عف دال

 تحاصاعتشاو رك

 هدح ورخو نفانلا نع

 ا هتانثلا مدعوا نق ؤمدهلا

 | راك الا رغاسالاىلا
 ١ روضات ناجح راتخالاقف

 || هد.قنأدعب هلتقفر وناسينب نام ركلاننا ىلع سم ولأ بئوةثامونيثالث ونيتنثاةنس مرخملا ماتش. نيتلدلل |

 ءاغلخنلو دمت هيا دمع سشانعل ا ينأحاف هلاعدو باو ىلصوة مالا, اع .,وتسَدْلا فدعقوهسح وأ
 ا نيدلا 0

 ةاج نمو قالا نسخ ىلع
 ىحام هع ا: رمش 1 هسقانم

 هاد نموهناكو لب ولعل
 م 0

 روطخ دنع نمااظلارب

 ةدنعو ارز تاع

 تاكو ىورلا ندا لالج
 نمراصو هك را ع 6 7 ضاق

 ا هرسأ جال

 | وهرظتفهنلا مالك
 |تبةتلافمست رهاسلا 1

 | داعتا ًاسفلاطلا اذه نم

 | ىلاقلاقناذهنع 0

 ا نمدلا ديلا اهنا
 ا مد ىأ نمتردص#ك< وهوةن#لان مدخغاىذن متل دلل ةرسشع ثالثلدالا مولر وصنملار ةعجوأ || ا 5

 الصخر ناكوروك ملا
 ةقيرطلال هأ ناسا
 تراظنفلاقلافةسئواكلا

 م < تلا لاق اذه عم َتعسُتق

 لاعت هليادج ل نيدلا لضم

 مالكلا اذ داد زاف

 ىسفن ىف تلقذ يبارطخا
 لامتيسشللا ف شك يك
 لسحر فنا غم مامالا كلَ

 ةسقيرطلا ل هأ نم حلاص

 ووو سس عا

 1 11 اح دل ٠ كحل سال دمج ديك 10 كل ق1 كاد مج سك كس انقل اس طاش ها طا اطم

 نيدنثاة سرا الاعب ررهش نمتاخوإءل ةرسعتالثل ل ووتفوكتلابادسلا ٠

 تاوومذصقل حافسلا ةةح نما هرب_ءغوةيئاسارطاركاسعلتزهحتو يراتلااذهريغ ل.قوةئامو نيثالثو ا

 نسعى !ةنرغل اريصول ى !لصوالةرصم ىلا نرهفهشومع هلنادم_عدعمف ماشل ىلا ب رهو ناو ضر كسع ْإ

 هاك دن نيب ثالثلدجالاةليلا رم لتقورشمل اهلل اكل لاك مشو هلت د رقلادثه اهلا عوزتلا | شب تحس علا

 و ”ادجننننأو او مة هح ند ىءللارابسنب رضا ذتموا ناسارخت ىلاولاوةثامو نت رمشعو عست ةيسْناْضَمَر ١

 ١ لبي نخر قا تاورعىلا ارصن تكف ةمأ ىبءاغلش :
 و 1 اريبكوأ ريغص دخلا هيلع

 نيسجن قف كاذمون ]سموبأو نكن و كنا نمهربغي هنعالوغش ةناو ص ناكو ْ 7 0 5 0

 : ا 1 ف وسو رخ مال ا وع
 هدفت عركتحذو هلو هنن ايعنلا تكف الح 0

 | ءافولانبا يشل عاطتنا

 انافحوان دعك ذتلعذاماةثنرطا اان هللا ةفىنمناك امو ىداهتجاو بعس دعي ىلا ذهلوقتامل#تم ١

 اقالل

 عدل ا ىنث, نأ لمقر دابفهبلف دع ضب زوة.مل نش تااعذجىزأ

 مامضاهل نوكأ ك شوت و 5 ران صودامرلا لل ىرأ

 مالك اهلوأ يرحل اناو * كروت ندنزلاب رانلاناق :١

 قرعش تيل نععتلا ع نءلوقأ 03 ماهو تح اهدوقوتوك د موق ةفاقعا هتان لول

 مانقلا تاجرا اوموقل قف 5 امان مهمل اوناكحناو 35 0 مأ طاقأ أ

 ةنحانقرطلافتاققا را د رع درو هك دتشاوتأو مل اهذع أب 1

 اع 0 0و امو انو ودعا سلوالا عب روش ل نانو تكونا دمه نس ررالا ضوزول

 روظف دج ن تاورمعلاتْعل 8 اَسعلا ريش عة سم ا ئه ةرالواهتع تعلم: اوناسارخ هلكذصو سانعلا ىبد

 ل اوفاشكىعةعقاولاتناكوتازلا ىلا نا وو ع مدقق حافسأ ١ مع ىلعنت هادي ءاهمدقم ودنا

 عزانمنمتقولا هلالحخو ةفالدتاب حافسلا لّمتسافر وهشمه سو للاعت هللاهجسزةئامو نيثال“و نيا انش

 1 فدشني كا ذدنع 1 موب ن اكو هريدوهعنصال لم ىبال م امعتلا ار حافسلا تاكو

 | اودشح دان أو ضىببأل وامهنع وي ت ترعامنامكل ١ وَ دل[ ترفل

 اودقردقماشلابةلذغفف عوقلاو مه رامدقىذ وح ىتس ؟تلزام

 د أ مهابق اهيل ةمون نم * اوتناةغ.دسلاب مهتقرط ىتسح

 ١ دسنالا اهتعر ىلولاهتع مانو  ةعيسسضرأ قامة ىر نمو
 هود ا ةفالخلا ىلوثوزابنالاب ةتاقؤثناكو ىئ :ردط ولعت :ةامو نت الثوتس" :سةغاىذقحافسلا تامالَو

 ةراشتسالاو هرم ى هيرب دا ديتسالا نبدا ارئاح ىب و هلت ىلع مْرعف هيلعروصتلاباقتريغاباشقوابسأ

 نااانك تسع لاشفا دسغل هللاالاةهل ١ ل امهف ناكوللاق مسمى ضأ فب هرب أم ةسدتق نب .لسملاموعلاقم

 محالملابتك ىقراظنن سول أن اكو هيلا هرضحأ ىتحه عدم روصتءلا لزب لو ةيعاوانذااهتعدو د علة تق
 ىلا نئادملاةسيمورتذ كمون روصنملات اكو مورلادالبب ل تق هنأو اود يعنو ةلود تب هناواهتف ةربخ دخت و

 ت>رزودنلا لع لخدالف مو درا دال: ىلاهههو حاز لد ا رافع مو ىرسك اهانب|
 اراه هسلاب بكرو ارأن ا ع لت :اوغلاو صرفلاه.فروضناراغ :ناوهم ىلا فارصنالاب هضآ غي

 ءاو ةنوفي عافت وصاملات رو قاورلات حتر قف ةالصالًا ضو هناليقفاموت هءاج م ىلا هلرهط اق

 سلخ مث 2 ةةعاوت رضواؤرهط دي ىلغادي براذاو نورها نبالهبتاعاذاق سم ىنأ فلس ىذا ارب رسلا

 ون اقف تلغفو تاغف لاق هبناع من هثداحو سوادا ىف هلنذ وعسل عدر ةل_سفمل صوب أ هلع ةذوروصتملا

 ولو



 عرف

 ىعبط#بت اكلات دل أ ىلبق ل سفن: أدي ىلا بتاكل تسل كا عتلمعلءادوسةم كناكم ناكؤلو ||
 هدبد | صوب أ ذخخاف | بعسص قت ما مال ت.ةترادقلسارعل !نيهللادبعزت طياس نت اكن معزت و ديس ا

 لاقدق لسمو أن اكو مدي أهلا عطق هون رضا بص: روصنملاو مهفويسب هواعبحو مولاه يلا جرف: ىرخخالا
 هلتقناكو 4 كنمىدعأ و دعى ًاواذاادبأ هلا قاعي اللاق لَو دعل نينموملاريمأ اب ىنةيتساة يرض لوأ دنع
 نيثالثو عبس ةنس هتمنوللايل عسسل ءاعب رالامون لبقونيةليال لبقد ناريعش نم نيّعب سك سدإنا مون

 تناحلاب هل جد ىلغرابتالا نمبرةلايةديلب ىهونئادملاة ورب نيعبرأ ةنس ل.ةو نيثالثو تسةملسلبقوةئامو

 روصنملا لاف ةلظنح نب رفع هملعلخدف طاسب فهح ردأ هإتتاملوىرسك نئادم نمةدودعمقرشلا
 لاشف لتقا مث لثقا م لتقافةرعش هسأر نمت ذأ تن؟نانينمْؤملاريمأابلاّقف لبسم نأ سم لوقت ام
 دشناف كتفالحتل وأم وبلا ازهدعنيئمؤملا ريمأ اب لاق المتق هيلاراظناسلف طاسل | قوهاهدهنيا كةفدر وصخملا

 رفاسملابابالاءانبعرقاك < ىونلااهم رقتساواهاصعتمتلأَف رودنملا
 : دشن أو هيدن نيد جي رط م سموب أ و هريضح نم ىبعروصنملا لبقأ م

 مرتان ليكلا:فوتساف + ىذتقال نيدلا نإ تع

 مقلعلانم قاما فّرمأ اهب ستتنكساكبب رمش
 كلذفو دارك الا نم ليقو معلا نم هنا ليقوبرغلا نم هنا ليف )بسم ىنأ بسن ىف سانلا ف اتخادقو
 0 ذمدقملاةمالدونأ ل ومب

 ديعلااهريغن ىّتس> هديعىلع * ةمعن هتباريشغام م هردعأب

 دركلا لاب اردغلا لهأ تاالأ *« ةردغتلواحروصنملاةلودفأ
 وذردنكسالااهان, ةنك اسءاهاهدعب واهن نم ةانثملاءايل اتفو سمارسكو واولان وكسو ءارلا مضن ةممورو ْ درولارسالا ىنتفوتاعك لع < ىتقن افلثةلا ىنتفّوش مردفابأ

 مركل ان آرتلا ف كاغت ىرابلاهنعربجااك اب رغواقرش ضرالا فاطدتناكو نئادملاب ماقأ املنينرقلا
 معأدلاو كاذذاةروك ذملاةيمورى واهلزنف نثادملا ىوسالزنم اهتمرتخ لف

 *«(ةروهشملا بطخنا ب حاص قرافلا قاذخلا هناين نب ليعم»ا نب دمت نب محرلا دبع ىح ونا بيط1لا)#

 ةرازغ ىلع ةلالداهسفواهلثم ل عام هنأ ىلع عاسجالا عقول اهبطح ىف ةداعسلا قزروبدالا موا ءىناماما ناك |

 ةمدخف املا بيطلا أن عهجا اهب وبلح بيطخناكو نيقرافام لهأ نموهو<_ت< رقةدوج و هلع
 2 ااذهلفتاوزغلاريثك ةلودلا مس ناكو هناوند ضعي هيلع عم« هنااولاةو ادن ةلودلا فيس

 رك ذواخاصال_>رناكو هلودلا فس ةرصن ىلع م هثح وهيلع سانا ضاداهملا بطحن نم بيطلتا
 مواهب تبطخ و مانملاةيطحتتلعابملاق هنأةتابن نبا بيطالا ىلا لصتملاهدانساب ىدنكسلا نيدلا جانت علا

 ازهلئاقىللاقف مسجلا اذهامت اقف ةنابحلادنعْنيق .راقامرهاظب ىف اكىانم فتيسلاةلاتناردعجلا || ٠
 ايح سه لا.ةذ يف ارفتغتل اهنم تون دام هيلع ل سالديلا تدصتن هياعصأ هعمو إب سو هيلع هللا بص ىنتلا ||

 دقاولامالاّتملا ىلءاوردقولو ول !ءلااعنوربالتلقر وبقلا ىلإ ًاموأو ل اوةتفيكءايطخللا بيطخاب

 را دىلا مسهل لعجالتأ 0: :رذيلا ارهدلامهلعمل و رد مهلاسعأ نما اودّقغب ١ وة رضاك ,وملا نماوف رشا

 ىذلا مهدابأو مهقطنأ ىذلاهللاو مهتكسأ ةصءامحالا فاودعن لورق تورعللاوف وكمل مخ اك ةرك ايندللا |
 رانل نيملاظلا لع وادب دحاق لح نيملاعل اهلا دعب مون مسهقرفاكمهعمح و مهةلح  ممهددحسو مهقلخ

 نونوكت ىلوق هنءتأموآواد هش مءاعلوسرلان وكي وسانلا ىلعءادهش نونوكست مولادوقو منهج ||
 ريخ نمتاجام سفن لكدجت مون ل سويلعمتلاىلصلوسرلا ىلا ادهش ىو ةبوةبامصلا ىلاساتلاىلعءادهش |

 | طم يي ل _ | | ف سس يحي يحيي ببي || سس بسب ببانببينام ١

 || ىلع هيدي ىدحاب قدص مث كدقأ /تادننا ىناتقهم الكرش او هو روصنملا هللا.ةفديلارذتعب واهلبتي واهكرعت

 مالعلا ازهضخ شكو |
 نم كلذ نك مو ىاجدبا عب
 اذهلع ىنلاذ هرَداع

 دنع تهاكتن تح رط اذلا
 كاذؤيشلال ات شا
 يىلسعءراكنا ةروصوزلا
 صيصخوهشدتر روصال

 وه ىل-دباعب مالكلا
 ةفلتخ سانلاب راثمنا

 نولعت ماو! نانتالثم
 رباك الانابصو برضلاب
 فطاتأ لوو فطال نوم خذ

 اذه لرو ىنكر تل .ءم

 هبقاشم لج نمو قد رطلا

 تعا هئايحأ نمازوعنا
 تبأر تلافامونهسبلا
 فئىشأر ةببعةمقاا
 شلال عفاعدفض مانملا

 هيقورضالو كاذب سأبال
 اذهب رودعلا عنقت مو كيلع
 اهناكم نم جبت لد مالكسلا
 لاهو خيشلا اهملاثفتلا مث

 اهتكرتفةفايضلا ترون كل ءل
 ةفامض تدون من تلاق
 اهنك رت خ يشل ءابحأ

 تحارف متع ىاكمق يضل
 ريبعتلا ذهبت عئةوزوغلا
 اذه نع 0 لاق

 دق رييعتلان ا لاق ريبعتلا

 ةلكو اظفالا نمذحتو»
 فض نم تكس عدة بس

 عدن م وةفايضلا نم وهو .
 لبقنو كرثلا نعم وهو

 روزا ىلجدباعلول!نع
 ميذلا دعت لاق هنأ

 تب وتدئث ل خفت اوةدم
 زمشلا ةمدحشلا لقتنانأ

 لاقى ياك سلا نيدإا بخ
 انأواموبعماسجلا قت يلصق
 ييبنلاو ءرط اما هذه ىلع



 ةالصل أدعي ووأعلا ىف لصد

 كن : ارلاق مشل ىلا تفتلا
 قت :ًر قنكلو لست

 ندلا يس ب مشلا ةروص

 َت ترد افلا ىبلكسالا

 تدمزالو ةديتايقوه تلا

 كاع

 ناملءاو عرب زعل اهرس

 |[ىهتنت هيدن ثةذلاَدَعِب رطلا

 هّللأب فراح الا

 خم ا م

 ًاضعبرت اننلؤ ىدن دك هلا

 تقانم نموه امم نم

 ندا ءاهم هحاودت

 3 عاج و هئاسحأ صعب

 رك ذب كاعتهملا انعستب
 مهفاصوأو غب رشلا عهتقانم
 ىلاعت هللاانعفنةفيطللا

 ةرخ الاواسندلاف م
 هذانه لسصأ (لوقنف)
 ءامهسحاوخ ةعنرالا
 سرق ىدنبدَعنلا نيدلا
 فيس قلاههما اور زعلاورس

 ىراخلا ره نم مت ندمت
 ٠ ىلا قب رطلاىف هتبستناكأ ٠

 نعل و لالكرب أ ديسسا ل

 نماضنأ ىرتورك ذلاةم ْ

 قلاخلاد.ءئجشلاة ناحور

 نءعوه لثش ناورمغلا

 اهنا ليقو هنقيرط
 : لاق ور وموأ ةيسككم

 نماذج نوهت تدرس
 لمىزاوت قالا تايتح
 اًضأوه لئسونلتئثلا

 لاّعذ هسحقن زر ط ىقىعم نع

 هح ولو ةرثكلل اق ووا_ذنا
 رهاظلاو قطاىلانطانلا

 ريشي هنلاولاقلختاىلا ٠

 لاج رلخو رع هللا لوق
 عيالوتزات مسيهلتال

 مخ

 ملسو هنلعدللا لضدتم تون دف ندا تتسلل لاما ديعبأ ادمان وامتيستأ اولدوت ءوس نمت لعام أر

 فصولا نعل امرو رسأانمىب و مولا نم تهمانا8لاقهللا كةفولافو ىف ىفلغتو هلبةو ىهحوذخاف

 ا مقال اواماعط مطيال مايأ ةثالث مانا اذهدعب بطلنا قيوهتءاو ر ىدنكلالاقتنأ 1 رام للهأ ترم ف

 رونرث هوو لع ناكهمانم نمبيطإلا اهةئتسا الو ةريس د ةدمالا شعب :ملولملاةء ارم قف دحوت و

 دعب نساعوانطخإمو هيلعللا لضةتلا لوس را «”لاقو سانلا ىلعماب و هر صدرا ذلك نكي لن و

 هدهاهف ىبل اةيطخلاهذ_هواهتكرب وةلغنلا كات لحأ نب مايا : الواماعط امف امس دالامون رشعةينام كا ذ

 ةاقولاو د وملامح ر راك دنيتترؤملا مادخل تبطل اذ هو ةعتاولا هدول كانا عقر هن ةاماكتلا

 ٌْ نيعبسو عبر أةنسىففوتوويةناسملثو نيثالثو س+ةنس داو لاق هنانمخت رات ققرافلاقرزالا نبا ىوس

 ىل رغما نب مساعلاو اونآرب زولا لات عبماسماضعب فتن .ًاروىاعتهلئاهجرا م.نفدونيقرافابعتتا هلو

 ْ امهورجالابنا م هلت اقف هنومدعت مانملا ف "هرابت نب بيطلتاتن 1

 5 اة مثل نمآ ناك دق

 قاعنع نس اعاو + نسخ نع نسكال ةصلاو

 || اهقوق نمةانثم ءان الانسي وة دس ل نادل |هتفو نونلامضن ةتاينواههررك ًااناومونل نم متيتناقلاق

 || ةمسلاه دزه ف اقفلالادعب وةمهتملا لاذلا متو هإمهملاءاحلا مضي قاذملا 3 اسءاه مدح وتفم

 "لعامل اودانا نمل بيق قازحءارعشلا رابخأ باه ىفديدتق ننالاق وةماضق نك رعت ننال

 يبأديعسلا ىضاقلا نن | ىلءرحلا أن يذلا ءابم فسمالا ىذاقلا تبا مع تأ ادع ىلعوتأ )<

 دلوملاىالقعلا ىهع خللا رج نب ير ملا نينجا تي نيسحلا نر مل د

 د« (نيدلار يي ب قلملا لضافلا ىضاقلاب فور ارادلا ىرصملا

 ةعانسص قرر ” و نكسمبلاهياعمنم نكسو ىلا عت هنا هجرني دل حال عرصانلا كمل تاطلسلارب زو تاك

 هرأةقيقح لع نيعلطملاتاقثلا ءالضفاادح ريح راثك الا عمبت ارغدبف هلونيمدقتملا قافوءاشنالا
 قدس ع وهودل ةثامنع عرمقتام تعجاذاقاروالاف تاقيلعتلاو تادلمملا ف 4 اسرتادوسمنأ

 ناس الاون سللاونايبااول لا بردستح ف دب رخل باك اهي صالا بتاكلا دام-لا لاقاهرثك أ

 نلئاوالا ىف عمءامىذلالضفلاو ةررطملاةعب دبا اود هملاةهيدبلاو ةداقنلاةريصبلاوةداقولاةح رقلاو

 نانمأ كل ىصدأ مويلاو

 طب رمثار ابكلملا طباضوهوراهزالاعدبب و راوثالا لطب و راكسالا عرتفيو راكشالا عرتخت عئان لا اهب
 نس ةعاض ريد عانصل الهال ناكل نودولام ةدحاوةعاس ف ليد ومحو ىف 1 ًاءاشناهئالالب انادلا

 ىفلوقلالاطأ ١ وهتساجوهتسامتقورعوم احنمو هتفاصح ماعم ىف سيق نب او همدحاصق 0

 ةباطحشمتيل وثق هلعف عفشلا نا نئدلا حالصولاٍباذم-عسبطخلدب ىلسعاهمتك ةفيطل ةلاغأ .رهل رك دب 55 دوههضن ر

 هيد , وأالث اقهقدعزتاودتنثأ وحاصل ومع هلع لبةتومتثو رصانلا كا ناطل ل اهنا مادأ ىب مهو 0 ١

 تل لاوس لزب راو ون دعت ىلع د :راودذه واما ادم ردخمتنك او أ وا هفمسل ه غن مغ رأ و

 با عريعق نم هرحاهاه :ركش اهلهأ ١ كعب وواهرك ذض درالا قبطى ىتااتاح وتلا ذه عم“ دابق قفرملا

 ةلاسرة اج نم هلووج مال لاو فيطلا:الومدووب قاخلارهنلا فطلو فيعض لئاعر وك ذا او غينع قئا د

 لالهلا

 ؛ تتحمرو ع ئارمشلا تذتسن ىتلا ةر دم اةعن رشلاكو عفهراسعضمىف ىرحو أ رابغب قاعتل هنامز ف شاعوأ

 ا لسواو سامو و ار كسلا ةباظحن ف تغ :ردقواهحص نعل اس الفرا اهلك لأ هلل فان راسايفم و

 ١ رعفلاوبيعاذهول ركتلا ىلا باذنع نمو ما.ثلاىلارص نم ع زبون رقودو سلم ا اذه لوامملاب

 ا باصسف نو اقع ىف باةعةعاقلازهو كوك ةعلتامما لاي واهنف عدت د قلو ةقهاش ةعلفةفسصق

 نك هلوقودرياكهرداون وهما ووتمالقاهأ لذاهلا ناكل صال ههضحتاذاةلغأد 0 !ااهلةماهو



 هلوقوهوهتجرت ىف تاس ةلج نمزتعملا نهنلادبعلوق نمد ةمالقاهل لالهلا
 رغالا نمتدقدقةمالقلا لثم 35 انودق د اكلالهعوض حالو

 . وهوتئش نورعلوقنمهزخازمعملا ناو
 رصخخخ نم قفالا ىداطيسق احناحابتن ص نسا ناك

 لوهالج ردماةدنع فل مالت تكوهاتملا فعضوءاتبكر ته

 اليلغتارفلاءامنمفشأ مل * ىنناىعليتلا لقهتلا, رصملينىلااقوشت منلاعت
 الب عومدلاب فج اكن ا رهاش ل هنافداؤذلا لسو
 0 اليحنوكينأ لربصدبعأو « ةنش تفل كتاقاب

 ىردتكسالا ىذ :ردلا نيسان رمت نب ليعم# ارهاط ولآ وذ وة سنكم نبال شنب امأ ريثكت اكو
 - نام نه فواخلا م ع اهتويعلتانحالتداعسلااذاو
 نانعىهفءازولااهمدتقاو د لئابح ىهفءاةنعلامدطصاو

 حرمشلا نكعال اي رو #* ىوهلارست لاح ىل_ عانس ءرعش نمو
 مصلا لش دانع تبة نأ 3-3 هلاثلقو لمللا انناون : :

 : وهوتبب ودى عملا ذه ت مافن دقو تاق

 ىسرشءنعرصتب اهل فصولاو < عفسلاب ثمل بيطااه
 مصل | لود نمفاخت تيغام « ىت-هتنأانءاوباهل تاقذأ

 ماعلا ةدربتلا نمرز د هطسوفرينعلا |تدهأ . ا
 : مالطلا ىنارتتسمانكسهزز دع امهانعم هريضعلا ىف رزلاق : :

 ةرهاقلاىلا هلوتددنعو هي ةيرصملا ارادلا

 رق ةلوأمملاوريك"دقوةلاسرءانثأ دسم الكنمووهرفانلا :مالقةلمهملاني.دلارسكو ءاننلا شباط. شلاو
 ةفاوحالاهثب دح نموت أةنالا رن نم قمن,

 هّئادجر نددلا حالص ناطاسلاةمرحخىتارذلاىلا هلوضودنعهدشن ااماهنمتن تءايشااضنأ مظنلا ىف هلو

 هتلغشة نمت ىوشز زعل نق فتافدسأ ةامح ف لضافلا ىضاقتلا ىلا لسع نيدلا حال نب زيزعلاكلملا تاكو
 نارسح لوهردص قاضو سلع كا ذ قشف هثبعص نماهعنمواهكرتبهضاقددلاو كلذغلب وه اصمنع 1 1 :

 ركفف هذ رراوسو راح وفاه هرتبكتق ةرنعةرك مدخل !ضعب 2 هلتريسامهتنت كِل ذلاط اكفام عم 3
 هنلاامهلسرا ونيتير كلذ ف لضافلا ىضاقلا لمعف5 وصلاة فرعف ئداقلار وضح قعت اودانعم فرعل لوهبف

 ةنسةرخ الا ىداج ريس ع سماخف هندالو تناكو وهةريثك هراعشاو لبللا ف هترابزتدارأ هنأ كمل لعفأا ٠
 ةعانصت هيلع هلاغتشاو هن رصملارابدلاةمودقود يم ادبمةروضءابلاف سن للك نا .ونقفوملا 0 ةجرت واهلا اوبسن اذهلفناسيب هب دءاضقلا هون كوثونالةسعتني دع ةئامسعتو نب رشعو عسن || 1
 ةراعمشفلا لاق رةدمهيماقأ وهن ردنكسالارغثىف مدخلاب قلعت هنا م ءانهههرك ذىلاةجاسالف ءاقنالاا| ٠

 درر دثكسالا ىلاوىلا ءرخأ حورخ ىزاحت ال ىلاءاضببل ادملا ىه لل, ىزاوقالى ل نسل اىه لبابنعرؤيامدأ| همانأ نساحن مولد زن حلاصلانلداعلاةجيرت دي رصملاءاززولارابحأ ىف هن رصعلات كلا بكى ىنعلا | ٠
 لب ةلودل] هنم س هرغهناقءاشنالا تاوندىف هيدب نيد و هثرضحت هما رس ا ونامل اىلالضافلاى مال ارصتب

 دقوا مرتذا,نيسحلك اهلك 1قؤتءاسمسلا قاهعرفو تياناهلصأو ءاسملاةد ارتمتكوابمة رحت اعلا |
 رسا هنافاضنأ هتافو دعب وءدنعهٌتلزغم ف قرتو نيدلا الص اطل سلا :راز ونمهصادملال !.ام رك ذمدقتا
 روصتملا كاملا هداو ماقوزب زعل اق ونام و صالاذافنو ةعذ :رلاو ةناكملا زب علا كلما هداودنعهماعناك اه ىلع
 ردح ولداعلاك للا لصون أىاكاذك لز ملوهلاح ىلعاضن أ تاك ندا رو لضفالا كام اهبع ريو د كلاب

 عش عباس ءاعب رالاةل ل ىف كلذو لضافلا ىضاَقلا فوت

 ركذبالاكوهتلارك ذ نع
 كإذفرذتعو ةَسيِداغ

 قلادنا ريع رحل ودود

 ' ةعقاولا ف ىناودنعتلا
 اذ لنك داب لمتعلا
 ةيثالعلا ف رك ذلاتكرت

 ةهيراحالو مال هلنكسلو
 ديعلالاسّعف كا ذ ىف هل لمقف

 اديس نوكيت أ قلبال
 كتليلس قسم ل !لثدو
 دل _لسلابدحتأ لصناللاعف
 ىصوت ناكو عضوسم ىلا

 ةسفرعمو سفنلا ماسهتاب
 ناكو انهركمو اهديك
 هذه ىقادح لص اللو#ب

 دياكم ةفرعجالاة شي رطلا
 ٌقاغت هلوققلاقونسفنلا
 ١ اونمآ اونمآ ننذلا اهعأاب

 نمُوملا ناىلاةزاشا هلا

 هدوجو قتينأ بشي
 نيع ةفرط لك فى يبطلا

 قسيقمل اهدوبعم تدثنو
 دوجولا قت لوي تاكو
 نكلوىدنع قرطأ ابرقأ
 رايتخالا كرتنالا لدال

 لامتالاروصق ةهبورو
 : اهقلعتلالو ناكر
 ٠ باح لاعتهتاىوس
 . لو ناكو كلاسلل ملظع
 قري1اوةبمعلا انتَ رط

 ناعصالا ىنا طرشت ةيعجلا
 واحلا فواضعي مهضعب ْ

 لاقوتفا ةرهشلاوةرهش

 ةورعلا ىهانتعي رطاضنأ

 مهل دك
 هنئا لصد الوسرلةعباتملا
 راو 3 وةياعلاعت

 لاعت هنا ىذر ةءاضعلا |
 : مهاد هنعاوضر و منع



 نأ تلاطلل دال لاقو

 اذاقإل وأ ةلاوسحلا ف رعي

 لها نمدحا اوعم بدج

 لاح قدح ونافةقب رطلا

 هلوسف مكعمسزالي دايز
 مزلاف تنصأ مالسلاهبلع
 نينئالاة |ءلهرس سرقت ام
 عنتر ررهش نمَ»تتلاثلا

 نعستوىدحا ةنَسلوالا

 ةئامعسو

 فراعلا معسل اًةعيرطلا

 دمت اوت ملاعت هللان

 نموسهو ىراخلااسراب

 ءاهبهجاوخ باصصأ هلج
 *( و وك ذملانيدلا

 نم هريصعع 4 شلاق

 تلصو ىتلا#مالا هنأنجأ
 انثشرط مياسشم نمىلا

 هئيساكا ام عدي وهده

 تاسو رادلاهندهىف
 هحباوذن ليقف كيلا اك

 ىقههشلاوواسرايد#

 5 دودقل أهتزمغىف هنامح ا

 ةفوصح دكر وسهط نم

 ةيذسجلا قارطن هب رو

 كلذ. لغتش اول كواسااو
 هلبهووالاعلا هنمر ونثل
 تقوف حورلادفص هدهش

 هله :و وهو ,ووشم همصقو

 | ةكررخا تنو فاضأ
 تنوعت ارهل م ناكو سفنلا
 نم تاماللاهنلعدل ود

 مسق أول نم لاعت هنيادايع
 رك دلاهنةلودرب الهنا ىلع
 ملعت ف هنذاو ىلا
 نيسنلاطاإة عب رطلابادآ

 مرا نم نب ريشعل افهحوت

 1 نيرشعوننلاةنسمارملا

 رببك" لضافلا ىضاقلا نيدجبأ سابعلاوب5نيدلاءاسهفرسشالا ىنداتلاهداوناكو مع هنناو نيدلاريع |

08 5 0 ْ 

 ىرغملاةفارقلا ىف مطقملا فس رغلانم هتيرتىنفدوةأخ :رهاقلابةئامتنو نيعستو تس ةنسرن الا

 نمناكو ىلاعتهنناهعرانههوهاكرقلا لوح ط وا ماخرلا ىلع هتافوي راب تأرقوارارمهريةترزو

 ىا# هلمثمنامزلا فل تأ تاهههو رهدلا نساسحم
 هنأهطخت تنأروةبولملابردبةسردمةرهاقلاب ىنب

 ناك هنانواوق: هلهأ تاقهقلامأو ةئايصستو نينامتةنس مرملا لهتسمت بسلا مولاهم سد ردتلا عتفتسا

 هبطاخي وهو هرك ذمدسقملا نورصع يأن ملئادبعنيدلا فريش خيشلاةيتاكمتن رو نيدلا ىعق بقل

 نبعبسو ثالثة: مرح ا فهداوموبتكلالصتو ثيدحلا| عاصم ىلعارباثم تاكو كولمادتعالزإلا
 || عفسإ نفدوةئامتسو نيعب رو ثالثةنسةرخ" الاىداج عباس نينئالا إلا هه ىفوتو ةرهاقلا,ةئامستو
 دادغيىاةلاسرفرمصمنمهريسدقبونأ نبا لداعااناللاس ا لماكلا كالملاتاكو هيبأروق بناحىلا مطقملا

 همطن نمو رولادشت اف
 يننافدلادن ىنعرك اش نم د قاثوتامزلا نم نالحنتم د ةلورمو رب زولا ىكوملا ايبا
 كانعالاىلعاهتنؤمت 120 .اعاوك بد ىلع هك نم وب قاطن قابض تيلوأ ام ماع نم

 نبةبما كوم يكملاءالولاب ىبثرقلا عرج نيزب زعلادبعت كلل ادبعديلولاوناوداعونازيب 0
 رو رعلادبعتحوز ريبست أبيح مالادبعتاك ا رحنا لاقي وديسا تيدإاخ

 : ب (هيلاهؤالو ب سذفة يماني صيعل اى نن دس نيدإاخ هللا عنا

 عمتنك لوةبناكو مالسالا فبتكلا فنصنمل أ هنا لاقي ونم روهشملاءالعلا د كما دبعتاكو
 ىورذملاةعب رأنب رمل وقى لابد رطقنةين قرضحملو عملا تقورضف نملابةدئازنن نعم

 نملافثكملالوطب تدرأ اذام « ةيتعم ريسغنم هلملوقهنااب
 نمتنمهجلا لرتت تذجنآ اف « اهتمت وأايندتلواحتنكنا

 || هلت قف هرك دانكن ملوميلا لوعدبامىل لاف حلا ىلعتمزعدقىفاهتريسح اف نعم ىلعتلدخدف لاق
 9 هردج ملل نينامةنس هتدالوتناكو « تةلطناوىفزهف امهايا هيرسثنأوعس رأت رمعل نيتبَت 0

 || نيسةنو ىدحا لمقو نسجت ةنس ليقوتئامونيعب رأ وعستة نس فوتو« روصنملارفعج ينأى عدادغب مدقو
 ةمذاثمحاهدعب واهتحت نمةانثملاءابلا نوكسو ءارلا تفو ميجامضي عرجو <« لاعتهتادجرتئامو

 + (ىمرغلا ىطبقلا فوكلاىمغللا دبوس ني ريمع نبكاملادبعورعوو الاقي ورعون او

 || نب ىلع ىأر ةفوكلا لهأراك نمو وهتاقثو نيعباتلاريها.دم نموه و ىبعشلادعب ةفوكل |ىلعامضاق تاك
 نبكلملادعدنعتنك لاقدنأ هرابخأن مو د هللادبعت راسن عىورو هنعهلا ضر بلاط أ

 || تلقكلامىللاةفتدعترادق ىف ارق هيدي نيب عضوفربن زلا نب بعصم س أر بع ىحنيحموكسلارصّةب ناو رع
 || نيني سلاسأر تار قدا زتهئلادتمع عم عضوملا اذهب رصقلا اذهب تنك نينمؤملاريمأا لاب ل نيعأ
 | دييعس ار تبأرف ىنةثلاديبع نأ نب راتخملا عمهيف تنك متناكملا اذهىف هيدي نيببلاط أن لع

 | سأراذه مث هيدي نييراتخلا سأرهيضتسأر ف اذهريبزلا نبيعصم عمهيف تنك مث هيدي نيدداي ْز هللا
 أ ولالج رق دامع رت ىلع مول التنك امهلل اقف هتدامعن عهفلخت نم لج ره.لارذتعاف: ربع نم كلما || دبع ض صوءفاك ىذلا قاطلا كلذمدهبحأو هعضوم نمكلملادنع ماقف لاف ثلب دن نمد ريب زلا نب سعصم
 || ىطبةلاوو نينس ثالثو ةنسةثام نباوهواهوخنو أ ةثامو نيثالثو تس ةْنس هنافو تناكو وب هتدعامل ضم
 ْ هناك قباس سرفوهو ىط,ةل اىلا ةيسسنلاهذسهةلةهملاءاظلارسكو ةدخوملاهاملاتوكسو فاقلارسكب

 سانلارثك" ًاواضنأسرفلا اذهىلاةبسن ةلمهملائيسلاب ونيتد>وتقملاءارلاوءاميلاب ىبرغلاو وب هيلا تسنذ
 0 5 ' ٍلاعتهتادجرىثرعلاب فمع



 اني

 رات لية وشر مامات اناكلس نا كادصا ذ نب ,زعل ادي عنب الاربع ناو ضوبا)د

 ة(ىكلاملا هب هنقفل !ىععالا قدملا هالو 95 ىردكتملا ىب كلا ىسرفلا

 اعاومتاكو هرعزخا اق ىع هنا ليقواههربغو زب زعل ادبعهذلاو ىلعوهنعهللا ىذر كلام مامألا ىلع همقت

 هنأ ىورءامنصفلا نمناكو ثدحؤ هنمغن نمت عمؤانلع مدق هنعهللا ىضر لتس ندا لاق ءانغلا عام

 دنعو ”هيدابلا ف ليذ 0 0 ىناشل انإلنال !وةبامتاريثك سائلا فرعي ل ىفاشلا مامالا» ل اذاذا ناك

 تاسل لك أ ًانتارتلا تأت رك ذالك لدعملا ني دج نيىعلاق و هرذابلاب تلك نمَهتلْؤَ تف بدأت كاملا

 لاقف كلل ادع لذاتسأ ناسل نمكناسل نبأ ]لمعف لدعم نيد لكنت و5 قعفاشدلات رغص كار ادمع

 نيتثامو ةرششعتالثةئسر نملا كللادنعتامو 00 اناحتاذا فاس ع نكرم هاذا نما ديعتاسل كاك

 ترج او لاس هدا ةرشع غد رأةنس لبقو 5 ةرسع جلد اثاةنس ىفوترعلا بعز رعول أ لاقو

 رجالا ض الا لاش ودروأ اوهونؤنواولادعب وةمومطمةمختم نيش ارو سكم ميج فلالا دعب ميلا خم

 تن.ةنكسكلا ذب هئبتل هلروك كملا كما ريعدلاو معوهؤ روك" ذملاة لس ىنأ نيب وةعب فول نأ تغاوهو

 تال. قوم. هنأ بوه نمهتنب لهأ ىلع تقلا اذهىرحو مقنع هللا ىذ مر بلاط ىنأ نب ىلعتن نينا

 ركوأ طفاملا هاكح نؤيشحاملاىعسف قوش فش لاق ضعب ىلع مهضعب ل اذ ناكف ناههصأ نم مهلصأ

 ىاعدقرتلا نبالاقثندحلا لقب النوشحاملا كاملا ربعناك دوادوبأ لاك اجرام دارنا نبدأ

 لاقو ىريكعل اتاقيطلا دعس ندمت .ركذو ودئش ىأث داى ردالو هاذاق ءانكذ هيلا نما نأ لح ر
 يأودجتدلاو ىعتلا در ةلاو دهن هللا دذبعنب وذكتملا لاب وسنمىر دكتملاو و .اوروهقذ هاثاك

 ردكتملا دج ةخرت قفراعملاباك ىف قمهشا رهتم نأ قوتمادلو رت رغعو زك

 فول هللا دبع نب فس ءولب وقع أ تهتاديعدم ىأ ايشلا نب اكل ادع لا عملاوت اونا«

 «(ىقاشلا هشغلا ىن ١ وطاةبوح دج ا

 عسا قالطالا ىلع ىفاشلا مامالا باد نم نيرخأتملا ل_عأ نيمرخا ماماب فو درعملا نيد ءايض بتل
 رك ذمدقتدقوكلذريغوبدالاو عورفلاولوصألا نم مولعلاق هنئشتو هندامةزازخ ىلع قفتملاهتماما ىلع

 ىامتمدحاو لك عشباشو رد 06 ذيناكو ةراغ ع نمدوهعب ملام ةذايعلا ف عس وتلا نمر رو ةلذان ءلاىددلاو

 ةدوحو ل صسقتو عبط: ت اكن أكو دج هذلاو ىلعءابشف هقفت 0-0 رواةدعأا ٠
 قهنلعدا ار ىتحاسسق فرصت ةوددالاو تاغنسسصم عج ىف فاق لابقالا لياخخ نمت بلعر لش امؤهتح 2 رق أ

 قئاكسألا مساقلا ىذاسالاىلاىطمهنمغ رفاذاو سا زدتلا هناكمدعقهدلاوف وتاناوقيقدتلاو قيقتلا

 جرخم ءارعلا نمةعام اح قلودادغبكارفاسمت لوضالا )ءهناعلضح ىتح ىهسسلاةسردك نإ ارةسالا ْ

 نيمرحلا ماما هلل سق اذهلك بهذملا قرط عمت و ىتاي ق سودة ثدملاب قؤنينس عب وأد ككرواحو زاخاولا

 ةسردملاهلىتبف كلا ماظن ذئمول رب زولاوق وسلا نالسزأ بلا ناطاسلا بالو لت :اوأفرو اسينملاداعم

 هسو ردرضحو هغشاصتترهظوةرطانملاو ظعولل سلك ناكو اهيةياطحللا كونو روناسنةئيدعةضاظنلا
 ةئسنيثالكنمانبرقشلذ ىلع قب وفاقوالارومأهبلاضّوفو باتتكالاةساب ردتلا تهتناوقمالان مرباكأالا

 قْقنَضو ةمعبإلا مون رب 2 دتلاساعو سا زدتلاو ةباططاوزيتملاوتا ارا هل بم عفادمالو وحارب ا

 ظفامح ار فعجو لاق هلام مالسالا ف فنصامئذلا ت تهذملاةراردقتلادملاةن امم 08 اهنمنخلك |

 ١ ةمئالا ماما موملا تن ب رغملاو قرشملا له ًادستغمانيم هر مامالل رقي ىزاوشلا عسا خيل اتعع# |[
 ةانلؤالا ةماح بح اصىاخضالا معن ىلأ اظفاهلا نسةزاحا ةلوعت العن موريعك ةعاسج 7 , دولا عدو 0

 ةديقعلاوداشرالاوت رقتلا يخل وهعغلا لوضأآ ف ناذريلاو نيدلالوصأق لماشلا هي ناضت نمو 0

 ى قانا ثيغموةمامالا ف مالا ثايغو هن ماعلا ياه صين هع ملوقعلا رادعو ةضاظتلا ٍ

 هللا ثيب جىلا ةثامتامثو

 قد رط نم مارسملاىلاعت
 نمرعو تام .اطصل صو تست

 تارازملاراز وةارهو حنو
 همرك واهتمالك ةكورمم ا
 اهعاشمودالبلااتءالع
 مظعتلا ةناعدوملفعو
 ةكدحتو هترهاشتاوأ ارو

 نمأ عاانلوةسيلط ف
 * لعيد لو ض ضيا
 . ةلمسعالا عاد دولا فاؤط

 رونلاةنيدلاىلاةحرتم
 مس و كأنعت هللأ ىلسم

 قؤئواضد ضابتك" اس ىلع
 مالسلاه لع ىنل اةرايزدعي
 نيرشعلاو عبارلامويلاف
 كلا نمسا ىذنم

 ريثكهنلعىلصوةزوك ذملا

 ىل 6-2 | مسهتم سانلا ند

 نفدو ىرانغلا نيذلا سم“
 هللا قد 2 سايعر راق درا اودع

 : هنعلاعت

 ل
 هللادنتبع هسجأ اون هللا

 هلبأ :عوداو ىدتنف ل

 نمدنكشاط ةذلبىفىلاعت
 «(شاشةنالو

 هداقحا عل نع ىدح

 نساقدمت هجاوتوفو
 نيىداهلا دع هحاوحخ
 نهللادبع د هاو
 ىنبتني هناهللادسع هحاوح ||

 رمع نينو اريمأ ىلاهبست
 لاعتهللاىض ,رباطالانب ١

 6 لقئاض' لاق و ةنع

 تلفقام لاقهنا ىددح

 ًالالاغتو ةناحس هيا نع

 نسى تنك قاوهود م
 للا تهذا تْنَو رع



 تا ا ا ا سا اعلا يودع 3 -

 ىلعن عقوفريثك البلا كن
 | هج ارنا تلغتشاو لحولا ف
 ثا ذىف ىم هلذغلا تعقوو

 1 اضألاقو تقولا

 فوصت اًدقيرط ىدح
 ىنرللاب ودع لوأ نع
 لقنو لاق رك دلا.:ةلوهو

 بلغلا# هناىدتح ع

 لص ةيعادى :ٍٍط اخ ىلع

 نب رشعلا نس ىفتنكو للعلا
 كدلك رع
 ندا مالت نوملاةمدصخ

 قسودةوهو سوما

 نك.غلاةس .ردعنامزلا كلذ

 تعمن تنكو لسنقر عدبلل

 هقأ ارعتس اوهتندحو هلاح

 سرد.ةسودملا هن هنددسوك

 نطل سردلا نم عرفانلو

 ماك نأ لبق وعملا
 | تعصلا لاقوو_ه باِعأ
 نم نيقرتسملات مد ناعوت

 ا .هناودي ريشنلا ماع

 انيتك ا تعد وديحاصل

 ا كن قهيحاصأ اركم هناودنق

 ل لو ع هللا دسع هساود

 5 اوللاردق ةلااحتلع

 اذه همالك نمر وك نا

 'هللادببعه ساو نعلقزو
 قناطاساا رك ذ هنااضنأ
 ساتنلالابقاتامزلا كد
 فافنروك نملاىلوملا ىلع
 رع و كإذَنم تااسلا

 لاق 2 اماقم ف رسش ناب

 تا هللادسع هحاو ا

 ٠ ذبل وسلا 0

 جاشلا ضع دارج أ كاهرعلو أن م ةمض ضو ددجة عن . رط ىلعلزت لو نب رضاخلا كتب أ لاو .ةالا

 نيسعتدبعنب وربع نيحاب رب رهظم نب عمدا نبى عت كلما يعن تن رقني كلما دي عديعسوتا) ||

فس يلو ىلهانلا لل يقاستاو ىلهابلا ىىعدالاب فورعملاناندعنب دعم || را :تانمثىاللاقو "ىلا
 ذأ هاما هلهاب نال ةلهانمسساديست 

 ] تريعاىسىاللانو ىلإ:

 نومأماصرحدعل ىركسعلادج أون لاقو أ
 هفعضب متحاو لعفي ملف نلاريصانأ ةرصنلاب وهو ىعدالا لع

1 

 ال را ا سا فلل نام

3 

 ل4

 حرش وهدف .فوصلا واعف ع 0 اذان اكو تكلا نمثالذ ذريغو فالكلا فندش .زعملاةيدغو قجالاراتخا

 3 هم لأ فنك لاسعت هللا هجر زجاج ارسل اهرلاون او بتكسلا ضعب ىفهسهأ ةءلج ىلع قو هنأ ا

 هدب بسك ن ما عمعطل لزب , لو حالصلاو ربقارةفوصوم "هر راح هيىرتشا دودي بسك نم هلع -اةةرحالاب

 ادحأ نكس الثا اهاصوأ :ةعضوا لذ للاب -كباهتيب رت ىلعر سم وهو نيمرنما مامات اجت ىلاضنأ

 هتاذاشو ممن اريج نما هيذحخأ دقو كبي ريغصلاوةل اتم ىهو اموناهلع لد هنا قفت ”اههعاضرا نم

 هيف هعيصصأ لخدأ و هنطن ل :وهسأ ار سكك ”ودنل اهزدحشأو هيلع قش هأ .اراكاليلقاجتم عض مرذا م لشت

 ريغنبلب شبه عبط دسفبالو توعنأ ىلءلهتس لوي وهو هب رعثام عبج ءاق ىتح كلذهي لعشب ل لد
 كل:اباَعبنماذهلو ةبفةرطانملا سان ىفةرتف نابحالا ضعي هّقحللا ناك" هنأ نيمركا مافأ نع ىكدع و. همأ
 لاسعأ نمي رقللا لص ضمالوةئامعي رار عسنة نس مر ارشغ نماث فهدا ومو د ةعضرلا
 ءاسعلاتقوءاعب رالاة[|بلامتافعانملاةفضوءا .وءاوهاالاد_ةعاةفوض هومتاقنت باهل لاعنإ روبانسن

 ُ كلةرواسيزىلا لغنوةثامعب وأو نيعيسوناستةنسرخ“ الاعيدر رهشن مني رشعلاو نما اة“ الا

 عرس ىاعتهللاامهجسر هم 1 أب نحح نف دونيس |ةريةمىلانينس دعب لعن حهرادفدغلا نم نف دول ]ا

 قارمادبف او رثك أ وهما: ارعل سانا دبعقو عمان ىفرينمرسكو هنوم مول قاوس الاتقلغاف مساق !اونآهدإو

 ىايللاهيش ىرولامانأ او وع قاقملا ىلع نيلاعاا نواق هيقرانممو

 لاعلاوبأ مامالانامدقو 5 امولرلعلا لهأ نصغ رغنأ ١

 الماك اماعْدلاذىلعا اوماقأو مهمالقأو مهرباتاورسكسذ دحاوةئامعب رآن ماب رقذئمول هتذمال:تناكو

 نب رازث نن رضم نب نالدعنب سيق نب دعس نب رصعا نب كلام نت نعم نب ةيدتق نب لع نب ديعنن دعس نيانعا

 ب( رصغأ نتا هله أب ناليقو رصعانض كلام

 ارغلاوولاو رداونلاو رامسالا قاماعاو ومو ةغل تحاصر وك" نملا جدلا ناك

 نيرا اقلار بيعو او هّنلادبعهيحأ شنان عنرلا دب عهنعىو رود مهري مادك“ سس ” رعسمو ن ذاسإلا و

 نورد ماي قدادغبمدقوةرصبل ا لهأ نموهو مهري غو ىئايرلا لسفلاوب هفاتسحمل امنا أو مالس

 مهما عر قد هونكمأ تاوهناقةديبعولأ اامأ لاف دسرلا ىلا ىبمدالاوةددبعوب ًاريضحأ دق ساوف نال دقدشرلا |

 لوش ىييدادعلا عب د ليلبق ىمدالاامآو نرخ" الاونيلؤوالارا أ

 ا هنمهيلعأ دحأنو كبف علا نمش عد تم الارأ م ىلصو مقدس لاقوةزوح رآفلارسشعتةتس طفحأ

 ا ىعد ألا ةرابع نم نس اد برعلا نءدحريعاملوةيهنعمّنلا ىضر ىفاشلا تعمم ناعلس نب عم رلا لاقو

 جاخ تدع

 ولا وانت ترضح يمدالا لاق واه عبي هيلااه ,ريسل و لثانسملا ع نم لوعشملا عم :نومأملا ناكسفهربكو

 ةديبعابأ أسف داود تلف ليك ف كنك 3 ىللاقف عسب .برلانيلجفل دنع ىلا نبر معمةددع
 اراطني تسل لاب شق وعموهنم اوضعاو تعنلسما و سرغلا اذه لاق هللاَمف ةدلج نو تل اف هن هناك نع

 تعش ونيسان تكيصاو تهد كاذتنأ !لعفاو يعد ان مقل لاف ترعلانع هنا ىف *اًدهامتاو

 تنكو هنذخاق مذ لاف هنمتغرف نأ ىلاهبف برعلاتلاق امد ثنأ اوهياعىدب عضوا 5 اوضعرك ذا

 ناوديشرلا تور هدنعتاك كا ذ نأ ىرخأ قب ر رط نمىو ردقو اهيلاهتبكر ةديبعابأ ظغأ ن آت درأ اذا

 [لمتتاو"



 لئكم الع ىلا درس 4
 اا *لذلاهعم ١ سانلا قرغتاسإف ىبعت سو تساذ. سوار نس اف كتبت اىح كلدعب دال: ىبتقالامنيتمؤما ريما ايهلياو ص او ىتحأ ح هب 3 216[ ا 00 5 5 2 7-00 8 0 ا ١ تلق انترضل لاح او انع كإذغأ م عمد أ اب لاذ لفاح< ساو نوره ديسشرلا ىلع تاندلاق ىعمالا لقتشا . 0 ؛ نءعمتاعوب اانثدح لاق دي ردن نسما نب دمت نر ةريثك هرداونو هوامش اووهئثى أةندلاوباكسلا 1 مو وهماعط 0 5 4 ع مم ىجاو ىب“ا# هساخما_ أ قةئمدارملا لعآالو اذكص اذهىنةملوةتبرعلالوقبامسم *يث نع لسا ذافةنسلاو ناكلارعَسعت د م هممدخل 5 م 3 0 8 0 1 2 39 قزارت-الادبدشناكو هلى ن أن مىرذً امد اطحخأ ىذااو هلعت ىنمهم ٍباصأ ىذا اف ضغب ىف أطخنأو ةلازه لزتم هتازناو || ٠ : 6 202 225 : ع

 :.( |١ رعاشلالوقتدةنأو ننمّؤااريمأ اب ىتكسمأامتلق كدعب دالب ىتقالامثلل وةىعمامد ساب ايلاف تر تلا ير و ل وحل ضم سلا
 ةدمكذأع 0 ازكهو 5 23

 0 ا ارت 1 تاكاطا ماك هنأف اللا قانا الما انفو نكن اذكهو نسسحأ اذهلاقف امهردل بئاف ىأ اساسي ا - ل ةعر

 نانا كان وتم ا لوقا و وٍبجألاذا مهفأالىفاسانلا ف تكسانأاماامااعتوكيال

 ىلادجوت كوسا كارت | رخل رفعملا لاف كلذ نعهلًا ست ىمدالا ىلا تزن افءانعم مهنتلوكلذا تمتغافر مث مأاب تحصأ فيك رد نا رمش هد نمل كم

 ىسفن تدرطضاقةيقارأ ا
 1 لاق قارعلا لهسنب نسسحلا مذقام ىوعتل ار كيو نأ لاقوجاه_سفن تءاطف اذهىلا بهذاعاو ريغصلا

 ةديئارلا لاهسرتاذا هنا | نال تاو نادل أر «ومأ نمد عفن وحرام ضعب ىانرظنو ا ريمتانلعفدةلاعفانيلعلبقأ من زاخلا ىوملاةداعنرم تاكو سور | لا تعقرذ أ عةعقر نيج تناكفاسبلععقوف مهتما سانال هيدب نيب اقر فراغنف نسحلا ادئبأف ا تي م
 ع يا أ | 0 لد ونا تالا رارصوةداتفواك :رهزلاانرك نذ طاف ارك ذىفانضف افدنلا اتا
 كالا يردن سك ١ لحخدالو هيف د ورعب نأ ىلا جاتحاف اطقارك ارقام اوعي نمانههةرمضحلاب وىذم ندرك دف ريمالاابهبأ
 تردئافرومتنواخ عدلا ١ فلا م م ا 0 عمم 3 6-0 50 ع 3 | انأو حام لعءالذ فم الاوربمالا هيأ لولا اذ مى دي رباع الاقو ىمدالاتفتلاف هنعجرأل
 ٍْ ىتحةسبقلا باب ىلع : 7 نا د اي هن ب ع رح ع كلابرقأ
 ةوكلا كم قفاحمر ا ةيتاسثلاةقرلاو اذك,هل عقوف ذكهماواذك ىلوالاةسعترلا بحاص لاس ىممالا لاق عاقرلا ترضحاد

 عار ع لع تضر ١ نيل مقل لعوب الجر مالا لح رصفهبلاتذتلاةةعقرنيعب رو فين ف سه ىتح ةثلاثلاو
 اوذخأفةبغ لاهل عقوق | ايفاصناكىذلا برشلااهرب دكت دي اهدول امارصناالا تيأاساو الث5ملاقفاذه 3 يحد هنضوميا امم ١ بكرت ءاملذا نيذازت دعي هلل .ةفاعمذاراجت ىمصالا بكر لاقي رفا نب سابع نع ىتتسو ىمدالا ف كف

 ةرعتلا نم ىلسءمقوام 00 ٍ ايداس زاك نم قا را تاكا نشا و ردكماهاوه نم قب رطب 0 ا
 قوما ىلع اهوحرطف 1 تاقوثال بعت تاو دج .رالاموت ل ل ٌكاذنمىلابح ا ىيدءالمأ واذه
 نع ىسفن تدحو ةسعلا 8 كلعأام هللا كاتاة كلا فالك نخاف فوردلافو-ىاهلخشدي وهتاح فرط لعهد لعصف ةرارلا|| 5 تاليا | اش نمشأدب ريفاهريئانتن ءتجرخأ 5 ىهودي وشما فارملا هيدينيبرض<وساحناك هنا
 3 اولا اتيهذفة ولنا ملف نهدلاب دك دواهمأكا اوةنلع ةبهذمبابثلات :راغنف ةنمأ ا رئاعد لعتض ريع هنأ ملعا مسه :رامدخاب 1

 تام لهس هنادّملادسبعاب ىو د. رلااهمتاسكا ىلا ناهلسة بس هذه اوةنفانامحاههف جرا رىتدالاناكو ر[-كابتم قاسكسف || لان االوزوئردملا ةرهاطبفرام“ الا كال انراقنف ا ميقا ناسول بايب ىلعلاق مث ثيدسلاب ىناةدح تح كلذامردأ
 هسحاودش نعلق وىلاعت |١ ىطرسلاط ىلأ ني ىلع ةياولاةتاوغسب فرس عممأ نب ىلع دج ناكو الاحرلا لع فطعا مي تاس رغل !لتفأ هللا حرجة دوه زوق || لاقناذهمتسهتلوبارعاايتلتف لمتنا عدب وتيغاربلا لتقف هبايث ىف« بارعالا ضعب تيارا هنعأأ

 ىوملانالاق ةناهننادسع ١ هعدساشأ نم عطف هبهاقء دمعك ا ذب هاعدهشف لاق لحرلا نماهج .رخآ هنأ دهشد نع ومحلاقف هنعدللا
 نمىبثاشلا نيدلا ماسح [|| الفلك ايفيك ىلصت فيك ةكوتب فيك هلاناصسار لاف دنز نمهتعطقالا نينمّؤأاريمأاب هلليقف
 لدلك ريمادبستلا دال وأ ْ تنأ ىسفاسلعقايمسف اقع ىوت أ نا اريسمالا| بأ لاّتف عمص أ نب ىلعدانأ ةرصنلا طش 20 جيجا مدق أ 1

 ( لوا - نويلعتا - مب ةرددسل ابامجأ نمناك د حج : - :



 فارغتسا بحايص ناكو

 لاةىراضايضاف بصن
 رض هللا دسع هحاودت

 قف تيلكموا هيك

 ىاربالوسهو ءاراعضوم

 هنسدم تبارامو تا

 هلاغتشا ممةرخال او لوهذأا
 تاكولاك سانا احلامع

 ابق الا هذول سبا نيدلا ماسح وم الوب
 ةدافالا»لاغتشالا نم نسحأ

 . هالعلاىزف ةدافتسالاو
 تاطاسلا ناك اضل او

 هللاديبعهجاوحتنمزف
 دقو دسجأ كاطاسا اوه

 يبيسم هلآ هيلع جرخ
 بنك كدقود دوم ناطاتسلاب

 اياك هادي بعةحاؤجتهبلا

 اداه نمع ردح .وهرذ هول

 رداحوههعذ لبق لذ مالا

 لحخدفدانق هرم ةسئرلام

 هنرخ هللا دببعمسحاوخ
 صآوٌودعل |عفد. لغتشاو
 8 هركسع عمج ن اذ تاطابلا

 دنقر م باولأ نم هركسع
 نسم مي روهعم جوج

 دعا عج ياو
 رس ا دقودو 2# ناطاسلا

 نمل>رةدعلاك إذ نم
 ريمهبعس اك || أرز |ءاسفا

 هب دا عارض دقو كري

 روت زمادو#مم ناطاسلا
 دجأ ناطلسلا ىلا هءاوقاق

 قذتق :وتاظلسلاناكو

 هللا بعت اوس رولا
 الفاكرت لح رانآلاقف

 منررتخووو اهتفرعأ
١ 

 1س تدعم نو دوا تس يا ب ها
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 امهتب دعتنأل هئاوواسوأف نيقنادموللك كلت د رخو ءاسراملا كاممكلوق هي تلسوفام نسحأ املاَعف

 ققوثو « ةئامونم رعشعو ثالث قو نت اةنع قمضالا:دالو تناكو كد نم ىلع ءاَعب ام ”نعامقال

 هنئاهجوورعليقوةرصبلابنيتئاموةرسشع عمبس ليقوةرشع عب رألبقو ةرسشعتس يرد
 لاثو قامت

 موةرحهلا نينانتو ثالث ةنسٍبي رقهيبداومو ةنسنيناستوامئاسم شاع ىمدالا نأىنغاب رك رثآب بطلا

 اههدعب وابتحت نمئانثملاءالا توكسو ءارلا جتف وفاقلا مضي بي رقوويلاعتهلناهجتر هرافو مع ران ىلعفقأ

 هبقلهسيلعبلةوركو أ هتينكو مهاعمه-1ىف اري سلا ديعسس وب اوني زرألالاق هلسةلوهو ةدحنومءاب

 ماءالغلا تف دما اعتب روظم ويه عمد ا هدسهلاةيسست ىنمدالاو
 ءازاقدعب واهرسكو ءاهلا دن دمت واه

 ىهواهملع مالكا مدة ة لشاب واييابهتكت نمةانثملا املا غضفوةل »هلا نيعلا توكسوةزمهلا خفبايعأ و

 وهونوتفلالادعب و زاولاوءاغلا اود هملانيسنبلا حتفب ناوتس 2 اللا ف واهل ارسكو ةرتسومللا ءانملأب

 رش اهج وتناهنمو ةهطاك ىلا غناوةسىلا رع ةرصبلا نمنب رحيل اددسصق نموةرمصبلاب عضومم ما
 ةيالقولأ نثق ىنعدالاةزانج فاك ءانيعلاودأ لاقي ةرضبلابعضومهاجراسلا وهن رحل اني دم ىهو

 هسسفنل ند فافرءاشلا ىرحلا نجلا دبعبشينح
 تابشحتىلء ليلا رادو + اهفاجام_انعأ هللا نعل

 تابيطلاو نيبيطلاو تيب لا لهأو ىنلاضغبتاملظعأ

 كلاعنبنسحلا ةيلاعلا أ ميباو دشن ا وىاشلاةملاعلاوب أ ىثدحو لاق

 انسأانل تقبدقل ىمدالاب وي تع ذا ضرالا تابتردردال .

 الضلع نمالوهنم سائلا ف وع ىرتتسلفامندلا ف ثلا دنام شع
 تاكو سانحالاب كو ناسنالا قلبك فيناصتلا نم ىمداللووهةيفامهنالتخا نم تبعفلاك

 باكو باوثالا باكو تاذصلا باكو قزفلا باكو دودمملاو روصقملاٍباٌعو ةزمهلا باعو ءاونالا

 باكو ةيبحشالان اكو ءاشلاباكو ىلالاناكو ليخلاب اكو سرغلا قا باكو حادتلاو رسدملا

 باكو حاللاٍب كو . ظافلالان اكو دادضالاٍب كو لاشمالاب اكو لعف او لعف باكو .شوحفلا

 ةرب زحباكو لادبالاوبلقلا اكو مالكلا لود[ باكو رداونل باكو _برعلاءاسباكو تاغللا
مون اناكو زمنارالا تاكو ردامملا باكو رعشلا ناعم باكو قاقتئالا باكو َت رول

 تابتلاب ا

 كلذريغوبارعالارداو باكو ثدحلاس رغياكو هانم فلتخاوهلقتل قطتاام باكو ١

 *« (ىرفاع |ىربجتا نول نب ماشهنن كمملا دمع دمت ود

 روهنشم هلال سوءبلعمللا لص هّنلالوسرةريسج رمش فنالا ضورلا باك ىف ثعليهسلا مساشلاوأ لاق 3 م 6 ّ ع“ و
 اهك داموريج لانسن أ قباك هلوةرصمل نم دإص و رضم نم .وظووحل اوبل ١ ىقمدقتمملعل المع

 هجن .رنتناموةشع ثالث ةنس مدع و اوديو 0 ذاق رغل نم رعشل اراعشأف 4 وام رثفباكو

 اوىزاغل نم لسو هيا ءدّنلا لص دنا لوسرة ريس عسس ىلا وهما ته نتا .اذهوتلق ىلاعثهليا
 نالريسسل

 ماشه نناةريسب ةفورعملا سانل |ىدأب ةدوحن وما ىقو رولا دااىليهسلااهحسئواهملنامذهو عسا

 0 ذمدةاارصمع ران بحلاص سنول نب دوت نب نجح رادع دعس ولأ لاقو
 ءأب رغلا هاه ىئذلادك راناقد

 ةرسسع قاع ةنسرخ الا عيبرروش نمت اخمإ ل ةرمشءثالثل وتر وك ذأا كام اد.عنارصم لعنمااعلا

 نيعل اوممملا تشب ىرقا عملا و هيلع مالكسلا مدقتدق ىريجلاو لهذهنالافوباو.هلاب لعأ هنلاو ردع نينئأم و

 ريثكرشي هملا تستر يكل سفر طعد نم رقاعم الا ةبسالاهدهءار م ةر وسكمءاق فلالادعب و ةلمسهلارصعأ

 1 0 *(ىروباستنلاىلاعثلا ليعمس ني دمج ب كلم ادم ءرودنموت از مهتماع

 ملاقإ 1 : ١



 نسنع قارنا ل عردقال ل ٍ
 كاراشأو + اا نفل رشا فراح تمطوو ] ع لعلاتاعلت ا ارهتقو ف ناك هدف ةرع ريشا تحاص مان نبالاق دنس اير سرطلا ا 2

 2 ا عسحا 1 0 3 0 قلبالا طاب اهلا ت نيم زا
 ْ سلا هعلظن نما سشدروأو رثنلا نماقرط كر ذو رو 1

 نم مدلك اذهتستسو توم هبلع در ف ىثولاكح * واردنلاكوار ملاك ارونلاك لاق هاد عيجاوت 2 لس خاوذ هلقمنباطخش ع ولعن زن ىاصلا لكستو باي عافقاو مالكا اذه 5 0 ديلولارعش *« هلاشةعالسبلا فرك نار قاك رثلا ملكتتام 0 5 0 0 - تازسعموتافما قلل ١ اتماك لاه هن اسورة دع : 00 ىلاكملالضفلا بأ ريمالاىلاهبتك امكللذنف | اك انااا
 مساقدجم نع ىو قذان 0 دبعب عركلا فاو #* ىغلاك كلدر ةذنمكشار ل
 ىدح نات عمس لاق هنأ حرصمو عص صنيه نسل اف # .اريضان لرعسش روت قستفت اذاو
 عدبمدخنأثنأو عيدبلا ساركسةاتضرو مالكلاناسرف تاح رأ

 اهبهلت ف قوش .ران تنعمأو ب ىتعلا طم بوت لف تثعبامل هرعش نهو

 امونرمأ هللادسع هحاوش

 تاكو 50 ادعيدنق ريمه

 وا امالارذادو رار حتات»# قمر قيتةلحدجأ و ظ هنمرقراضحاب سدا مول
 1 ا ا ا *اك داوم فرام)!بهاواي سرس ساينس | . م

 ىتملالا ع رععاا هيدهملالخ-. ب همارك ا تغصن !ىننكولو < .عقوسملافرطللا كاان فصوف
 ءاردج ىلاهحقتو لانه

 عمدملاداوس هطلت اعتسو نب هةطداؤفلا تح يضف
 مسهذو نما بع شدد يعمل

 باس مرسلا ان 01 راس ناقل د6 كتموب تا ع تيلعو
 : رطق لكورادام لك .ىف د رصملكتم ل هالت امام كال سوال خيسشلا نأ ير ل ا وه وتو حش وجو جم هيلا زول هيام يتسلل

 0 0 ا ؤ رزأوةٌوفوذورضعت هيرزنلا نهدتنعىذلاتآ 5 نر اوتار ١ يل 2 ا وي رصعل ا ديعيالا ىرت تسيل د 1 هسرفىدعاسايع تشد
 0 اذه, 9 00 اون لوةباهذواهعجتأوأ محو هبثك ربك أ اوهو رصدعلا لهأ نساعىف رهدلاة مشب فتيلاوتلا نم هلو

 1 : نع لس رام خب ىلاعت هلياعاش تأ هرك ذة سوروهدملار ءاشلاىر دنكسالا سقالق نب هقامهن جوتفلا

 اس تالاكتف لاخلا هميلاتيعم كاذاف ع مهدعبتشاعراولام . ٠ .ةعدقراكتأ راكنأ ع همتلاراعشأ تابنأ .|إ 1
 3 كلذ ىف رافكلا سَ ساومودر تاع ندؤ ةعاربل ارسو ةغالملار هير هلأ هتف اضأهلو عملتو تاخر هؤرلا 2 0 .تولا دون ملا هيع نا هدو ةعارملا 8 34 :

 ل تع ا ةريثكر اعسشا هلو دعالط |ةرثك ىلعةالداهتو مسهلاو أو مهرابشأو مهلئاسرو سانلاراعشأ اهدف عسجس
 هتادمع فلخق هت واعم ءاثلارع ا ىلاعثلاووهلاعت هتنادجرةثامعب رادنت رو عستةنس فوفوتناةل دو نيسعن ةذس هندالو تنأكو ١

 لاقورافكتلا لع كات بلاعتلادواج ةطاد لا مارس حم و ةروسكممالفلالادعب ولولا نيعلاوةثاثملا || ٠
 تاي مطدع تاع | تع ءارف ناك هنالك اذهل ءقاهلعو 7

 ىداهلاديبعهحا وحتى دلاوأأ 0 ا تاس مالنا دمر +

 1 0 مبهشاوسهوناورساقلا كالعأر



 الس ةيعاوخ ىؤيزع تاطلسلا
 كات ساه اا اسس سستم

 بهذمىفةنودملاٍب اك فنصو برغلا,لوعملا هلوق ىلع وناوريقلاب ءاضعلا وو م. الانس ١١ ىلعانأ اردو امكلام

 فيصت ىف عرش نملوأ ناكو ناوريقلا لهاد ةءئابمل ءو مسالا نب انعاهذ او هنعهننا ىضر كلام مامالا

3 2 
 نعوهسشه نعو هلباديدع

 هإ ناك لهلاقو هسرف

 هياجاقمساعلا نيااهنع لاس ءلْخسأ ااهلضاو ىا ارعلا نمدعو دعب ىلاملاهبقفلات ار هلا ندسأ ةنودملا لاق عن تلق ضسأ سرك

 مساَعلانباىلانونعءابس لحر م * هيدسالا ىهست تناكو نوزسم هنعاهيتكو ناورب ريَملاىلادس أ ا مءاسو اهنع ||| لاف تاخدي زن اب ناطاسلا

 نيعسوىدحاةنس ىف ناو ريق اىلااع عخحر للا اوهيلعاهض هرعفةث أمو نينامعوناسعةنس ىف ناحدمج تاطلسلاىدلاو

 الولت ا بملاةملا صريسغفيناصتلاس تر ىلعهيوبوالوأت ا ارغلا نيدسأ هعجام لءفيلأ املا ىهو ةثامو رافكتلا ةيراحت مامون تنك

 هريغو بهو نءااط وم نم اورنمرا' الاياهلئاسم ضعبل متحاواهرثك أ نونصمبترذ مح تارثلاة عد ةبلغلا تمهونورهافل ادعب

 ضعب ىلركذووه هريغو ضايع ى مالا هلكماذهرك ذروك دلال معلا اذه تونك-اهفوتي مةيقي اهتمتسقب و

 هرك ذع الاىوعلالاملاهيقفلا بحال نبابفورعملاو راب نيدلا لاج حشا نآةيكتلاملاءاهتفلا
 ىلاتهح وتفرافكلا نم
 ةللادنع هحأ أود رمد

 رصمىلابرغملا نمءاجىكااماهيقغلا تارغلا نب نيدلا دس نا لاف ناس مءاو ىلاعن هللا ءاشنا اذهدعي اذكمتفص عرض لا
 اهلقنملهنماهلط وتونص“هيلارضفهدالب ىلا اهم 0 هوسمتناكو ةنودملاهنعزتأو مساقلا نتا لعار دو هترتخأال اةفاوماذكو

 برغملا ىلا هب لحرف مسالا نبااهررحدقوةنّودملاهفع ذو مساّقلانباىلانونك-لرفابب باع لضخ 0-0 ااهبأىل لاقو

 هيلع قفتتىذلاف نونه« ةضسش «ةطس لباغب«بفلوقي تارغلا دس ىلا عساَعلا نس اباك هدب ىلع وأ | ع
 هذهفتارغلا نب اخس نم 5 ؟ ونوزعم ةذست ىلاع وجر لات قالة الاهيف ه ىذلاوتش ناتئمالا رافكلاركسعو فاعل

 راصاذ_هتلع نا هياعصأ هللا هبل معلا ىلع مزع عمياشلا نباباكىلعتا اره انايتءالظععلاى | لاقق راكلاةياع ريك

نباباتكي لمعي ]ف تونك ن ءهندخأدةتنأنوكتوك ناك لاية لصالا وه نونح باك د
 انلفرسساقلا 

 لعؤز ودهم الا اوهوكلذاسانلاهرسمف هياكل وتارغلا نبابادحأ عفنتالمهللالاقربخلا مسالا نن غاب راما ولا صاد

 دلثمثللام باص نمدحال لصح ملاهي ذمالتلاو باككالا نم هلل صحو تاوربلا لهأ لمعت ن ونك» باك لاقو مالسالارك اسعّنم

 افونووةثامو نيتسةنسناضمر رهش نمل لوأ هتدالو تناك و وه برخملبملعو كلام بهذ هر هنعو 5

 ةلمفلا سلا عج نونح»و ويل اعت هللاهج رنيتئامونيعب رة نتبح رنمنولحتعستل ءاثالثلا مولى . 2 00 3

 ةمرعلاةهح نم مالك اهمضونيسلا تف فوةبن اث تونواولادعب ونونل سومه انوكتوابتو 00
 قوتسادقو هيلعتغقوزح ى ويلطيااديسلا نب لوشول أ هبذ فنص دوو هعضوماذه سلو هحرسش لوطن 5-6 5 0

 نهذلاديدحرئاط مساينونك٠بقاوهتججرت تمد ةتدقوهةنصام لك فديو هو ىنبنركهسبف مالكسلا ا راثكت ضرك

 باك ىف ىلاوري-قلا ميم نيدسجأنبدجت برعلاوبأ كا ذرك ءئاك ذو نهذة دانون « هنوكسل برغم اب

 تاغالان هّنباددان ز ]برأ هناقتا ارغلاني دس ماو لعأ هلئاوءاسلعلا نممسمَدي ر ةأب تاك عم تاقيط

 رمداحاولازب حوةسوقرس ني ذم ىلءاولزنوةملقصةرزحىلا شرج
 بجريتارغلا نب اتاغنأ ىااهل نب

اواضن أرب ناطانم موب ةنب لج نفذونيثث امو ةرمشع ثالث ةذس
 لع هق

 7 نرسل منويسلد مس طاع دام

 هحاوخناتنآرو لاقام

 راغكل ا لعلج هللا دمع

 مسه درممأنأ اوم ماقتاسه

 ءارزولا -ط لاقو لاق

 تادنناددبع هحاولت لام

 ارق قا ا ربا ا يل
 امههاذعتنوصتم مالكلا بنك و لازتعال بهذ ءىلء تالا ةمامسهلوةزتعم اراك ن مووت" وهناك نور الااوناك مجال: ريما
 املاعهنظفدابع ننبحاصلا ىلعام هول لحلف أم كس ورعلا الاصاع باكو لفارأ | ىعس داو هلناكو امهداقتعاو لقنو هللادبمع هحاودت

 ىداوا,تقدص ب حاصلا لاف لعل ف صن فرعأ الو فرع أ اللاةفوإسم ن ءهلأس هتيم ءفرودم كاف كيعو تامر

 ءاعب رالا مون قوثو#نيتئامونيدب رأو عسةنس مث هى ةدالو تناكوو حش الافصنلاب مع لاب تأالا تيان 4لبق ها ىلع

مناتسلارباقمىف نذدوداغبب ةثامادو ن رهعوى دحاةنس نادعش ن متعب : هليل ةرسشع قنثالا ا
 بناخلاع ن

 «ىلاعتهاءاشتاهدلاورك ذك انور وهلا ىوغللادب ردي دحر كوبا فوت مومااكلذ فو قرشلا ||| للاسعت : هلا ضرفامذنم هلا

 ةدحوملاهابلاو ةزمهلا تشب نابأووي نوف فلالاتسعب وع ارلا تفوممملانوكسو ةلمهملاءاملا ممضب نارجو ||| .هياعصأو ةنسل كه ملا
 يوم 1 1 د هي هك هس وتم دنق ةرعملإ م هعم

 دعبو



 ْش سلق

 مر ةرصبلاىرق نمي رقىلاة بس سنلا هذ هةرحسوملا ءاملادب دْسْنو محلا مضي قاب اووي نوت فلال ادعي دا

 اهنا لرتسثملا هيك ىف ىوجلاتوقاءلاقؤ باسنالا ناك ىفقاعمسلا هلاقازكم هانلعلا نمتعاج اهنم
 ملعأ هلاودادغب زو جحاون نمتاراسعو ىرق تاذذلب وةر ل

 ندي زن نابغرنبهللادبع نب ب يبحن  مالسلا دبع ن نابغر نب مالسلا دبعدمتوتأ )*
 *(ر وهةملارعاشلا ناكل دسقلملا كلا مي

 ذحخ ا ىرهفلا ةلسم نت سيحدي ىلع هدادخنأ نم لأ نم لوأ مو صوستني دعددلوم وةيلس لهأ نم هلصأ
 ملوةيسابعلا ةلودلا ءارعش نم .رهواواسأ 5 انلسأ الع ل ضف مهلاملوقي وبرعلا ىلع . رضغن ناكواي راكم
 هلوانسحاعيشت عشتي ناكو دحالايدصتمالو هرعشباعضنمهريغىلاالو ىارعلا ىلا لح .رالو ماشلا قراشب
 يراعى هرعشو هئرواملافالتموهللاو فصلا ىلءافك اعاعمل انام تاكوهنعهنلاىذرنيسحلا ف ثا
 ثدح هيلع لخدف ناك يددنعادلاستنكل اق ىدسب زلا كلم اربع نترممن.هللادبع ثدحو ةدوجلا |
 ىتفايلاقومرلاهلسفرعش عمريثكه يفاريبك اج رددالسص متت نم نساك يدب رخاف هإعارعش دشنت ١
 نط نم هنأرك ذب مساح لهأ نمىتفاذهلاقف هنعمتلاس رخال كلوق ىلع هن نعتساواذ مس سكت ||
 نأ ىلا نياك دستلملارعولاق عسبط ودع رقهلوءاك ذو ند هيفو سضوأ نب بنيحم معا و ماتا نكي
 لكوتملا مان ف فوفو دنس نيعبسواعضب شاعوةئامو نيتسو ىدح انس ن كاك ب دداومو هاثرو ماع :وثأ. تام
 نمل كرد عمت بيصخلاحادتمالرصما دصاق صمت ساو) دولا زاتحااساو نيتئامو نيئالثو تس وأ سجن ةذس

 فراطذ اهم وتو ه راد س اون «وب ا هدصقق هل اةبسنلاب رصاق هن اس اون ىال !رهظن تأاق وحسن م قدس أف هلوصو) ْ
 لهأ تنتفدقف حرخأأ هاك وةانهل لاتفهدصتم فرغفانههوهسزل ةيراخلاتلاقفهباعنذ ايساوناملا| ٠

 اهرادافدخ نماهلوانت هب امناكىبطفك نمةدروم : كلوتب فارعلا ||
 ىهوتاسأ هل نمَتيبل اًذهومف اضاوهن عقجاو هيلا حرخ كل ذنبا كد عمسالف

 اهراكشباقومغلا تالا لدصو ب اهراضنو ادذ لودعم ريسغ اهب
 اهران نالنءذللا فاخ ترك ذاذا ةسيظعلكر زولامظعنم لنق
 اهراقتعو اهرج الا قدتالو < رغاص .ريغاهساك ثثحافتنأ مقو
 اهراعتساهمتنحو نموأس مشلا نم“ ب هفك قركت ساكلاداكت ماسقف
 اهران حاولا انمازقا نم نيا يب اهحور 00 اميداب امالط

 اهراداق ةدسن نم اهلو ان عاعك ىل فكح نم# در وم
 ناكيسنلا اذه فروك ذم نابغر نبهملاديعنببيبحنأ ءار زر ولازابخأ باك ىىرابشوجارك دو
 كيد نأوةئامو نيعب أو ثالثة: ىفادودوم ناكوءاادعالا دلني تاكوروصتملا بفيلم مايأ قابتاك |
 تاقىرهفلاةلسم نب ببح لوم هنأو مالسلاةني رع نابقر نب ادحتم بست, هيلاوهدلو نمرعاشلا نيا

 ب واغلضالار ةدشاالو هلاه درك .راث !نيفصدعق وف هعم هودي واعمصاوحن نمناك ةلسم ننسيدحو '
 كلريسمب ررميدحاب هللاعف يراخ : ,هوام معلنا ىط ر ىلع نب نسحلاهيقلف هتامهم ضعي ىف ادمحريس ٍ
 هاند ىلع هن قاهمتعواط دقل اوهللاو ىلد نسل لا عفالف ك_بأ ىلا امأ ببدح هللاَعنهّناةعاطربغفف ا
 نوكستف لولا تنسح أ لعفلا أس ذانلترلف كنب دف كيدعقدةف كا ندى نب ماق نئلذءاوهىف تعراس ا
 ليذاكللاعتهّل'لاقاك كنكلوائسرتن اواحلاسالعاوط اخ متم وف ذب اوفرتعا نو هرخ او ىلاعتهنيا لاقاك
 ةنسام.تاسفةينمرأ هي واعمهالو نجرلادبعوبأ اذه تيبحةيكوت روي سك اوناك امم مبوأق ىلعنار
 مالغياهميثاف انيداهعس ا اهاوبيتنن راح نياك يدإت ناكو ةنس نيس غاشش لو ءرمسهلا نيعب رآو نيتنثا

 ذييسشلا بشن رط ثناثو
 داقتعالا هللادسعهحاوخ

 ةنسسلالهأ تهذمىلع
 ماكحال داقنالاوةعاجلاو

 ةئسسل عابتالاوةعبرشلا

 هيلع هلاك ص دهّننالوسر

 وهو هي ذويعلا ماودو لسو
 ْنَد قحلا نان ةظحالم

 لاقوءاوساع روعشربسغ
 بلقلاصيلخت دبحوتلا
 لاقؤهاوسامبروعشلانع
 تاّعلا صالخةدحولا
 ّى :وسأم دوح و لعل انع

 قارغتسالاداحتالا لاقو هّننأ

 هناك قل ادوحو ف
 ةداعسلال او قاعتو

 هس نع كلاسلا صالحت

 لاقولاعتهناةدهاشمفف

 نا تال آلا ةواقحشلا

 نع عاطقنالا اوسفنل أ

 تابسن لصولالاقو قالا
 ووندوهش قهسفن:ديعلا
 مطق ل صغلالاقو قملا
 قلامعتدتاك وس اع + مشتل ١

 ىلع لاستبلغركسلا لاو
 ركس ىلع هعمردهيالِب علا
 سر قوثرتسهءلعتح .وام

 نيعسل 9 سد ةذس 0

 .فيرسالا هريقوةئامامو
 ار
 فراعلا غيل وهتمو)#

/ 0 
 , دعت نب نونرلا طنيعهلئاب

 0 د*«(ىاجلا
 ةمصق نم ماع هللا هةر دإو
 الوأ لغتشاو تاسارع
 ند راصوفن مك ١ علان

 مث لعل قدرضع ل_خاقأ
 ةسيفوصلا مياشم بك
 . نمدسحوتلاةلك نقلتو



 : ابعت هللا, فراعلا ميشا
 "رت: نفابخل 0 راك 0ك لحمد ماها فسم تعصو ىرغشاكن دإ ادعس

 الاطلو ىرئلااهمد نمت و قر #* اهيدس ىدرلا ارُعاهل ىو ع اهلع ماسلا عاطةعلطأب

 ير 3 اهحا والا نم ىبتشل « اهتذشنم ىتةشىوهلاىّور
 نك ل فالاهتلتق تاكام ني اهلعن نم ىلسع زعأ ئث و« اضخلا عم وامواهياعت قوف

 اهلامالغلارافن نم تفناو د انمع فاو سىل+تاذع نك 5 اماعرابغلا طقساذا ىدأ

 ديلا ةنازا ارعت هلا تلاقف 3-0 "تريئامدعب ىثارفروزت نءاح اهمذ هلو

 ةعدومهشضىاظع كانهتزاق 5 دودسمربعلاق در طواذفيكش 35 أمات ثعيدق ى ىح» عوز كك

 هوبسبقلا ف نما ز رئذه د ةرئازشلت ءاعرقحو وانذمو 5 دودلاو صرالاتانبابف ثيعت

 _نابغرهمساومنماهدإؤ ىفاهل تايبالا هذهتا لبقو اهف هلو

 رفعالابارتلاب كهحو ت ترتسو #* رفا ءارعلاب كت سن لأ

 ريصآ لمآ تريصك نعت عج رو دع ليادرمدسب ل

 ريش لابحاض كهحو تكرتل هع ليلارث ا ىرأ تآودقأتنكو ل

 ىهوتاببأ هيف عنصواضيأهلتةفماويي ناك مالغتي اجاب مهمات أ ىورب و

 ةماركحخ؟ 0ع هلو ةتائقف دع هرعحملاضولا تلدبأ تنالف ع هود تامزلا مرب اف يساب

 هردحخت نم هتعفر وىدأم كما ع هنحدنم هت رضا انآرت 5 هرسأب داو ١ كلواشملا ءل

 دعب اذامشمملا يردي تاك ول < هرغف ىلقمرف نزااو د مان نسحناك أن ايش هيىدهع

 هردصْنمهسبلت حر داكب و ع ةسفناهنم صرفت داك: صصغ د هريق ىف هل يح ةمرلا

 هردغنمهردص مذ: اذام دع هلابتاب نسملا كيد واب مالغلات نأ تعمق

 هرسعف هلددستالب ران < هدعرعوي ”,مىذا لاق

 لات هللا هسجسر نسح ىنةملك هأوهرعش ن رمتعا ىولةلا لا رستع !با ىف ىل ا اردعا اركول ارك ذدقو

 قيلت ىلع مالكلا مدعتدقو نون فلالا دعب وةدحولاءابلاتفوتمنعلا نيغلانوكسو الا هن نامءرو

 م سكنا م ام

 *(ىفاشلاهبهغلاك رادار نعلاد.ع ندعم نبهللاديعننزب , زعلادبع م.اقلاونا)و<

 هللا كسيبع ةيبلو ب او عم

 هيلا سليم ار دنأإ

 1 ذيناكو باستلام

 هفيئاصت نم ريزئؤح قى

 هللاد. عمحاوش قاصوأ

 تاكو هلهنتبحر كذب و

 غار لضفلاو ل علابا ار عم

 ىاف الاوىلا ا

 ديزنأب تاطاش !اهأعد تح

 هيلا وهتك اتا

 ىسح ناكوة زمننا 5-7
 زوج هنا هنلا اياضوا ند

 نمرفاسو رفسسلات الا

 دالب ىلااهح وتمزاسارخ

 .ىلا ىبتنا الو .مورلا

 هلدوأ ىذال لاقناذمه
 هرمأ تلثنما ىاةرئاحلا
  ىاتادو ىف رثاا
 ثشنأ كلذدعبو ناذمد

 وحراوراذتعالال م ذي ا

 ىلعردقأ الفاهم وفعلا

 ان مورلا مالي ىلا لودتدلا
 شرم نماسف عمم

 قوما ىكحو توعاطلا

 ندلا قع ىديس مظعالا

 3 !وأا هدلاو نع ىرانغلا

 هدلاو لاق هنا ىرانغلا ىلع

 ركسعلاب انضاقوهناكو -
 نانرتناطاسالر وصتملا
 .تاامو:للاقناطعاشلات أ.
 ةقيقحلا مولع نعني ئجابلا
 ةفوصلاون روم اكتتملا

 ةكاشلا» نمدالوءاكتاو

 لاقفثاوأ امل اءالغ 2-7

 نيسعنو ثالث نسر ولاسين لزنةي«ذاشلاءاه نراك ن م مساقلاوبأ ناكوهتقو.فتابمصأ ثدحت ءوبأ ناك

 ىزورملا قم ها لأ ع نءهقفلاذ أو هنافو نيحكلااهنكسودادغب ىلا لقتنا م نينسا مبهقفلا سردوتنالنو

 دادغ نار شةساع هلع ذيخأ اوتايزرملا نم نسا نأ !تومدعي ارق تالادمادوتأ 16 ثلاهقفتدملءو

 هلر عسب رلاةسعيطق نم فان ب رديدجأ نبيع دسم فدادغبي ودب ناكو قاف" الالهأ !نممهريغو

 هوجو بهذا هلوريثك ا عا اودادغس سا + ردتلاهبلا ىهتناورظنلاو ىوتخال عمال !قةيقلد

 نممقفأ ادحآت ل اراملو# اود ىار ارةسالا د ماح 2 | 5 !تاكولازتعالابعهتي ْناكَو وهلعةناتمىلعةلادةددح

 قفيمالبو 0 لك تسم هتءاساذا تاكو كر ادلا د نب نسا همالءدح نع ثدحازةاوىرادلا

 ل !اوةفكلذف هلاقيفام معهن ىذرق رةفشحيلا ١ او ىفاشلانيمامالا ب هذم فالح ىلع تفأاع رو اهنفا

 نكإلا نفنلوأ اوأث نطارؤدنالا اوانكواذكب .و هماع للا صّتلا ل او رن عتالف ن «نالنثدح ك2 و

 فين نعةثاسعات و نيعيسو نيج اسالاو ثره تلو لرش ع ثالثل ةعاتا مون دأ غب ىفوت ونيمامالا لو و

 لادلا خشب كرادلا ادانممأ ةقث ناكو عبمأ 1لرالاوةدعقلاىذف قوت هنالمقو كاش يا ردم دس نيعبسو

 م ةيرقالأ ىطو كرادىلاةيسنلا هز تهىناعمسلا لاق فاك اهدعب وةحوتفمءار فلالاد عن وةلمهملا تاطلسال | تلقىدلاولا#

 با ا م رعلادبعوهلاهونابيصأ رو ليرد مالنانوج

 ْ .كوملالا ءالؤهنيبتك امنا ٠
 رباز#



 ار

 نير اعم ناسا نيةثابل نيد نبةتابن ني دمحانيدج نير عنزي زعلا دبعرصت ونار
 ةانفدي ز ني نعس نب بعكن ةءيد رنب ريك ني دعس ن جابر نب حازز تب ورع تبدا

 «*(فورعمبدنلاةب ةبوىدعسلا ىهدتلا مني م نبأ

 هنلا نتكنالعع :رغأ مهدأ اسرق ءاطعأ دق ناكوم ادملا سنو ناسا د ةلودلا قيس

 هتردهأ "ىذلافراغلاا ءاحرق 35 هثاووتهؤاو ر وه-ةلخو 0 هقالكشا ىذلا ثلا اهي

 هئاوادمع قردلا ويسار 3 هصصاغعتق انتلوأ هنالوأ 35 ةثاروسشل هضرادق# هيدا

 ه«فتيبح حاتضأ امطلافاكتف ع هثأم 0 ىحاردلاءام 35 لع أ ىلع هنيه لتغ :

 0 أ نم نس او اعقرتتم د هئانعأ نمىريتاوالسوةم بهنام ثحأ قضافنهنم ص: ةأف

 هفاطعأ ىف طانملالا قلغتال ع هئاك ضعي ثارعنلا أك ولا ا نمكي ناريئلا تناك اه
 هئارسانمفرطلان وكن تح هي اهاكنسان لا فرالالمكبأل ع هئاواغ نسم تفكفك اذاالا

 هوقاهتام هل نم هن : وطةبمال ةدمصضصو'

 لخلا ىلع نا ىرذ نمتدكو 35 اهمث رخص ىتساهللابىل تداحتف

 لت النالوأ ةغراشل قلخاف د انللاونلاز تأ ىف ب رت تنك نا

 لمأالب ايندلا بحصأ ىبستك رع #3 هلأ امش 3 كدوح قسول

 لوالاتيما |ىنعأ ىرتخلا لوب ماملاةبق ىنعملا اذهو

 ءايالاالو اهنهذي دوعلاال »هب ةهؤحو كترعهذاكَنَر مه ىلا

 ءاضيبلادلا كاناننيبام مي تدوشف كلنا ىدن ىنتامخأ

 هان تاز ل حاس ديلا سشلقو
 : ءافح وهو جاررب وسبع < ةعيطق ىهوسانلا فت دغ ةاص

 وراعم عم وهوا مداعاىلا حاج الق لبعدتج رق نانبالا ذهانرك ذدقو (اامر تيعس بلطت مؤ

 رصاتاىف طارقالار ع متبذغلاو ع تر زناسحال انيعرستلاو

 ةسقهيدالو تناكو لانعت هللا ءاشتناهتجرلا ىاهحرش قأن ةضواغمامهتبب ىرح ودمع !!ندمتلضفلا

 ىدادغبلارصن نب ىلع نيدسمن ساس أ لعتاند لهسس نيدجلأ نيد بلاعب ؟لاقةفورعمءاسم.الا 3

 قامهرك ذ دى داسو كلاملاتاهؤلادبعىنذاقلاو تاوهؤ تاق ةضواذملا ب اكس حاصو للك اسرأ انحاض

 وهوز زعلا دبعرصت أ تدب ندشناف مايقديا

 || دادغة ئامسب روس جة تسلا ارش تلا سهلا عولط دعب دحالا موه فوتو ثالث نم رششغو عسب 1

 ا ناك هالتغ البلت دنع تدعتف طسا وندهن 00 قناكو لاق كاع هنباءاشنا تافولا درع 7

 لا لاق ىاطا نجعرلا دبع
 نامند# ناطلسلا لسراف

 ةشدزت ا وح عمال اوس ردمل أ

 كحال اهنم سّملاو |

 ةلاسر تتكفةروك نما ١ ىف هلوءاسٌو رلاوغاز زولاو وأ ا دمودالبلا فاط ىنعملاةدوحو كسلا نسسحت ني غسج ديت ارعاش تاك
 الو اوه نيداهمق مكحام ْ

 ؛اسمقفئتاو اطلا |
 تس لد

 دوحولا هلام ل ١
 نجم تاطلسلاكااهلسرأو |
 ةلاسرلاتناكت الاقو تا '

 تاس قاسباهقحلي ةلوشم
 قةدئاقالفالاو لئاسملا |

 ةافودعت مورلاىلا ةلاسزلا ٠ اودلا فيس هلو تت 0 هناعف ليست اوةرغلاةفصق هلعقو عمل َدهو 0 ا اشر ةلودلا ف سى هلوميلا قيس هتطة امو عادنالا ةناغف ليس او ةرغلاةفصق هلعقو ىذلا ىلا اذ
 نلاتناخد مت ناظلتسلا ١
 .ىرانغلا نيدلاى ىو ما

 قنعالاسرلاكذ تفيد 1

 ابنا لاقهنانطاوىدلاو |
 ملت هلوت الاى دنع ا

 لع هنوحر ةيسرافلاب ١

 هلو تاحمدلا صعب مظن

 همس راقلاب ةقيطل تا ا ْ

 نسما ةياع ْق ىو 1
 ١ 0 اردنا كلام نهّنلا دبع نب تللعأ دعمك ذمدقملاعاز 1! ىلع ننليعدلوقاشن أ ًاءانعم فو

 ةمواظن موتا تاقنصم هلو
 ةيفاكلا حرش اهتم ةروشنمو نورد الب لميت ترقب م «نضوعشو تي نمي لامس نك ردا

 3 أ امواهترك ذاةلاطالا فوحخالولواهترأر تاب فى عل افلد أى اىلاعتهنلاءاش تا » 01 ذك الا كوكعلاب
 ١ حورس قامديق ضاتنتو

 لعدت اوغلا نم ةنفاكلا ا
: 

 ارا اود حفلا ةدحأ |
 »وحلا نس ْ نأ حدتماوىرلا ىلا لضودةناكو ربك ناوهد هلوددحهرعست ماظعمو زوك ناارصن أرك ذهلاانعجرا

 كف ١ ةةكنع نمت اذابز عم

 تأ ارقلا لئاؤأى بع بتك ١

 اضعن هضزرت أ اريسفت مظعلا ا ١
 ْ رهف مدقتاكنونلا مطب ةنابنوىاعت هللا جسر قرمشا اتناملانمنارزنكناة ري ةمقرهافلا لمت نفذو
 ا ةنسبو ءاراهدغبوامتحت نمةلنثلاءاسبلنوكسو ملا ع ري ما هكا ريخشو ةنابن تيا تيطلعا

 ميلنعلا نآر لآ تولق نم
 ةوممل ارتها اوت هلو

 5 نام لوو اوه راغلاب

 انفيةذةسزاكلاب شالا
 دقو بهذأا 7
 فاو 5 ىل عاف نعط

 نمار ةسققرلا

 7000 ا 7 55



 81400 تان تا
 , ىداولا, مويلادعب كلا خاف دب هعدوأ لخ نمل طا عم لكوةبفاٌقلاو ضو رعلاو

 هتءدووتبلا اذ هى دشنافهضىفوتىذلا موملا ىف ةتامنن# رصنابآت دعروك نان سحلاون أى لاق ءاملعلادنعةلويةمهفناصت

 هرس سرق ق وتو ءالضغل ا

 ثنكلوةيةئابننبرصنابأت عمها دبعن حاشو نيدجت ىلعونألاقوباهولا دبع رت ىف كلذ رار | تيعساو ناسفةنسسار مب
 لئاقلاتن لاف نلتحاام تقف قرشا لهأ نم ل-رلا.فنمتاةفبابلا ىلع دن ىزملهدىفالئاق امون || فدو لاقو ةئاسماتو

 دحاوءادلاوبابسالاتعّوتت هي هريغي تامه سلات عل نمو "| تاك هلخد نمور هعرالا

 || لهأنملجر لاف نم تاقن بابل ىل قدراهناارخ آن اك الف ىضة عن تاةفكنع هن ورألاةف عن تادف ||| ةقتاطلادجولا لل .ف(انما
 . ىلا ةيلئيدرالا ةسغاطلا
 ايتيمهنبا نتا ناسا
 ةنالوف هسنفدو هرق نم

 اهلع طلستالو ىرخأ

 لئاقلاتنأ لاف كتحاحامتلةف برغلا نمت رهان

 دحاو ءادلاوبابسالا تعّونت د هريغب تام فيسلاب تع نمو ش

 برغملاو ٍقرششملا ىلا لصو فبكت بعو عن تاه نلذع هب ورأ لا. ةفرعن تلتف

 ه#«(ىسلدئالا ىسيقلا سلغم نب ديسلا ني دجسأ نيزن زعلادبعدجتوت از
 ا اوشنةروك ذم ةفئاطلا

 8 2 58 3 . 7 1 1 5 2 . ع

 تدالا ًارةواهتطوتساو رم نكسو سل دنالا نم ل رامبم هيلااراشمةبن رعلاوةغلل ايرلعلا لهأ نم تاك اوقرحاو هور هرتق

 تادحالا نع هيقأم

 ةتواحلا ١ ماشملا نمو) 35 :

 ىاىلءوداصلا قرحق هرك ذقيسدقو صوصخلا باس حاص جن رلا نسحلا نيدعاص ءالعلا أ ىلع

 هلودكلذنف نسحر عش هلوداف ا ودافتس او دادغب لدور صعىتريعتلا ب وعل نفسو بوتعت

 ىاقم ىلعداهلاداعأ دب ضر هيلة نكلو « هلعالبنوفحلا ضن ص

 ا ضرعمهنأ ضرع 3 قأ نكلواتوثرازامو 5 ضمغتافعومدلاضش نيدلاءالع ىكوملاهّللاب

 || ىهدئاصق فتاضراعمناونعلا بكب حاض غل نبل يعمءارهاطلا ىأن يد وهنيد تناكوةريثكراعشأ هلو «/قولحكلا

 || كوالا ىداجنم نيقيت سل ءاعب رالا مول وتواننم ئشثب تيتالةلاطالا فوحشالولوام مناولدىف ةدووم || ءاسفلخ نم هللا هسجر تاك
 | ريسفتلا بحاص وحلا مهاربا نبى لعن سملاولأئيسشل اهملغى صور ض؛ةئامعب رأونترسشعو عسبسةنس || بحاصناكو ىحديسلا

 || ماللاديدشتوةمعتلانيغلا فو ميا مضي سلغمو نيعجأ هللا مهجر قع١ا ع دنعنفدو قدصلا للصم سانلا ناكوةمانعةرذج

 ةلمهمنيساهدعب و اهرسكو هنمةرظني ةيدحلا همت

 انومهنذاىفهنممالكتوأ
 دي( ىعتاهلا بلطملا ريع نب سايعلا نب هللادبع نب لع نيرعتل اديعدتونا)د#

 3 . ناكو هسؤ رب هند للم لحشد

 : ميراةمسفلاو هنااهنم بئاعتدبف تناك هنأ دوقعلاروذش باك" فى زوجا نب جرغلاولأ مالا ىبرعلائيدلا ءالع كلوأا

 توعل رو عب رأ دلوملا فام نيبف ةرعجهلل نيتسةنس فر وصنملاو حافسلاادلاو ىلع ندمت هون اداووةئامو ةسررع اسردم دنت

 ١ اههندن ناكسفةثأه .ونيناع :و سجن ةنس قر روك ذماروذا ادنعف هو وهنامو نب رسعو تس ةذس قد ف و اوةيس

 ندب زب ج هنااهتموة نس توسعت عسن ةاقولا ىف
 سانلاب مهل ادءعج وةرعجوأل نيستة نس ىف الب واعم

 هتعام٠ ”ركسناهح وانق ا ةنس

 / راكنالا ةراع هدصعوو

 || ةيمأ نبرح نب رض نانفس ىنأ نب هر واعم يدي زب نالءاوس ٌفانمدبعىلاتسنل اىفامهو ةئامو نيس مات هعم عمجاهناقفتاو

 نالابج قابمدم# 0 ادبعزب وداد ة سجن فانمدمءودن َر نّيسبف فانمدبع نيس م”دبع نب ا رخو اصف هنذاف ميشلا

 حجافسلا كردآ هنااتمو فانمديعزب مئاهنب باطملادبعزنسابعلان هللا ذبعت ىلع دمت ادبعأ] قافئانو :دمدلعاشغم

 ردا هذح وعوهو ئداهلا كردآم هند امعوهو روصتملا زن ىدهملا لرد هيأ اننا امهو زودتملاو راكنالا لرثو هبل ىلع نان"

 || معمعو نينمؤملا ارمأ مع :.ونيِنمومل ا اريمأ هذ ساخاذه نينمؤملارتمأايدمش :رالاف هولل 5 وتامهمانأف و لمس درا

 معرمصلاريعوناهلس يعسانعلاو ديشرلا معرفعح ىأ ننال نأ كا ذوهمع معمعو نينمؤملاريمأ

 قرطلار رحنا ذولفسأ نمةدحاوةعطقتناكورغش لوا مدلو ىتلا هنانسسا,نامهنأ ا هنمو سسايعلا ةند:طتنطسف هند لص 2 |

 نيعبسو سج ةنسةرخ“ آلا دام ثاموةئامو تس ةئس بح رفدلوروك ذاادعمل ادعت اه راق اندم تاطاسلا نمرف

 1 هللاوءاقلمل |ضْرأ نمةه.جا, سجن ف لدق و عسل هند ىدلوءريغل اقودادغم هنآك و تناكمريغلاق و ةئامو

 ىلعا

 راكحالا هلع عدحاو

 فاف'سانلارئاسو نابعالاو



 اضنأ هلو

 وهوةقرلا هباعىف تدب ةدصت نم هلو

 1| قوفل ًاامهنيد نيتدحوملا نيعايلا تب كباب ورىلاعتوتناه؟ردادغسةثامعب و لا

 فاكرش“ ى.ةلاواىزاماهقشع ٍ

2-0 

 اَعبط ىف افارلا ىف سول نب هللا دبه دمتوب أ ىذاغلا هرك ذوىرطاخ نماهتيلمالجذاشلا تك تقرتحار
 ىوروهدنم نم يصاب رك زول هرك ذودقفل اى مامارم هعلاةرك اب اي ورلا نسانحاوب؟لاقف ةعفاشلا أ

 |١ انذام الاق ةثامعيرأوةة سجن ةنستحلا ىذيف هتدالو تناكوتقر ةتمدالب فريك ق 00 ندا

 بمعتلا بيسي المالا نم هغارفدعب قو لمآ نيد ىمأ اب ورلا نساهم, نغبىالارهاطوأ
 | سس

 اهلوأ ىلا هتديصقروهم ار ءاشلا تانقرلا سنقنب هللاديبعاهف لوشي ىلا ةريبكممأو ملعأ

 تشئاذاو هناغسساتطعشاذار وغتموهنرغش ىدلار لاه :ةرعوج 1قىعو(برالاةرثك نم ةلداع)

 لامتهاءاش نادت وهدلاورك ذم ًايسوامهف ديد ثلا غمءاتلاوءاثلاب رغت او رغنادق لف

 *( روهشملار ءاشلاث دان نن نسل نن رودنم نير. عكلا دبع مساقلاو از

 علاط ناريس مهنلاو ىرسف ىلع * فرازل اهشلالودعم دسغاو
 عمالس مثلا نمت عسا نم  بحاحت اق ىحدلاغسمالحاسأف

 عئاردع رصلاب ىط عب رامكحص ي*ي هن :رط دئار رعسلاو اند ناىلا

 عقاو رسنلاو دربسلا ىنا وح قيقر 35 سماد ليللاو ءابهملا«ءزانف

 عقاوف ماهتس ملا تازيسع' نمو دب ةطقن فاعلا مد نم اساعراع

 ةاريلاابنعؤش ىراذعلانويع * انهنااك انوع تد“ اذار دن
 عئادو لاحرلا نابل دن ءامهل دع امنأاك لوقعلا هبصغةدوسعم

 عئاذةبابصلا موتكسحمونودم «*« انسدوناد لسصولالطو انيق
 عج اوسلانوصغلا فارطا,تذالو د اطقلا طرافءدرو نعال: نآىلا

 عسباصالا عادولا هسنع قطنتق »*“ هناسلو كب ركسلاربسأ لوف

 قسغلااهوون نمانل ءىضياإك" « انلمارملاساك اسما ىحاسصاب
 قرتخ ءال اللا نم هبلع :ققخأ 35 انمرش مسه ىع اما ارج

 قفشلا هدف هيزكسم هنفف د تن رغام سول انأ فلك مارول

 سي( فاشل اهيعقل ا ىفان ورلد مت نت مسا نب ليعم»انيدحأ اولا دبع نسامح اون ا)

 ) لدا - ناكلخ نا تامر (

 :عول

 5 را درعا لقوا ارب واسأ هلوتادا الث ف هناودثرأ ارد رثكملا يدي جل اعأ ارعدل ادحأ

 نيااث ؟لاةفرعاشلا كبابتنا هللاق داب ءنن بحاصل ا ىلءمدقاسأو هّيزئاجاولزحلأو مسه موءاسؤرلا قلو

 هلوقورعش ءش نموهتاصلزحأو هزاجاو هلوق ن سك اهكلرأب

 ىناممتلا توكشدقى اك * ىتسقرف مسنلا ف صو

 ىناصشلارهاط نب رهازهنعىور و فال بهذم ىلع هماعهقفتو قورزاكلا ناب نيد هللا دبع أ نم أ
 - ل لضرب ا لاكن هلرمافعتلاريثك كالا ماظن رب زولا ناكورايدلا كلة ىف ةرفاولاة مر 1 او يلغعلا هاا هل ناكو هريسغو

 0 سر ا قاعوىز دولار سان سلب رثحرلضملاقاووواسيوةزغ لحنا و اراعىلالحر ه]ذخ 1 .

 1 ص, صانمب كو ني.عفاشلاب تكل وطأ أن موهو بهذا ارا ممةدسفملا تكتل اف :صواهعم اع نرث زملاربمالاةحوز نوناخ ماو تابسأ هدقوا مي سردو ىزلاىلالقثثأ م ةسرؤم تاس رط لع ايو شداد
 تاطاساا هلزثاو ب وقعت ا لوك ناك هناهساغلةنو قالة لوضالا ف فتاسو نموا ساكو لاك باكو د !امامالا ١

 لعن اء دعم ناظاسل اهنمإ

 ه«سهاقةنطل تسلا ضصرسع

 1 الفرن دالبش 0

 ةدابب وت نامارةدالبوىلا

 اع روهمهريستوهدنرال ا

 زن زعلاهرسهللاسدق |

 فراعلا عسشلا مهتمو) دع
 ىبدالارس .ع هذد هليأب

 *( شور رب ريهشلا
 هيابش ف ملعلاةبلَط ع 0

 0 2 ربهش كك هز

 ىهالملاب الْغَتْشم هبامش ىف
 ىلانهذم سانلار عيشو ا

 | ليصمتل متلادالب |
 قل ناما مدع ا
 وهورنك لادا كانه 0

 روبزملا نيدلاءالع نع
 لصو مهدي ىلعالوأ بانو

 لصتاوتاورش ةيالوملا |!
 لا ةمدخ كانه ٍ

 ىكحد. ل اهّللاب فراعلا
 ءدسنعل ةةشاو قاورمشلا

 تادهاماو تانانرلاب |
 لتناوهلاوحأتادنتو !

 ةيسعد رعب رأي نكس ناكو

 ماعاارش را ودعك ةرانو :
 0 مدل ا 0 0 الاه 0 ا نيقرافايع وى.راغلاد هت نب رفاغلادبع نيسكس انآ عم«افالخ والو ما وامه ذم همانأآ ىف لضافالا سو ر نم 1

 زب ريتدالىلاو لب وطلا |

 تاطلسلا ةدلاو ىهو

 ةحورامشب هنا وازِد وقعت 1

 وب ريش ءاثناهسريمالا
 . مشو :دئام نكد

 اج صراسودالسبلا كن
 . لفن ونا عالاو رباك ذال



 ىدشتغتلاهّلا ةمعئاباب نق

 ضر ىقهتدع لاق هنا
 قعاشسأتم هتدحوف هتوه
 نم ةلئاص تلاتساب رلا
 تامةرون ريااهد قازلا لوبق

 نيتاثاةنس قليلا حر

 ةئامقاع ونيعساو

 هّللابكإ راعلا مهتم ودل

 َى هرمعلا بيبح يشل ىلاعت 7

 هامات
 ا رغ ناعتهلباهجس ل ا

 نمايركب وبالا ةهجنم
 نم هلصأ تاكو مالاةهج
 هن رسقنم نامارك هالو

 ىطسولا هن رغل أ ىوعست

 هدئك ةبسصق نمد رتلاب

 معلابهرعكلوأ ف لغتشا
 هلاغتسس ادعو

 ا لترا دئاقعلا حرمت

 الوأ قات ىكدتسل اةمدحت

 لاّعذ هيدنص نم ةعاسجب
 نام دشردقب زه مسهل

 موف لاعتبرلاىب رب
 جياخلا مده ناتي دخا»

 راحارقهب رقيتوفدملاة رمي
 وانوشروفةبصق نمبرق
 هماتاذى ند ةبالونم

 ةعارقب

 ا يهدي د سعشولا
 ةدضقلا هزهزجشلا لعف هيلع

 ةللاقو تيبحي مشل ااعدق

 ةسفوصلا نا سأ الها
 ناو ةريغلا وسهلع بلغت

 هل صاق تنذطاك سالا

 صني و عضوم ىف سوادا
 لاق مانا ءارام هيلع

 لقنوءاطعلا مهنا ةديرل 7

 قتدلحاللاق هناهنع

 تابلت ءاع عضوملا اذه:

 ضي رخأ دين

54 

 || ىتل !تايفولا فرخاف نب د اولا دبع نب ر معمرك ذولا عئهّلاهجرةئاعد# و نيتنثاةنسس مرحلاىفندلا ف
 ١١ ن مرش ىدادل اةعبا موناهعماج فلم أ انلتقروك دما نساحلاابأ نأ ى اع ههسل اع سول ظفاحل |اهح رح
 1 نمةانثااءابلا تفوواولا توكس وءارلا مذيب ان زرلاو يسعنا وةدحالملا هل2ةةروك ذملاةنسسلا نم مرحما

 ا ءايلعلا نمةعاج اهم رخ نات سريط ىحاوت. ةنبدم ىهونابورولاة.سنلا هد هنو فلالا دعب و اهت 5

 : اهرك ذقمسدقو لانهةْنب دم لمآو

 «(ءاغبسلابفورعملارعاشلا ىو لادم نب رصن نيدحاولا ديعج رقلاونا )<

 همانتو هلئاسر نموإ عب رك ةوديلعغانثلا ف غلابونيتدصن لهآ نموهلاقو رحدلاةمأي ىف ىبلاعتلا» هر ذ

 1 هرعش هش نمواهحرش لوطن ءامش اوىاصلا قنا نأ نيبو هند : رادامو

 عزل االواباسريصلاالناك ذاوع ةولخورهذه قداساب

 عمم ل قبب متتيذا تالاف دع اهلئامحلا حور عمط أت نكدق

 عتنت سعلاب م < دعب اهنا دي انةءاعتلابىحو رهللاندعال

 ماهتسملا بحمل, فارآو د .مارغلابفرعأ كنم كلاس اضنأهلو

 ماسلا ريغ فواز ىلع ع كون تراس نيد عطس ولو

 هراذعب تزرط ةسحالملاعلخ د هتانح وتستك اان فهفهمو اضأهلو
 هراصنأ ؟نمبلةلاتاكسللاب < كاضح مسا نع نتا
 هراونأ نةروثلا لالهلا نين غنا فن ونساعتلك

 هرادق»تمدنال ىوسهلالاق وعن هنأ ارق 2 بالا حلا اذاو

 هنق عدن ادق ةوميشلل ا!قهلو

 دماطاىف ةلهأ نن رطانلل 5 هس ترف رداوسخ تشكن 2

 نغالا ناكم هل ارانغلا لحح #“ دقوافو هراعم سمتل افرط ناكو

 تادجنئب ةلودلا هس نت هلودلادبعس ىف هو
 لكن هيدر تدي دالك دعلا بلش ىرولا قءامعت ثمال

 لمآ ىروال قس لوالام 35 هلئان قس من ىلا داح 35

 دس روك ذملاي رفلا فار عشرتك ًاوىرعسلاة تان نب رصن ىأرعشى ىنعما اذ هريظت قيسدقو
 ثلا هر هول ردودالءلا قل قنت هناقودعل وةدمتادجن ل اودلا فيس مدد قناكو ليج هشه دصاقم و

 || تانعش نم : نرتب تالثل تيسل اهلا اوه وان قسطا انوةئاعلت و نيعست دوتاعدنس نامعش:

 نمهرودصدنعل را !انآ ًاريمال او تعمسو ىبلاعثلا لاق و لع هلأ 0 ري

 دةدمالالواطّتم نسل ا ىلاءاضش ءاغيبلا جرفلاا هبت ًاردثاسعللو نيعست ةيسس قدادغل هلوحتدو ل عا

 ْآ فوت ناشلاءايلادب دشتو كوالااءاب |تشبءاغبسلاو هندأ و هقر طن نمد 5 و ةنؤت دن ليرج نما الا تدحتأ

 دحو وهناسلف تناك ةغئلل ليقو هتحاصفق نسل هءبتلامتاو تقلوهوف لأ اهدعب و ةمهملا ني غلا
 : م 0 : طخ

 ةلمكشلا باك اهنمةعفانفنل“ انتهيق هلو هلانقتمن اك هناقباسكا لعاص 1 2 ارهامتاك
 قامس ف ىسراشلا ليعمسانب رقاغلاد بع اظفاخلا ورك ذوةريثكراعشأ هلو ودخلاو ضن ارغلاب اقراعتاكو
 3 هلعب بستكيرلو ثيددحلا و لعلا لهأ ىلعمتفن ا رةورلا ”دلاماذناكو روناسينهمبأ عمدر دلاقر وباسينمي ران



 دعب ورم لك ثنو يلذلس
 تثاءتمدخ تموادم || صا ىلا ىلعةفتدقناكو انفرشعةعبس ف سردو نونغلا ف هنارقأ ىلع ىف رأو مولعلا ف فنصوالام
 هنمةزاجاب عج رقنس ةريشع لم ءلعاؤرقف ةممالاهملا ف لتحتاو نينه لماق ل ةءدوس هناكمىفءالمالا دعب ساحو ئبارغسالا
 دالبىاانو مورلادالدىلا نفدونارفس|ة نب دعةث اهعب رآو ننرشغ وعسل ةيساف اواوامهري شوى :ريشقلا مالسالا نئزوىزو درا ارمضأت

 دبل كلذ فاط غول لاعتهلاامهجر قدما ىأ ذاتسالا هش فناحىلا

 كي هزل ةنالوو وج | مج "اي يسن نيعس نيل ديعوم اولي وود تلا و حت عال ل ضيع د لي طل ا درسا ناهس مم م و وع
 ءانسكب للا هنعدللا ىدذر قي دصل اركفأ نب رش نب مس اعلان نجرلا دمع نب ذاعم نع ىرضنل ١ نةمقلع

 بدو مأ م وهوهط+ نم بهل ىبأ جشل ابسن تاق دادغب زاتفراعلا ب 3 دلاب خلاق ىدر ورهسلانب دب
 0 : 1 ّ مسهاربا ئيسشلا عمو ناك اذاوهْنعهّيلا ىدر قددصلار كى أ نيد نب ماعلا نب نجسرلا دبع نب ريضتلا نما ندإا سمى 1 خيش أعم م ماهر ملانمسلقلا نيل دعس هقادبع م ساو هير دج ني ئادبعت رهاقلا دمع
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 ىرصبلا ىدنيشقتلا | ةسسردملاب هقفتودادغب مدقوابب رقت ةلامعبو و نيعسس:ةنس درو ر هس داوو قارعلابهستقو عش ناكو
 نم ىطعملادمع خيشلاعمو | ةزعلاو عاطقنالاهيلاس حوةيفودلاقنرط كاس متهريسغو 00 مقتل ىيقاادعس ا لغ ةيماظنلا

 فارشا هلناكو ةينيزلا || اعدوعح رمت كلذفدوحلالذب ولانعتهننلمعلاب لاغتسشالا لعلبقوةدندمةدم سان انع عطقناف
 دحاأو مورط اولطاىلع طشلا ل عاطاب رتب وىابعتهنباىلاريثك قادشهببسب عج رقرك ذب و اع ناكو ىلاعت هلا ىلا ةعاج

 قالا ادئسمالو ادسقار [ ةيماظنلاةسردملاب سب ردتا ىلا بدن ٌءنيخلاصلا هباعأ نمةعاسج هنكسودادغبب رغلا بناجلا نم
 سدق قو هنوم ل ىف سجةئس مرحا نم ني شعلاو عباسل اىفتالوتناكو هتذمالت ىلع هتكرب ترهطو ةدماهم سر دو باح اق

 ةلدع قو ةثامعست و ||| روع :وةئا هس و نيسعنو عسس ة نس قس رقما تب رابزل ماشلاىلا اان لصوألام دقو هباك قدر
 0 هرج باما ني.ةندهلا است الةرابزل هل ق فتي لو قدم دىلا لص هوت ماشلا ىلاهحوت مث قينعل ١ جماخاب اظعولا ساحابم
 فراعلا يشل ١ مهتمو)# | قثمد. ماقأو هدر وم ما.ثلا باص دوت نيدلارون لداعلا لم امرك افىلاعت هنلا مهلذح جئنرفلا ونيمبىلا
 «(دوعسم لوما ىلاعت لباب ىداج ر شع عباسرصعلا تق و ةسعجلا مودا هموت وداد غب ىاداعو افعولا ساخنا مدعو ةريسس ةدم
 ظ ١ بغرم الوااسردم ناك ةنامعل رآونيعستةئسارب دقت هذاومناكو هطابرفدغلاةركرنفدوتئامس+ونيتسو ثالث ةنسةرخ الا

 ةمدخ لدئاو فوصتلاف || هاامهجرهمناة سو ىدزوؤرهدلاو عصف ىلأ ندإا باهش معوهو نيدإا باهش همن أ نب امرك ذاذك
 ولاه قراعلا يشل ١اأدر ورهس وابتحت نمةانثلا ءابلا تف :وواؤلانوكسوةمووعذملا مملاديدشت وةلموملا نيعلا مفي هب وعو ىلاعت
 ذعلصحو ئدلاءالع |١ :ريان هو ةلمهملاداهرخ 1 ىوةنئاثلاءارلان ,وكسو راولاوءارلا جتفو ءامهلانوكسو هلههملانيسلا مضي

 : محملا فارع نم ناز دنع ١

 ةرايز مالو هرسقلاب ةدم

 هلزاجأو فوصتلا هَ رط
 ندع نطوتو داشرالاب

 ل ع ل لاا
 ةسد رتب لغتسماو هنردا سس

 هتاكرب ترهلغف ندب رخل نيدعج فّوصتلا لعوةياتكلاورعسشلاو بدالاولودالاو ثيدطلو رب_سفتتلا و هقفلا ف ةمالعت اك ا

 لاو تاما 1 تربت او [|بدالار و ريغصوه وهوا ف و ناساوخا اومدقن يذلا ب رعلا نما وتس ةحا نم وص ةةي 3 اوعي ربل 1

 ندب رملا نمريثك مدنع || نماذرط ملعتر رولا سين ارضع نأ ى أرلا نمئأر ف اوس ىحاوذب جارخا هإةثمالر رق هلتيناكو هابص ||
 ةذعلا تاماقملا نم 06 سا وروذح قفتاق مزعلا اذه لعرولاسيزرضف جارخنا نمي رقلا ىم < وءاغيتسالا و كارا ا

 1 ن و ةينسلاتاماركلا او ||[ عق وو هبعأ همالك عساسإفهتق و ماما تاكو قاقدلاب فورعملا ىرولا سل | ىلعنب نسا ىلع نأ جيشا

 كامن هّثاباةراعهتاهسجر | هت« .ديذغ باسعلا كسرفتو عر أد قاقدلا هبت ةدارالاقدرط كاسو مزعلا كلذ نع عج هبل

 ىدس اىتأذاتسالا ىلاددرت عل اوضالا لع نمت ىدميلعأ أردف روق نب ركب ىبا ذاتسالا ىلا فلتحخا مث معلا
 قزح ارهدو هلزاك و [||

 ةظفاحتو تادابعلاةبطاا رم 60ص سمسم

 « (ىفاشلا هيلا ىريشملا ريع نب ةحلط نب كإملا دبع تزاوهنن مب ركلادبعمساقلاوناز»# ]1



 : ل 1 هجرؤولة سعب رشلابادآ 2

 داعاق ةياثكلاب طبضلا نمدبالو عاملا, لصحاللعلا اذهذاتسالالاقفامانأ سرد مهب دعقو ىيارغسالا | ةدلاسرخاوأ ىف لاعتدملا
 نأ كفك لب سرديلا جاتحتام هللاقو همرك اف هع ف هرعوةنم تق مانالا نإ: هنمه عم“ ام عي هبا ع ١ سرةناء دمت ناطاساا

 بطلا نب ركيى نأ ىضاةلابتك قرظن ملروفنبادَشبرطوهتقي رط نينعجودعقف قا _صمعلاطت أ 0 7
 كاس ىلع اةاقودسب وام راقأةرثكعمهتنباهحو زو قافدلا لعىنأ ساحم "ضع كلذ عم .ىهوىالقانلا || هللاب فراعلا مهتمو)#

 :اهوتئاهسب راو شكة | رب الارسال شسسو كلم كلل ير هو سريعا ودها لا نإ م | يكل لاما ال علا
 دمتي يشل ااهمف ةقنر ى ويلا ىلا يرتوي رادلالاجو ىالاسرلا ف نصوريسافتلادوج أن موهوربسيتلا | ل
 دادغبب تي دما مهتم عوسفريهاشم ا نمدعاجو قيعبلا نيس سا نب روسأو نيمرل اماما دل وىيوحلا|| 0 0

 دّقعو اهماماوهفريك داو اضعولا سلاهتام أ وعاضرددب حالسسلا لامعتساوةيسورفلا فهلتاكو زاخغاو | 0 0
 باك ىىزرخانبلا ىلع نسحلاوب أ هرك ذوةئامعب رأونيثالثو عبس ةنس ثر دم ىفءالمالا ساده سفنا || ا ٍْ 2
 هسلعت ىف سلبا طي رولو باذاورب دعت وصب رفصلاع رقولهقحقلاقو هيا عءانالا ف غلاب ورصقل اةيمد 1 0 17 58

 ثدحوةئامعب رو نيب راو ناس ةئ:-ىدادغبىلا ىنعبانيلعمدقلاةوهخع رات ىف بيات اهرك ذو باتل[ 0 0
 عورفلاو ىرعشالا هذم ىلع لوصالا فرعين وةراشالا ميلم اظعولا نسحةقث ناكو«نعانبتكو دادغب ْ يتعامل رط لارلاو

 ىوارغلا لضفل!نيدجتمتءادبعوبأ لاقو هخع رات ىف ىسرافلارفاغلادسبعهرك ذو ىفاشلا بهذ ىلع | دع كاوارتو ا 31
 هسفنل ىرع :ةلاتزاوه نبع ركلا دبعاندشنأ | 0 -
 كحاضسنالاةضورفىرهلارغثو د« مو-وولخات نك اتقو هنا قس | ىولخلا نيدلا ءالع ممكلا
 | كوملافاةذملاثإت ءانثأ فو

 كفاوسنوذملاواموو تصسصأو “ب ةرب رق نوسعلاو انامزانتآ | دالب ىلا ندلاءالسع
 مهضغبلد.ئنراماريثك ىريشقلا مساّلاونأ تاكو ىوارغلا طظعاولا لع نر جت نير هت تتلون لاقو ا

 اعبدوتلارركت فبكت دهشو  اننيباماننيبةعاس تنكول | دس تهدر : 51 هلا 3 |
 اعومديدحلا نمنا تلعو +« اثدحت عومدلا نمناتنشأ : 2 9 03 1 8 ةمامعو ءادوسة حاسال
 ةثامعب راو نتسو سجةسرح الا عبي ررستع سداس سول عوأط لبق دحالا مولةحبص فوتو ةئاهلو 1 نا ا 4 0 0 : : هع ل ا ا لاو ودرس نيعيسو تس ةئس لوالا عس ررهش فداولاذلا فرح ىفمرك ذمدقملان ادرج نترقلاىذ|ناتيبلاناذهو | نا 0 0 0 0 0 سرق ىلءاك اروءادوسس

 ْ امكوايغامحرت د تروس تا( 2200 نتي ارا ع فحل نال ص را در يلا سا *اتمةلانس لان, ىسملا هبه قت ارو ىلا عت هللادمسر قاقدلا ءىاهنعد تع دس و دااب ءىندورواسنةسدءأ| ا
 0 5 00 5 ٠” |[ سلتا وهنااقاهانأ

 قثاذرب_غاهل ىلرل نم ىناف دهةواس قاذىوولا لوط فناكنمو ني
 0 قرا ت11 فيض فاما < ايناس نموت يار 1 03م دساالو انصح هر ملل قلصت ل قاما امو. هل را :

 ىبآ نيمر | ماما سورد بط او عهسلاحتوهموا عى انأ هب شآاريبك اماما محرلا ده بعرصنو أ هداو تاكو 5 ١
 .٠ 5: . م بذلا 5 اخ 1 ا 3 1

 لوبق هل هحوظءو سام دمعودادغب ىلا لصوف حرخ مث قالذناو بهذملا فهتةيرط لصح ىجح ىلاعملا 6 5 3 0 7

 ةسردملا قافعب ناكو هإثماورب ملم منا ىلعدا دغب ءامل قرط ًاوهسل < ىزاريشلا ق حس اون خلا ضحو ميظعأ 0 00 0 1
 ىبهتناوةرعاشالا سعت هنالداقتعالا بسب ماصخ إبان ا عم هل ىرح وخ ويلا يش طايرو ةسيماظنلا | 3 امل
 3 2 5 0 . 3 . 5 هدعل فوو دالبلاك لَم

 وهو كلما مالظنربخلا خلو وابنكس ىتحكمملا ماظندال اوأدحا بكر وني رشلا نمت ءاجابمف لتقةنتف ىلا مالا |
 سردلا مزالاهلصوالفر رون انس ىلا هروح مهما ارك اق دازهدنع :رضحا إف هاعدتسا اوهيلاريسق ناهمصاب
 ةعبارا ئةوصض ىفول حرهشرادةم كا ذك ماقأو هئاضعأ ف فعض هياصافهرمأ ءاهتنا ب راقنأىلا امءولاو

 ىلا أ عه اديع مشلا
 ا ةوادنا ف سلحو تاقوو ٌةدلد

 ١١ نءابفورعملا سلا دنع

 هجسزم مب فورعملادهدملابن فدورولاسينب ةثاعس# وةريشع عب رأةنسورخ الا ىداج نم نب رشعلاو نماثلا || ريدي سمرمأب نأكو رهاظ
 (هرك ذوتابنالا هذه عيماجلا ضعب ىف كتي أرواربتك ًابشتاباك-حاورعشلان م ظذح ناكوىلاعت هللا ١ ناي وسقلاةضانرلاب
 0 'ء 8 اضن ليذلا ف ىناعمساا كاذ ىلع اوريصل م
 : .عزاوتيضقالام * ىونلابةيضةلات رح .عزاتم ل فرهذلاو < عزان كلوهباتلا 0 هع م
 يأ لغتشاوءدحو هدسعوه



 يسال ليف ىتحتشاب رلاب سلا
 لغتس ههنا اموت ١ عزام لهح و فارغل « ىتنازعتهللا

 0 وعلادضأب رلاب نيش 0 ا رأوةرسشعىتنثاةنس فر و ذملا تاقدلا ىلعوتأ هنعش ىف ولو
 5 ثلا نال تاكو توعى ئح 5 مب وتس أو ةريبك ه بق ىهو بعك نب ريشق لا .نلاءذهغاراهدعب وايتخت نهانا |نوكصو هدععملا

 0 ارثاا ةفئاط نم ْ روباسيتبةنحات ىهوفلا مثواواهدعب واهجمت ةوااهقوذ نم ةاماملا ءاثلا مو هلموملا نم مسلانوكسو ةزمهلا

 هبذط ابى ناك هنأ الا همأ ا ءانعل !نمةعاج اهتم رخىف :رقلا و 6 ريشا

 2 هلقفت داو فظع:وف 1 كدع نم رت نب ” رودتملار طلطما نأ رمت "رك أ نبع ركتلاد_ب,عريعسوتا لان ود.ءسولا مالسالا جبان ) 355

 فشك ةعقاو مانالا كَ ١ دبعن هاد عت مسمن عسسيرلا نبل ضغلا نب رام ريع نب دج نب رطعح نيد ني دجحا نب زام 1

 حشلا ىلءاهصةفلاخللا وي(ظفاحلا ىفاشلاهيقألا ىزورملا ناعمسلا ىميغلا برحما
 كالذدعب هعم خلا لماعف 1 0 ل 0 3

 ةلانهسحاصو ناك زرا (١ ناسارخدالب ب ول مسالا ول رتل 20-7 ١ كد ع هر ل ا ل ةرصابلا هنيعوناعمسلاثيبلا ا ا ا نريلع نطو ترا
 داصق م ىريب وسما عم هر زطاولصوماوزاخلاوقار ءااولابجل ادالب ون اذمهو نام صو ىرلاو سم ووىلاو تاعفدةدعا

 تاورششدالب ىلا بهذي نأ ىور و مهسلابو وعدا وءاملعلا ىف جاو اهرصحرذعتي واهرك لوطن ىث اادالبلا نماهريغو ماش لاو

 عملا دك الوصول ْ ىفرك ذوي فال 71 ةعبرأ ىلعدي زث هوشة دعناكو ةديجلا و هراث آر او هللا مهلاعفأب ىدذقاو ممهنع

 نسع لصفناالو يحي ىدشنأو ىكبورابنالا لب زثهيقفلا ىلا ر عون تلاع ني دمت نم هللا دبى +ءدوولاةفهملاما ضعب

 نيواناس ناعررأ قارفلا سوك انيلعاورادأ د اقيقمانيكيداولؤلاو 5 - مهعبدوتلانزرالو *
 ل .اتافوعقتا | اقيرطاتدوقررغلااوحاصف « ىمدا متعب: ًافاووق « اعيفننأ اه :ركس نم تاهمشو

 قررطلا ةضراعم «هريعو 5 را ىنعملا ف ليةاسمو

 قدرغلابوقدر +طاباواضق د ىكس تاظف قير اباواصق

 ا بيطار كيولأ انفال نى دادي ران ليبذتكلذنفةدئاغلاةرب زغلا ةنسلافيناصتلا فنصو

 |١ تادلخناع عوض باسنالاكاذكو: ادا نن « رش ع ىلع دب زب , ورم ران اذن ءوادلع ريت رعولل

 1 ىديابدوحوملاوهرصتنخلاو تادلعثالثف قوهؤءنلع لرد اة روكا ذملا يدار ءهرمصتخنا ىذلا وهو

 ا نيعستو عبس ة نسج هايأن اهدالاذ هجرت قروك ذملا ناعما دعسوب ار ذدوحولا ليل لصالاو سائلا |

000 

 مالو ناحنزرأ ىلا عمجرو ْ
 'و]سرأو ىريب كوملاةمدخت

 داشرال مورلادالدىلا همه

 تاك قامارتلا اشاب دست
 تاخر# ناطلسللاب زو!

 تاطلسسلا ضقت و 9 ا يع ا ةنايمدصا ىلا لح ع ةدم ل ذك ماقأو بتكسلا لص وثيدل اهيلعأر ديو ىلال عتاكو | ٍ ٌْ ا آ ةيماظنلا ةسردما ف سانلا اظهب ناكوهجاشملا نمت عاج نم ثيدحلا اهب عمسودادغبىلاداعمةئامعب رأو

 اهلا ىنأو ىناجودعسولأ لاقرولاسينىلا جرو ةئامم#”وعستةنسسىلاورعمأق اوناسارحلا 2

 ديزي اب ناطاس لا عرشتف 8 ةيئملاهثكردأو ا وم ل معركب ىلا نم 1

 3 نمن رشعلاو ىداحلا نينثالا مولورع رو 5 ذملادعسىنأةدالو تناكوةنس نيعب رأو ثالث. اباشو

 0 ا ا كاعت هللاهجرتئاممس+تو نيتسو نيتثثاةنسلّوالا عسب ررغةلملف ورع قولو ةثامعس#تو تس دنس 0 1

 تنيلات ضم مايأ دعب و قفنصوىفب وسردي كلذ دعبةيعفاشلا ماماراصو اذ ىلعريصفادب د ئابصعتوانخ هلاقتنا ببسن ىف

 هلا عرضتف ثنامو

 ' ريزولا نا ىح ءارقسفلا |

 ”هدلاو دنع نادي زاب

 0 قاد تايناطلسلا | ىلع ماكست هلثمىلا قيسس /ىذااءالمالا هلو الففاعايعفاشا مقفاندحتارطانمالاضاقامامادمتووبأ ناكو
 ىأرفهبلاجوتف عرضتلا ىداجمىف هندالو تناك هتوم لبق ءإ ب غرعش هلناكو فيئاصت دع هلؤاهتالك-ثم نان اود.ناسالاو توثملا
 0 نامارسق ءانلوأ ! ةئامس# ورش عةنسسرغص ىفاث ةعباةالص نم سال غارف تقو قوثوةئامعبرأ ,اونيةسسو تس ةنس والا
 داصقت مج ناطل ١ ماما ر ,وصنملادح نأكو ىلاعت هللا هدح .ر وص :رباتمىدحاناوسشسب رغاطملاى اءدلا اودنءتدسل أمون نذدو

 راش هومرفروت رملا ع نيثنثا < هنوف ية متع ا دنعانبعتم هذملا نحن اكو فلا او قفاوملا كلذ هلرقأ ةعفادمالب ةرصع
 هتنتءاصو هن 5-5 اورعىلا داعاملفهتعهنلا ىضر ىفاشلا مامالا بهذميلا هلاَعتنا ىذتقمزاخلاب هلو عطوةثامعن رأو نّدسو



 مث ًاونانبيز ايثاطلسلا

 سوا سناث هج وذ هيلع

 اذامهلاولاقف نامارق ءاماوأ

 ل رلا اذهنالاقندب رث

 اشابدت رب زولادارأو

 فاقو لطب أدق قامارقلا

 تيل اههطيضو نيلسملا

 نسعلكلاغرفف لامل
 جشلاالا قبامو هلراضتنالا .

 مسردق هتيأر و ءافولا نيا
 ورك كاي
0 

 الاروظسو مظع دهعت

 ع
 هناهسنعهئاب رسقأ ضعب

 كلذ ءامثأىف قتلك

 ١ ىدةئطع ةريغهج وتلا

 نةيكتلا تاسوهناعوز
 ىجس نملك ىلا ةدملا كلن

 ىمعاانأو ىوارلالاقدمعع
 تنك كلذ دنعو دمدع

 8 رع ىلعدرعصذ آبص

 تعقوذ استمغرسكناق

 5 كلذدنعوىم ارجو

 اههفاودعف هيسامأ ةدان ىف

 لقد مساال رنعب رأ

 ينم لكىلا كسلا تلصو
 .نونالثو هنالث تام هنا ىوز

 ناطابلا ةاقو ريد ءاحاموه

 ناطلسل اهج وتذ ناخد

 + ططقولادانب ايزي أي

 ههحوت نم مانأ اةسجتدعل و

 7 زو ناقد رطلاىف عم“

 ناىكح لئقد اشاد

 قذو هلل مءافولا نيا يلا
 هلمع ناكو ا ةيام

 :افودنعوهس أر ىلعرب زولا
 فرعنا دس تاطلسألا

 هنريح ةدشلا ريثك افرع

 -مهتنب فوللاعتهللاهجرورع ةئامعب رآونيناسٌعو

 دعب تعوم م وهو ناعم« ىلاةيسألاهزهنون فل الا دعب وةلمهملا نيعلا خدمملا نوكسو

 انك

بت ةرك" رعت ماسلا ند رفقد ىقاشلامامالابهذم
 ١ عدرا وراصتنالاوة نسل له ج

 0 يلا نمابب رقلءلغش تاهرلا قالخلا قو عط اوعلالوصالاف فن صواهريسغو ةيردقلا

 ارمسالا نع باحأ و بر دادي ز تأ ىلع «بفدر مالطصالاو طسوالاوةمفالخ نآرةلاريسفت هلواهعج -ملازا

 روهشم ظعو هلو نسحافاهملع ماكستو خيش ةئامن عش دحفلا [تيدطا فعج وسم :باكو هوز زعلا

 0 :ةنبسلوالا م ررهش فوتو اىذفةثامعل داود ري ل الو تاكو د

 هلههملان يسلمه 0 :قاعجسا اوءاسؤرءالعةريثك ةعاج

 هنركرمح ا هرغظملاونأ كلاي داو ركلا دبع دعس بالناكو اضن نيعلارسك» زوكلوقي ءاذعلا

 هلعجوؤسألا هلل صحو ثردحلادعبسأ و رملاءاروامو ناسارخد الب فهي فاطو ثيدحلاعامسيف هدلاو

ح ىح ثي ده او بدآلاوهقفلاب هاخشو نيمضط ندا هىفىلاوعوأزح رشثعةيناعف هاشم امهم
 ا نمل ص

 7 عسسل عجلا هل لى هداوموهدالببامرتةناكو بالطلاهبلالحرو 0 !انثد-واحلاص 5 اراد

 ةرشعع برأ ةنس نيبامورعفوقو رواسنبةئاسمجو نيثالثو عيبسةنس ةدععلا ىذ نمتاخ إبل ةريشع

 لاعتهللاهجوةئامسو

 هاو م ىتم كازا بح ددخد ركب“ ا

 اشوههقح ىف ماسي ننالاق

 رعوس قداوذ ةعيدبلا تام وندم رغلا ىعملار دىلعم ىلا م بسلا متلك همك و

 ىرحالكي يانا فارطاب ع رحو 100 آخ هنتملع تصر ءازعالادر طمو

 هرب ل2 ىفهسفن قلي لسقأف 5-3 هيابحتحت عب رانابحت“ 7 هرب رخعهعاج وأاكش اهلع

 هرودبب هنافاح تللك دقو ع انلييؤر 4 طخ سدلات 104

 هر دمى يعهنمأر كش لبقن 5 101

 حارتم ارهدلا ىلعاهتمىل نك 2 اليقا دعت اهتمت

 ةارقلاملاةردق ف كيل د اهقوشلا لاف ىقراو

 ىرتعلا لوق نمذ وا ملا ىوشلالاغىورأو هلوق

 نزعلادرابلا اهم + رنمل ىلا ع هعفدعالاكإءالا مط ىو

 ىنتللال "لون تدوخ اس عل فل علا

 حوف يللا ىلعءانثلا ات" ب ١م اكضايرلا تاز ذو

 عصف نال اواريخته لول د دع نارام رتل ادهح

 حابصلا ريشي لبللا ىندقق ب حاشولاتاذيفكنمامتاهمق اهلّوأ ةدصقنمهلو

 حارملا تاوذووللقباوسس + اهل بكراو تاذللا ىلا رك ان

 . حافالاروغت نمىداوخلا قبر ع ىجغل اسم“ فشرت نأ ل بق نم
عيد دع المك نوال لك لعند ةوقوردانلا تاقمؤلج نمو

 . اصوحدو ولان م

 ةيلعصا مقوشتت دب ةديصق هل ج نمةلو

 دنع م تكن 7 اهراك نيسفنلا دع و ىسالاوةيلّغص كر

 اهراهمأ ىومد تنينح 1 الاموال د اهرايشأثدسحت نا

 . و . 03

 ةديضو نماضلا هلو

 00 لزحأو هلا نسسحاف داع نيدمعملا جب .دموةثامعب رو نيعبسسو ىدحا ةنس سل دنالاىلا لحددقناكو

 ١ : سل سسكس را“ 01 ةقأيساك تامتاب سحور معملا ضيقا ملوداب اطع

 | ةعبفرلا ةييذنلا طافلالا,اهتعربعب وتعيدبلا ناعم ا ضارغأ سطرت



 | ةلامعي رآونيتسو عب رأةةسىف |!

 مور

 هلوقيهنع ةياساقلا ةتعالا فدملاهلعاناسبأ هلروك ذم
 مفك ؟ىفىدنلا,متل-رامو »ب رودتجوربلا ف ىراردلابهشو د هسسمأ ض فاني مول نم ساس:
 ا ريست تاسارلا لاب ا ىدسهخ 5 تاق عاقل نادك 5 دينو كتم ىوتفر لكلا و

 هل ا

 8 اهارامان هل علو ١

 نبا يلا ممر نمرو زلا ١

 تهون ناماس ني هلا دبع مسالا أرب ْز زولاةسش ضف زعلان هرنادم عن اود ةيرالا تيبلا واوا و

 لاجرلا نب ًارهذلا نقر دنا د لاكتلاتاموسانلا ىوتسادق

 لابخلالوزت ىدك اورظنا اموت يب هشعتفماشلاو ةاذسه
 ةيعملا هنأس او هياضب لمقوةفرومم#ر» رخخ ةئاهس#و نر شعو عسس ةنس فولو دمج هرثك ارعش تاوند هلو

 نيسملا نم نرش !ااهعزتناة يعبر فان مبرةلاببرغملار 5 نم ى مدة ءاتس وو رح لاو 1 ودع

1 

 *( ابرغملا ىرفاعملا دمتي ىلءني دم نب راب اديعبلاطو ادع ردي

 خم ااهمعبلعأرق ةوةثاعستو نيسعتو ىدحاةنس ف“ هن رضا اراندلا لغدو

 امه ونيس هل اهلي ,ذلاباكرهل 0 اروتاةتالا اعلا ادوواريثك اش

 رتل رتااووخسسلاب ع اصادعىل نجسرلاو ءدنتأ

 تركذدقوفل اومن ع باكل ىورب وهو ىحلمتل اهلا دبع نفسو ني دمت هاطلا ىلأ مي مشل لاسم باكو

 : رصع م.تمأع# ةريبك إبنك ىهورفعت + نيرفاعملاىلاةبستلاهذهعار مث ةروسكم

 د“( ريجل اومىاعتصلا عفان نب مامهنع قازرلادبعركر ونال«

 0 نا اوهلاىرب نامزلا بمن نطلب اود فار ا رلادبع تهم«ىفاعنصلا ا

 تعلباني تامزاذهو د“ هرانبعل تامز كاذف:

 «( ىفاشلاهمعفل اغامصلانسأب انفو درغملا رفع نب دجسا ننرحاولا دع نرش نيد اديعرصت ون ا)*

 : بتكذ هوة نموهو فلا ىف ماسلا باك هتافنصم نموا اصح ةقث ناكودالبلان ههنلاةلحرل تناك تا

0000 

 2 2 2 ا ل

 سهما ةفرعمق هيلع مدقتو ىراريسشلا م ,أ سل |ىهاضن تاكو هتقوفنيقارعلاهيشفت 5

 اهح ودعي :

 وك ذملا قفولا توسم؛ :

 ا هلسراف ؟

 و زار زولالدقفمعلصيل

 2 زولالوتةرئاذعافولا

 ناطلسلاناغ روك 4 أشكو ميلان وكسو ل مهلا ءالا متن سم دجوىلاعت هلا هجيرنينآسُملا غار هنا ىلع لدتاصعل 'وتيشلا ف ىلا
 يلة سواج سي نادي زب | اهدعب د فاقل ون مهملاداصلا تشن لآل اود ههم نيساهدعبوابتت نمةانثلاءابلا نوكسو ذإههملا لادلا

 حيشلا ل سرا ةئطل سلارب رس |
 الحر نيعبرأ عمرونزملا |
 اوعدبل ا ١

 نمنوءاطلا عفدل كانه 1

 حيشلا ىطع اف مورل ادالب ا هياوعفتناوريثك قاتل لكشاوأ مارتودا دق كا تزن اودالمل اباحي ذالان وزفوةغالا امام | 5

 ١ ىرب تيهلنا دبع دجشوبأةمالعلا

 ةنالث هبا نمدحاو لك ١ هيما ,ًاروبدالا ف بتك ابرك اود راغملا قت رط ىلع طنا نسحوهواريثكه طم بتكوهرك ذمدقملا

 حشلا تاك مهردفال 1 :

 ىطعأو مهاردلانمةرصص

 جيطاىلا يشل

 ة.ةيطئطست ف نوعاطا فخ
 ق نال نيكس ةدع ا وه وةئاستو نتسو تسةل سقف و وون نجا ةجو ”فرسملافرحفزوك نملا ارهاطلا أجبرت قكلذ

 0 ءاقفلالا عز ولمهلا نيغلازعملا خفي «ىرفاعملاو ىلاعتهلا هجر هد رضملاوايدلا نمبرغملاىلادئاع

 زب ْرءلاورس هللاشدو ١

 هّنلاب فراعلا مستمد
 فسوف نيدلانانش خيشلا | |
 أه ىو درر ةبل ا وا رام لش مس ودنلعةتلا لص هليل وس .ر دعب دحسأ ىلا ساثلا لحس رام لمق ىناعمتلل ادعس ول لاق

 || فمالسالاةٌعأ هنعىو رد مهريغو مي رحنباو عاز والاوىرصبلا مهالومىدزالادشارنب رمعم نع |!
 |١ ةنسقهندال وتناكو مهري دري ونيعم نبى بع ولبنح دج اوهدشومش ند هورهو ةنييعت'نايطس مهم هنامز 31

 | داصل عي و ىلاعتهلناهجسر نمل اينيتثاموةرسشع ىدحاةنس لاّوش ىف فوتو ةئامو نر سثعو تس

 |١ تدم هرهسأ نم ىهو ءاعنصتنب دمىلا ةمسلا هذه نون فلالا دعب ولم هملانيعلا عتفو ونلا توكس .ورلمهم ا

 كلذ تاك لاق هناويفم ١ َّت ردا تملا دعو لافرفارع .ءارماولاه5 ةذاشة بسن ىهراسلاةيسنلا فتونلا اوداز ونملا

 الغتشمادهازااع جيذلا

 عفو ا لاوانرا ا

 هب( ناتس خشب ريهذلا

 ةبب رقاد رشبانطوتم نأك
 تلد 3 هياط طق نسم

 بانسننالاب ةربثشم ةهبرقلا

 نعتعسوت الاىلاماا

 ةحس 1 را

 ناك هناضنأ لاو لاكلا !
 . ةدبجلاقالخالا ب حاص ا

 ًافاتنما ماع ضا ناكو ١
 ةيرقلا/تاموسانلا نع



 حورام نذدوةروك ذأ

 هح رضر ونومحورونلا
 فراعلا خيشلا هسهتمو)

 دمسلا نبى ديسلا هللاب

 *(فاورشلا نيذلاءاسمم
 ةند دعاة هللادجر دلو

 نادممأى هو تانج

 هولأ تناكوتاورش هنالو
 وهتاكو:ورغبلا لهأ نم

 ناكولاكو لاجحاص

 ذاامول ناد ودل اوسع

 فورعملا خيل هيلعره

 جالا ناهز رو

 تاكو قوالتا نيدلازع
 نيدلاردص ميس ديم
 الو هتنباوزنو قولذلا

 هلاعد هلاجو هيدآ أ ر

 ةيقودلاق د رطب زوغلاب

 . كتف ىحيدبسلا ىأرف
 اهجتريغتةعقاوتل با

 ةمدخصللا ًاهاافدلا اوحأ

 ىواذلا نيدااردص ع ا

 هدلاو 9 15 همم لد م رالو

 عمةوا بنا هلوسخد | كلذ

 لام وعملا

 ردص جسدا !ىلعركتاو

 كلذف هل هنذالاضتأ نيدلا

 ىعدتسلا هتبال صل 1

 لبقىتج عذب لف تارم
 ردص ميل الها دصق نا
 كل: ضعب ققفتاو نيدلا
 مي دنسلان ا كانللا

 اسرع
 ءاعصن هلاغتشال ءاذعلا

 مايأمانالا تناكورو تلا
 هالح رلطعتف ءاتسشلا

 امانأ قب وعحو هللصحو

 لستدف ةلامملا كات ىلع

 ةوك نمهتيبر هلل عيسشنلا

 م
 ا ببي

 هَعْفلالوصأ قةرعلاو ماسلاق ير ظلاو ملاعلاةرك ذئب اك" هونلدأاهتيثأو القناهدعأ نموانء اهكأ

 نب رسثعاهل تر الو تناكو قده“ |ىأ |مشلاب لو م تقتاملوأ دادغب ةيمالتلاةس ردلاب سن ردتلا وتو

 ناد 2 رأت ىف فاصل انبلالهن بدم ن..لاونأ رك ذوروك ذاارصنوبأ اهلديعأ قص-اوبآوتاساو امون

 ىذسثاعتسسلامون تدفوةثامعب رو نيس "و عبس ة نس ن نمتخلاىذفامت .رامعب ئدبةيماظنلاةسردملا

 هعماوررةوىزاريشلا قدماي اه سردملا نوك,ن أس مأ كلما مالخن ناكو و نيدو عسةئس ن م ةدعفلا

 (رضحاف عاب دلا نير صن تأ ىلا ذفنفدجوب لذ باط ورضح لو سانلا مجان شن ردتا مولا اذهفروذملا

 رز وضح نءاورتفو مهلعنارامكلذن م هراحتص] قلو هر دعسم ىف قدح األ ارهطواسردما م. بترو

 |نيالز ءو كل ذىلا باخاق هوكرتو غاب صلا نباىلا | اوضماهب سردب لنا واس روهسرد
 وبس او عابصل

 جرا فراهثلانبالاقواموت نير شع غابسصلا نبا سد ودنةدمتن ىكفةذغاىذلهتسمتدسلا مول قنا

 مث غابصلا ننادعأ اونيعبسو تس ةنس ف فرمد ع لوتملادعس .ونأ هناكم كوت اون قدما و تاما دادغب

 8 كلا ةج رت ف قبس دقوهتجحرت ىف كلذ ذترك ةدقو تامنأ ىلا دعو ديءأونيعبسو عبس ةنس فرص

 رخ [ىهرصب فكو دادغبب ةئامعب رآةنس هتدالو تناكو ةضقلاهذهنم فرط ةزمهلا فرح ىف قم |ىنأ

 نأ معسش فه صتنم ردنا مول وأ لد ,ليقودادغبرةئامعب رأو نيعبسو عسبسةنسىلوالا ىداجىف ىفوتو رع

 ىلاعتهلئاهجرتروك دملاةئسلا نم
 فوط نبك لامن بن ورهنب نيسيلا نب دسا نن رصن نب ىلع نب باهولا دبع دهتولا ىضاقلا)#

 “ب (ةلح رابح اص ىلعثل ادوط ني. كلام هب رذ نموهو ىكلاملاهقغل اىدادغبلاىلعتل ١

 ةدئاناهرتك اوبتكلارابختن مههقحر غص عموهو نيقلتل اناك ههدم ف فنصا ارعاشاسدأ اسقف ناك

 ديعابأ عم«لاقفدادغب ي ران قيلت ذفيئاضتةدغ كاذرعغوةلاسرلا حرش ف ةنوعم ا باك هلو
 موتقث تاكو هلعتكو راش قب ترسو نفاس سلسل آو لمثس نم ل“ نب رعوىركسعل انها

 حرجواباسك ايوايارداس ءاضقل !نوتوةرابعل اوبس رلتلا نت تاكو دمنا اذح أ نينكلا لا نمل

 باس ناساو سانلاةقيتاك لاقف جريت تاك قماس نبا هرك ذوامتافرضم لا هر عرخ 1ك

 دادي هبتننو ملا رفافلاو م ىلحأ هطاغلأو ميصأ| نم ىلحأ هيناعمارعش هلتدح ودقو سانقلا

 هناتثدحو اهلطو اهءأم عدوواهلهأ علفت اهلهأ ىن-بعت مانالا كت ىلو اهاضفىوذدالءااةداعك

 0 ةريثك فئاوطو ةروفومةلج اهرتاحنادعأو اهربأك أن ماهنعلسصف مول هعيش

 لوقي كلذفو ةينمأ غوابل دل, نعتادعام ةيشعوةادغلك نيفبغر <ناروط نيب ت دج و

 اهل لق نعاهتقرانامهللاوذ د فعاشم مالس ماهل قحو 35 نطوملك ف دادغب ىلع مالس

 فعاستاهسف قازرالا نكست مو « اهرسأب ىلع تقاماينكلو دب فراعل أهم اع ىط-ن فاو

 فلاختو هى أن: هقالخأو 55 هرندىوهأ تنك لكتناكو

 لوس كلذفو هفاضاف ةرعملاءالعلاوب ذم هون ةرعملاب ورصمادصاق ناكو نامعتلاةرعجقب رط اتحاد
 | ارغسلاو ىأتلاندمفاندالب * رغس فرازرمدن نبا ىكلاملاو تاسأ هل نم

 ارعشنا ليلضلا كلملارشننو « الدحاكلامابحأ هقفتاذا
 0 و اهءاريكواتاداسعبتتسأو اهءاممواهضرأ “المو اهءاوالمفرصمىلاءجرأ رع

 تاعتن وهو لاقهثأ اوعزو اهلك افاهابتسش اةلك أ نماهلصو امل التام تناعرلا هبدنىفتلاثناو

 ا هلوقكل ذنفةتئار راخشا لذ انتمانثعاذاهللاالا هلال بّوصتن ودعص:بهسفنو

 1 دلع قااهل تادف دخلا, ص الا اوماط اواولاعت تااسةف ترماتف اهتامو ةعانو 5

 دعلا ىلعاغل اف ىضرت /تنأت ار “ب ةمالطا م نع ىكوابريدحل < درلاىوسب بصاع فاو هكسامو
 ل د 0 ا يق 7 2107 11800 7 1 0 ن1 131 و 1 لا

 تلاَثو
0 



 م

 اهرصت ناسه ىهو ىن.عتتابف# دهسشلانمذل ناجلادبك ىلع * هنال علا ده :صاصقت اا
 دهزلا فدهزأ تلزام ىل,تلعف #3 دهاز كنار راسخ مآتلاقف ويدوعلاةطسا اوىهوىك راس تناب و3

 قيضلاوكنضلارادسلاغمالو # ةبيط لاملالهالراددارغب اضأ هرعش نمو
 قيدنز تبب ىف فعصم ىنناك دب اهتقرا فى دم اناريحت الط

 ىهوزوك ذملاباهولادبعىداَعلل عضاومةدعاهتدج و ْمىه نم فرعأ التاب ىرط اخ ىلعناكو
 داس نعرغاصالا ىن نمو د اناكرلا مراحل !تقتسا اذا ع ءاوثراىلاش ااععل ا لصن ىئم

 ارازرلا ىدحا نم ءاعفرلا ىلع د امون ءاعضولا عفرت ثاو د اياوزلا ىنرباك الا ساحدقو

 انانملا ةمدانمتءاط دسقف < لاعالاو لفاسالا توتسااذا
 رزسشلارافنلا نعىنغ لوح ىو * اع تنليذ !ىهلاتدج اضأ هلو

 تادايامهواناسك ايوايازداب فاسضاق ناك هريغلاقو درعساةني دععاضةلا ىل وهنأ ةريخدلابحاصرك ذو
 دادغي ةئاملثو نيتسونيتنثاةنسلاٌوْش نم غباسسلا سجلنا ع ءوبلاعف هدوم نعل سو قارعلال ا عأ نم
 نم نابع ىف فوق هنا لسقورص؟ةثامعب راو نب رشعو نيتنث اةنسر اص نمرسشعةعب ارلا نينثالا هلل فونو
 باو هنعهّللاىضر ىفاسشثلا مامالاةبقنيباهفهريق ترزوىرغصلاةفارّلابنفدوةروك" ذملاة نس ىلا
 دادغبن نيلدءملادوهسشلا نامعأ نمدولن اكو ىلاعتهّنلا مهجر بهشأ و مساعلا نبا نمبرةلابةفارقلا
 ةلودلا لالحزب زعلا كاملا ةضوافملا باك فنصالض قاب درصأ نب ىلعن بدن سس اون ءودنأ ناكو
 ىفةعتمملا تتكسلا نموهوهد هاش امه ذ ع هب وب نب هلودلا دضعن هلودأاءاهج رهاط ىلأ نب َر وصنم ىلأ

 دحالا مول وت وةثاملُثو نيعيسو نيتتثاةنس نيبداجلا ىدحاىدادغبب هدلومو لئاسرهلو ةسا رك نيثالث
 اهمتافةرصبلانماهلا دعصدق واس اونةئامعب أ ونئالثو عبس ة نس رش الا عمر دهس نم نعش ثالثل

 ىلاعتهّللا مهجرةئاسعلُدو نيعستو ىدحاةنس ناضمر رهش ىناث تسل |مول لعن .لاوب  امهوب أ نونو

 هيعفتناو كل ذريغو فلتخملاو فلتوملا باكو ةيسسأل هبة ثماهتمةعفان فل“ الو هرصعفرصم افذاح ناك
 عامتجاوةديك ةذومى اطنالا ىرقملا لع أو ىوغلا اةدانجةماسأ لأن يبوهنيبتناكو .ريثك قلخ
 ناو ىتغلا دبع ظفاحلا كاذ بنسب رتتسارصم تح اصك احل اامهلتقاسلفتارك اذموبتكلارادف
 ةماسأ ىأ ةج ََر ىمّدقتدق و روهظف نمالا هللصح ىت>- ةدمامذتسم ماقأ وام رس انعع هماجتالاهم قل

 هليل فوتو ةئاملثو نيئالئو نيتنثاةنس ةدعقلا ىذنمات.ةبنيتلملا ىنغلادبع ظفاحلاةدالوتناكو كلذرب+ |
 ىلاعت هللا هجر ديعلا ىلصم ةريضخم نةدو ريصعةثامعب راو عستةنسرغص عباس ءاثالثلا مول نفدوءاثالثلا ا

 سنون نباميراستلالر ذ هلع ىذلاهخ ران ىف نا عطلا ساب ىورعم ا ىرضحلا ىلع ني بح مساقل اونأرك ذو
 ديعسهدلاو فوتو لءأهللاوةئ امل ونيثالثوث ال ةنس هداومرو كحل ديعس نب ىنغلا دبع نأ ىرصما
 ىنغاادمع ف احلا هداولاقوىلاعت هللادجسر نس نوعب راو ثالث هررعوة ثالث و نيثالثو نامت ةنس روك ذملا

 دع اظفاملاتعمسدرعس ني ىنغلادبعظقاحلا ب تاك ابنت ىلع دكلاونأ لاقوايش ىدلاو نم عم“أل 0
 فلضامناو لاضلا مر كسلا دي عنب هب واعمناكبق نام ةلامهمزان اليا نالج رل وة ديعس نب ىنغلا |
 ىلع ث د #هلبادمع دون أ لاق ودشنإ دج ىفالهعمىافيعذ ناك ااوفيعضلا دمت نيهللاربعو ةكم قا رطاا
 لاعب رانةلعش هن اكرسمءاباش عن لاف هلع ىح ربادخأث ب دكا فت ار له ىناعت رادلل لبق ىروصلااففاخلا |

 أ كرنعتكرتد:/لاقفاوكو .:ةراغم ىلعاون زو نوعدوملاهءاسرضم نم ىنطقرادلا رخال ىنغلا دبع |
 ىنطقرادلا لعهضرعفاتخلاو فاتؤم ا ىنةلا دبع نصا ىروملاىنءأاضنأ لاقو ىنغلادبعىعبافلخ |

 ( لوا - كاكلشتبا - 54 )

 مقلاقو هرس..ذخأف درادلا

 ةلعلا كلت تعف دنأف ىداوأب
 للغد راحت علط اوهئنع

 اع ّت ريس اةةلالا هده

 هيلع هراكسنا دازفهدلاو

 لحدسس ىالءدإولاقو

 لحس ملوةوكسلا نملذمش
 هنادقتعت تن ا وباسلانم

 يع ديسلا لاف عرشتم

 قف لودشلا نسم نفاع
 ٠ كلوش ىآو لاق قيرطلا
 دنعفهيلع كراكسنالاقوه
 وهمزالو هراكنالاز كلذ
 ر وك ٠ نملا جشلاةمدخاضأ

 نيدااردصْخشلاناىور
 نأ نيدلا ءاسمم دبسلا سمأ

 لصعل نس هدإو لعن مدع

 ناكو كلذ ةدهاجما هل
 كلذ نمر انى كيس !١

 هس نا ىلا رث ألا هبا
 مدخت نا نيدااردص جدلا
 يلا نا غددلاو لعن
 وو تامامل ندلاردص

 يدينا نيبفالخ
 ع هتالهداز سو طش | نمد و
 يشلا عمتيضصا اع دقن

 ريثك كلذ عمو نيدلاردص

 ديلا ىلع سانل الايقا

 لمتنا فالكل اذهلو ىح

 قانا نمىيعدبسلا
 تاورمش ةيالو نموك ايدل
 هيلع عمجاوْلانهنطونو

 فال 1 ةرسع :رادعم شاملا

 ىلا ءانالتا رانا نش

 .لقأوهو كلامملا فارطا
 لوي ناكو كلذ نس نم
 ميلعتل افلون اراثك اروح

 لس .راااامأ وسانال باد" الا

 داشرالا ماعم موق ىذلا



 ادداوالان وكمال ذضش دعب
 ىاماعط لك أ ايلهنا رع

 رهشأة ةسرادتم هريعرخ 1
 ةدملاك لت ىف أموت ىهتشاو

 هإيصخ هاف اماعط

 هسبق متهاوربك الاءدإو

 هرضحأ ىتح ماغشالا هيا

 هير ةيدب نين

 رب رقت لغتساة مقل
 حئانامز ةسيهلالا فراعملا
 ليعفاهلك انه اوهمعال ارت

 ميك نال ف كلذ هل

 ضعبدحت ار ىذغت : نامعل

 نينسةدع تاقايرعا نم

 ةحئارب ىذغت ا نأ فدعبإل و

 ناك هناىورب ةمعلل هذه
 لوط هل ىداذا لوش

 رمغلا لولب اوعدا معلا
 ىرعنال ليل ناطلسا]

 لاقاكن اكو هتامحةدمف
 هتاقو دعي شعب مثيح

 قوتو ري رادقمالا
 ةدليب فزت زعلا هرس سدق

 تاوأ ساو

 ةثاماع نيكس و

 ءالعفةنماثلاةقيطلا (

 - ناعد زباب نااياسلا ةلود

 «(ناعدمت نالماسلا نأ
 'ةاقودعب ةنظا يلا عر

 نينا :و تس ةنس قهسأ

 للاتزةللا حرت اعاكو

 ةعسأو دج را

 صع ىف ءالعلا نموز#
 لضاغلاو لماعلاهلاعلا
 نيدلا ىحم ىلوملا لماكتلا
 نسف مهار اند

 *«(ىراسكتلا
 الو ىلاعت هللاهجر أرق

 يدا مايسح لوما لسع
3 
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 هتعجدقث الاواق ةرفتم ىع هي ذحخأ ين لاف كزع هز أ م لظعم ونهو رقأ فيك لاف هأرقاهللاقف

 ملعأهللاو نبرفاغلادبع ني دج نر فاغلا دبعن,ل يعتبر فاغلا دبع نسكاون ادع

 دي( ظفاحل !ىسراغلادنعس نيد ني نجأ

 عبرأةدمسزالو فالااو تهذااهبار دوق بلاعملا ة يام تح اض تب وذل اىلاعملا أ نيمر لا مامأ ىلع

 لعوريثكلا ثيدسحلا هياععمسودرك" ذمدقللاىريشقلا ع ركلادبعمساقلاىأ مامالا طيس وهو نيس

 دبعينأ هدلاوو ىريشقلا مساقلا نأ ىداود. + ىنأودعس ىبأ هيلا ىلعو قاقدلا ىلع نأ تنبةمط اقهتددح

 نم حرخ عوره اوسةريثك ةعاجو ىريشعلا مساعلا نأ تنبع .ترلاةمأ هتدلاوو رفاغلا دبع ليعجساهنل

 تداعالاةورد ج11 توتلرخ ىلا عرش ع سلا هادو لس نال قلد متر اوح ارا

 رسم قاسم للمأو اهعةراطخلا وو ر وباسنىلا عج رمت ىحاونلا كا: :تاراشالا فئاطل هسيلعّىرقو

 جيراتل قيس لاو لسم معجب رع جرشل مهلا هنمةدي لعاشك تقدص مح نيش نين :الا مول راصعأ ليقع

 تثيدحلابب رذفدتا ارغلا عمججباقوةئام هنو ةريدءنامثةنس ةدعقلا ىذا وأ ىفنمغرفو رواست

 ةثامعب رآونيسجنو ىدحاة:ة سرح - الاعبت زرهش ىف هندالوتناكو دع ةديقملا تكلا نمهكلذ ريغو

 لاعتهللاهجرروباسنب ةثامس#و نبرسثعو عست ةندس ف واود
 *ئ زصسل | قدس ا نب بسعش نب ىس هللا دعى أ نيل و الاددعتق :ولاوت اا

 ةنيدك قراضلا عض تعمسر رباك الان رغاصالا قلو هتدمتلاط دان الا ىلاعثر دما نماراثكمناك

 سلا لءةث[عسون مشعو ىدحاةنسروهذ ضعبىفلدرا مركم ا نهايه نيد ”رفعح أ الاخ

 عسررهشفروك ذملاتقولا ىنأ حسم تسلا ند دارغ.:ةياظتلاةس ردااقدعام“ قكح ىف وصل اهلل ريعنا

 ىلا ىلأ نم هعاسمم قع نا مسخ ونيستنوث ال“ ةنس والا ىذقىدوادلار امن دن نجرلا دنع ن

 ردصف ىسرسلا هن وجنت دجتأ ني هللا دبع دج ىنأ نمدعاس» قد ةئامعب رو نيتسو س+ دنس ةدعقلا |
 تسةنس ىرب رغلارطم نب فس .ول نأ نب رمت هبا دي عىل ؟نمهعامس قع ةئاملل و نيناموىدحا ةئس

 دل امها را ىتوع ىراضل لغم“ ان د متمنيا دبع أ اظذالطاهفلَو اوم نم هعاسمم قد ةئاس علو ةرسع

 تقولاولأ حش | مسا |ناكو نيعجأ ىامعتللامهجرنيتئامو نيسنو نيتثا ةنس ةيئاشلاو نينئامو نع راوناع

 نامث 5 ولا و اهم هلدإ |وذاهتكس ود ارهةني دمى هونأ [لعتناو ريسللا هيلع بلغت ا اص /

 لامع هللاهسجرتت ل ل ا|ىذسداسرحالا ةلدل فوتو د ءامعن ؛راونيسجسو:

 ىلزنوةثامس# و نيسجو نيتنأ اًدنسلاوش دن نم نب ريشعل اوىداطااءان الثلا مون دادغبىلالصودقنأكو ١

 ديعشلاو ةالصلا ىف مامالا ناكو .عماجلاب ةماعلا ةالصلا هيلعاولص ةيفهيلعىلسوتامهنو ز زورق طاير

 هعافن ناكو .دهازلاع دراج توق دما ةك دلا فان رينوشلاب نإ و ارفوتم سما ناكو ىلطارداقلا

 يد سلا اوقوثو ع ىدوادلا ن ءايندلاف ىو رن مخ "وهو ةثامعب رالا اونيتسلارعب ثيدحلا

 ذا مواساعمالكللا مّدعَت لَ ةوناح حم كاتس سى :زمسل او دب كاف ل رد |نمس#و
 داوش ند

 عياسلا هليل فروكص ذل ىودلا مركلانيدنلاةسب»نيدتر نع ىلأ انضش ةدالو تناكو 0 تسلا

 نيئالئو عمبس لسيف ونيعب رآ وتس ةنس لق و ةئامس و نيثالث رانا نع ات ررهش نه نب رثعلا و

 هر زينو ثلابدغلا نم نفدودادغبب ةئاههسو نيرشعو ىدحاة نس مرا نم سيدنا هال وتو د

 سه بلا بباك نب نيسحلا نبةقدص نب دعس نب اهولادبع مشا ىلا نب متنم ادي ءحر لاوناز#
 «(بهذملا ىلبنحلارادلاوداوملا ىدادغبلا لصالا ىنارمسا ندا

 ْ هعفتو نينس سعت نناوهوةيسرافلارداقتعالا ن ةلوع ركلات ار ةلاروةسر ءلاوثيدحلاىفاماماتاك |



 انك

 راكلاب راغصلا ق1 و ضرالا راطقأ ن مهنلاهإ-رلا تيتا وةملاعلاتاعاسمسلا ث للاى هلوارحان ناك

 نينثالاة إل فوتو و ل وا نس ماع روسو عرش را

 عيال ةردعدفلا |نمنفدو وادع ناهز نور وا رزهش ن منبر شعل او ععباسسلا

 رسل وتاكل سأ اواو نهذلا عين اكو هد هلسح وهسأ دعب رحنا هتعهللا ىص رلينح تدجأ

 لاعتهناهحرب زاح ندعي رآ اونامنوةئاع

 هي( رووشملاغبلبلا بت كلا تلاع نبى ول نب ضاع ىنب كوم دعس نبى نيد رجلا دمع سلا غون

 ىو ةباكلا ف ناكو ديمعلا نات مو نيجلا دعي لئاسرلات قف ليقىتسةغالبلا ف لثملاب رض هيو
 0 ةعوتادابلا فل ةلتةيص لعمال أ ناكو ماشلا له نموهواماما بدالاو لعل نم نف لك

 رادقم هلئاسر ع وتو لسرتلا فةغالبا ليس لهسىذلاوهؤاوفتقاهران“ الواومزل معي رطلو نوأسرتملا
 هدعب كلذ ساشلا لمعتساف ب كلا لوصف قتاديمتلا لمحت ساو لئاتسرلالاظ ؟نملقاوهوةترو فلآ

 هللاسقف ىدعجلا فورعملاةنمأ ىبب كولمزتخ 1 ىومالا يللا نين او سه نبد سنن اوم ناك ناكو
 لعفامىلعهمذو ارصتةاباك لماعلا اذهىلابتك اهلمتسافدو-أ ادبعلامعلا ٍضعب هاىدهأ دةوانوت

 اضأ همالك نمو # مالسلاو هتيدهالد>اولان ملقااددعو داوسلا نمار انوا ت دج و ولعيلا بنكف ٍ

 ديجلا ردع رك ذدقو وصلا سابعلا نب مهاربالاقوةمكم هوو رح ركفلاو طافلالا هر غذرحم علا
 همالك لثم ل1 نوكنأ طقباتك ل! نمدخأ مالك ت ينام هلناعمم الكا هاو ناكمدسنع روك ذملا
 عانت الينا وما تحتل قاعومتم وطب اهتمراوط ًاونوغلتخ فامحأ نساننلاو هل ةلاسرفو

 ذا"ىلعهقك كبلعكلا اك لصومقحلاةفءاسؤ ةرلا ضعي ىلا هيلع باص هولا نايك صخختس دب دي ىل + بنكو
 ناك امد داكار اريحخدم الك نمو * هلمأ قدصفةحاخلاتزحن ا دقوهتح ا اله ىف ارو هزمالاعض وملار

 دشن اماريثك" تاكو ذي رك انعمو ًآالؤهظفلا

 اايناهل ىودلا مالقأواينسف ا مم ا ياكل حيرخاذا

 مسمي رابخشأ ىف قبس د قود صرخ ادن ءهعئافو عيب ف تاو رض عمارم ذاحن اكو ةغبلب لئاسرهلو

 عمري صتنأت ادق هكلملاوزب نقبأ !نيسح هللاق ناو نأ ىك و 5 كلذ نم رط ىاسارذلا 1

 تعامد نافل ناقل نتتبملا مهحوختنلا اك" ىلا,يتاحاحو كيذأب م مباع اناني ردخ !ارهظتو"“ ىودعأا

 عمنا 0 ا ل طفح ن عزل ملالاو كابحفف ىنعفنت نأ

 نسل أ وكلعم لثقأ و أك لع ىلاعت هللا خشن ىحريصلاالا ىدنغاموىنامهصقأو كإ ني مالا

 هرهاط سانل ا عسولرذعب ىنذ 5 ةردغرهطأ مءافورسا
 لتقناكو ناو عملتقدسجلادبعت ام 5 تفهذلا يور باك قىدوعسملا ناو كلذ ه

 مويفلا لامعأ نمريسصوت اهل لاعب هب رفبةثامونيثالث ونتنث اةنسةخا ىذرسشء ثلا نينثالا مول ناو م ا

 دنع كسا :ومالا دن نت ناو مل تقال هنأ كاد وسم ىطخع تر ًارو# للاعت هللا مهجر هب رصمارابدلاب

 تحاص نجرلا دس عنب رابط ادبعىلا حافلا هئط اوس ابعلاول ا هعفدوذحخافهملءزميخف ةرب زي ايدجلا

 ىف هذشوقرلا نكسورانن الا لهأ نم ناكو تام ىتسهسأ ار ىلعدعض ورائلاباتْدط هل رس ناار

 ةلج ىادودعمالسن ارهامانت اك ليعمل اوتاكو ىلاعت هللا امهج رش ال ا دوعن ماشهىل اومملاسةب ةرامكملا

 دبجلاويعىدي نيايتاك ىلاعت هّلاءاشنا هرك دق الاىدهملار زودواد نبب بو ةعن ناكو را 1!باكلا ل
 هكلم فات دمتلاطدق ةياد عدمت ناو امو ديجاد عرب اسوهنملعتوهبلء جرت نعد دوك ذلا |

 اهفلع ةلقوامتبك لوط هد ةرادلا هكر رب نمنا نينمؤملاريمأ ايلا قف كل ةيادلاهزهةيدكتلاط رقناو ض هلاقذ

 ندمت هللاديعونأ لاق :و اططالا طقتد : رضامو اهتانعاهظوس .راهمامأ اهههلاقف اد ريس فيك هللاعف
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 نوما لعأ ارق م كافر وتلا
 ندلا سم“ ن/ىلاب فس و

 ىلوملا لعأرسق خئرانفلا

 ةسردع اس ردمراص مت 2

 مظطسق داس لد ليعمت ا

 كلت روك ذملاريمالا بو
 اهملعفقوو هل>التسردملا

 نسم :دلع ةئانقلث
 ثيداحالا و ريسافتلا

 تابلحل أو تاسيعرشلاو

 سس داغسسا و لانه س ردو

 ةيلطلاداقأ او بتكلا كلت

 ناكو نوريثك هيعفتن او

 ةيبرعلاباملاعىلاعتهللادجر

 ةنلوعل او ةنع دعرشتلا م .داعلاو

 ْ يحب زل مولعلابف راع تاكو
 ىو ا ىلعاه أ رقدقو اضنأ
 نسم فاورمشلا هللا من
 : 7 ار 0
 نارةللاظفاحت اكو كورلا
 مولسعب افراعو معلا

 ىارهام ناكو تاارقلا

 تاكودراهملا هاع ريسفتلا ع

 ةعبلا مول لكس انل ارك دب كن

 دب ني 1 ا احامنو

 ةنطلسلاو رش ىلع تاغ

 ف ةلضفلابهدنعموف .وغضوو

 قى «راهملا ووعسشلار
 0 ذتلا

 لدحال امهرد نيج

 سانلارك ذب ناكورعبيفتل ١

 هيفوصألا ماج قرا
 ناطاحسلا عماج قد :رانو

 رضخ دقو تام د

 ىناخدب زن ايتاطلستلا
 م هيفوضاا عماج
 ريسفت - دق 5 ه .ريسفلا

 اح ف يياععلا ِتاَرقلا

 ساذلااهجأ لاق ع هبفوصايا

- 



 ك0 ات للللللل س “ئتت#6 5 ا11121292225252 ييجي نأ لاعت هللا قلاش ا
 رفع نب ضانعأ | ى ةةدح ل .«مسانيدجأ ىلع أ طع تدجوءارز ولارابحلأ باك ىفىرابث ها سوددع تارقلاريسفت ممشى ىناهع

 قلاعت هلبا لسعلو مظعلا

 اعدق كلذ تنقع ىمتع

 0 كافت و هناحس هّنزأ

 2 اما سانسا

 لاتتاكو وو ضل
 ةداساو ىدلاو لاح ل

 هللا هجنر ىدلاو ناكو
 نردفم تاك هنا ىلع

 م اك عمت 'وحالسصلا

 اضاراعونةناكوقالالا

 ناكو لملقلاب شيعلا نم
 اا غاطقتم هسفرن ناعم
 هقلخ نعاعم هم ىلاعت هّنلا
 ةروس ريسفت فئاصو
 ىلا هادهأو ناغدلا
 تا ديزناب تاطلسلا

 ةرصع ةالع هنسعساو

 هنمدئرع :ويطخمتا 1 رو

 لعق ىراك دن "هبات اك هنا
 ىلو ريك 2 ريفا

 ريسسفت ناك ىلا اوم

 اهب لح دئاوفىضاقلا
 كلذن 2 عضاوملا

 ىشاوح فص و 5-8

 ردصل ةهراقولا حرش ىلع

 انمفداحأ دعلَو عل رمش |

 ةنادج 9 ثتامو ةداحالا لك

 ةيلمطماعسق# هةشعل .دعىلاعت

 ةلامعستو ىدحأ ة ةيدم

 نباح بلا راصد. :ءنفذو

0 20 

 لماعلا ماعلا
 كولا لدن لسضااو
 كيم نب فاسول نأ

 «(قاق وبلا <
 'دسلا لولا ىلعالقأ أرق

 نوكسو5 اح وملاءاملا مطب ريصول و 5 در( مد واود كتر نا فدعا ثإةرك ذيورخ“ الا أ

 امزيهنماسملا لصوا ناورم تالقي وءاراهدعب واهتكت نمةانملاءام املان رو كسو ه]ءهملاداصل أرمس ؟وواولا ْ

 هوتتاصف ناحل لقدر رش تاوفدهل ماشا لهأأ نم ساي كت

 تيبؤامه وبلاغلامهأ احافف 6 نالاع ءدص تاكو اعل أ ىحشب ديجلاديعباط لاق قامتصالا

 يع فو ور ماه لاخ ةغز 1 نمافو كاتاعينمدساو للا فدل ادعت ًااهماعاولخد نذلا لا ة ف

 ضعبلا ىطعو ضعباتناولكوف تامالع هلام لكن افاناو قر 7لاقف عقلا نباىلا ١ اوعرمسا نأ لاسبجلا

 ةروهشمةعقاو ىهوامم تقفل لاقي دو ابيل ءذهبمس ملابس ف رك اسصعلاو

 لاتون تان واط و2 نأ ب حتاىللامفَأب آب دراطش طخشأ بنا ملادنل ا دبع 0
 ىلم داق .تاعففا هع اوكتطقف هرحو | مع* | اون !ةةفلح لطأ |

 يي -.-

 ىنسباهساعت قلع « نيدب ماراش ىرأأ
 نيتنح ولاران طملخب د انذلا ءاماههح وو

 نذ ةيضاع د دع هاف وب رارغلاد دو سل انا
 نسف كقارفوأ “لد * _دكئاح نأ ىعفتال

 ناب تنمر اه_سع تلح نأ تاقتسا َم

 ىدرلاودنهملا ىفام رب اهم اوفقواهظللفف

 نيتلدح نمولصحنرت ع ا تلاقو ىلع تركت

 نيمزأملا لثم لمتت * ىمادمو اهتيحاف

 قيبلةعراسم تضف ينبت 18
 نيتروصإ "ىلا ىدعانأ نرولأ ١ تاون

 اًضا دًااهنمو ا ارف م« اهناطاوامدوس
 قس وامين دهعلا رسعتل امهئاوح رغلف نيعلل|نمراضنلا تف ةرعا نم كاذدعب له
 نيسكلا نت ىلع أب 5 نا لبق كلذكت ناك ن يديلا ىفةعانصلا سن ابر عشلابامسكستم

 نيترعشلالاع ةمل دنع اح -رعشلا لاحمورلا#

 هل :وط ةز تقف هو ىرغملانيمساقلا يأريز ولادلاو نيسان ىلع نسملادبعا واع ةديصقلاهذهو

 3 ارعشلاض غب هءافن نيتيقنملا وذهللاَع د سدت رنا سعكس دقتاك هنا هودقنإ رطهناكحاهل وود

 نيننث ىلع ترصتقا لذ يب اهلك فقانملاكلو اهعدمقءاعوةدرصقل هذ مدح دتماو
 هذهن رضاخلا ضعب لاق هدانعنم حجر رخال هبزئاخلز از واهخستساوهداشن اىلا سيئرلا ىتصاف
 ىتحفكف لج رلا كلذ لام فاهد شن أ مةددصقلا انحأو اذه لعأ لا ةةئروصلا نس ادبعلةديصقلا
 5 وهواهنجذ ىذلاتددلا لحالالا كلذ لعفأ ملا ةفةينسلا ةرئاملاو هتلعلابقالانملمعلا از ههعمتلع
 هلال عامتسملااذه نعلق معأف نيتمةنملا وذانأ ١ و نس ادبعل سل تننلا اذهنافاهلكى قانا و هوق

 تاسالاهذه درهدإاة عش : ىلعالب ذ هاج ىذلا هناك ىف ىلاعثلا رم ذواضن ا ءرعش نمو نسا هبا نىفوهو " 2
 ٍ دبع تاولذفاهنكلو لأ هتاو باح ىضماقدوبأ تاكوالصأ راك ا دبع ىلعنيصخح يأن جرغلاى ال

 هنا هناون دف ةرك ذواضن أ طلغل ادإج نم اذه لعل واعف طلغو ا علشأ ًاريغىلاءايشأ بسن دق ىبلاعتلاو نسحما
 خرتعوجلان ما « حرب لوزن سم خأو يهودمملا دمعت ف اهلع

 خفر 11 لءهمكح فور * هدلا -امكحم هلافضتد

 وت سبل عئاط مهلابةر كك كسلا نم وهو كوشي قادتناف
 تو مصا هسنملوقلاو هللالوسرلاه تلق ترش

 اومصتا اوموصث دما مالو اهدقولاهفا اوؤعلاورفاس



 سردموهو ىت رغلاذجسأ 35 ١
 ًارقمتوطي زرمةسردع | نيتبملا نيذه مثلا بحاص هلرك ذو

 لعم نيدلا الص ىوملا ىلع ا اسر نم قساف شطعاهسم دق 5 كك دوج ضرغركس ش قئادح ى دنع

 ريا ناطاسلا اسينا دوعلارارضخادوعب ناذ + قمراهءاصغأ فواهوكسح رار:
 ملاعلا كوملاةمدخ ىلا لصو | 1 دشناف هل قد دصرتش.امون زاتحاو
 متورسحن ومال ضافلا | قيرظلادصتتيدتها نبك كرات .:لع ترص دقو كاع 200

 ىلوملاة سردعاسر دمراص : قيدصنعس كلافاوقرص 3 امون كروم تيت الا

 دشنافا اريثك ادحواهماعدح واهتةدوهماتتامانإو
 كما: ورسعت اذ تاون “+ لردكح دءادس را ةنيهو
 ٠ ىتشتس لاهم اىكنامويلاانأ#« اماو تكسشت ناىتب !تنكدةو
 ةيردنلقلا,ةريهشلاةسردملاب | ءاضعأ ناك املناكدق « هنالماقسلادّمف ىتبكشو لا
 دوجتر رولاةسردعاسردم بكااوسلاعومدللارابدتدجو « ىتتيلورايدلالالطاسانلاىك 2 لاقفةلب وط راصمتةينيطتطسق ةنيد# | جروب نم تيب ىفىملا اذه ىلا ىحاغملا نانس نباب فورعملادمتنبهئلادبعدجتوبأ لمعتسا دقو

 ةسيئاطلس ةسردع اسردم | نون ءاولارعي وةروملاءابلامضو اللا نوكسو ةمحمملانيغلا حن نورلغو دب ىلاعت هنلاهجررثك وأ راس م روزانا ١ ةنسنول اهتءرعوتئامعب رأوةرسشع عسل ةنسلاوش عسان رد الا مول ىوتو +« ىو راصتقالاو ةريثك هنساحشو |
 ىدحاىلا لّقتنا ٌمهسورب | هيلع مالكلا مّدَعتدقىروصلاو «

 رت روك دك
 هير اًةسردم باسر دمراص ا

 اسردمراص مث هنردادنندع ا 1

 2 00 ِس 6 | نرعلانز زعلان ما !نيرهاظلا نب رصاتسملا دمت نب اظفاخلات قاما رجلا دبعن وعمل اونا ا 0 1 را ار

 1 2 20 م( هتدفح نم ةعامسو ىدهملارك ذمدقتدقوهثلادمبع ىدهملا نال نيروصنملا
 ةلشناو ةستطتطشن | م الالتقامللاقتعالا نمدنكاهحرخافروك ذملا ىلعوبأ مسهفوهدالثا عسيج لقتعا لضفالا لتقاسم هرادسرعب ادهم ىب وأسمب : : سلا ناكوهتعد ايم مون ةحبص ىف نيشلا فرح ىف هيدر ك ذم دقت دقو كاسح اردب شور اريمأ نب هاشنهاش ندر دوو نام مرد | لوس لا ترج لدول ا هسافف لاعب هقاءاش ناك ولا هديه اى ناناهسح نضالا نيامث هتك طلو نيا. نأ || نعفلخما لج ارهلظي تح ةكلمملارينرتودهعلا ةيالوب م الا هسع نب لتقم مول ةرهاقلاب ظفاملا عبرت ةرشع مث ةرششعاهلع

 ةلفشم تاكومدعب ءاملعلا || ىلعاعدوهتبب لهأو افاخلا ضفرورسشعىنئالاةممالاب كلوت سمامالا بهذم هروط أو مهلاومأ نيرداصملا | ىلع اهفقو ةريثك تك [|| ىلع رو مايقنسحأ هب ماقو الا: لقتسساو ر وكلا اظفاخا ىلعضبقورصقلا ىلارا سف هوعناب و
 ةوزاتلعامط ومو للعلاب | ىلعج تذوب تأ سمن وةكسملا ىلعممساتتكو مهعز ىلع :راغتنملامامالاب فو هرم تامزلارخ افمئاقل |ربانملا 1
 ةسعلاطمو ميظعلا تارقلا | نمفصتلا ىةرهاقل ارهاظب ريبكسلا ناتسسنلاب ةصاخلا نم لج ر هيلع بثونأ ىلا كا ذك ماقأ و لمعلاربخ
 ف:صوةيهعفلاب تكلا ا هوعباب و ظفاسا جارخأب دانحالاردانق افاد اريد تن كا ذناكو هاةةف ةثاسمعس#و نم رمشعو تس ةنس مرخملا
 ةيراقولا حرسش ىلع ىاوح ||| ليقوتئامعب رثأو نيتسو عسس ةندس نم رحم نالقسعب هداوم ناكو دي ربانما ىلع هلديدو طظفاحلا هوقلو
 ىهو ةفيرشلا ردصلا || هللا ءاشنا ميلا فرح هتمرت مخي رات كابس ورم الا لتقموهدوعلاب عب ودق ناكو نيتسسو تس نس

 سائلا نين ةلوادتمءاويتم || نواح سين دحالا هل فرخ [قوقوعروك ذملاجراتلا فلضفالا نيدجأ ل ثق مونلالقتسالابعدوب متكاسعت | ٠
 .اهيف عجةلاسرفنصو ||| ثلاثلا قداوهنا ليةوهلاعتهلاهجرةئامستونيعب رآوثالثلبةوعب رأةن سؤ الا ىداج نم
 طافغلابةسقاعتم لئاسم | هابأن انالق سعب هتدالو بيس ناكوئامعب رو نيتسو ناسمةنس ناضمر رهش نمرشعسماخلا لقورسشع |

 ةيدهاهاهورتكسحلا أ ور شم وهام حر صتتسملاهّدجنامز فرص:لصح ىذلاطرفملاءالغلاوةدشلا مايأ فريصم نماهيلا حرت
 0000 تيدتهملا || هلاهاذكم لانهروك ذملا ظفاحلا هلداوفةّدشلا لاو زوءاعرلا مان ظتنب اهم ماقافرملافرحفءتج رت |

 كوملا لماكتلا لتضافلاو ]| ىادشوادلو فاك ملم الان هتيلوت بس ناكو ةلدابعلا قدرك ذمّدة:دقوهنادبعدضاعلا ىوسوءاوس لماعلا ملاعلا مهسموز»# |١ مهني نمرصتالا بح اصدوب سيل نمصالا لوتن لو لعأ ها وريبكل اخي ران: فريثالانينيدلازع اننعخا ٠
 ىبامالا ب وةعب ننمساق ]| ةمامألابهءلعضنن دارك ذاداو فخ تح مهتم ماما توعالتيبلا اذهاولاقو رصم لهأ جا ذلماح ةأرصا

 مابا رغذلا ١ صتاطسسسبللا 07تط7سمبتتصا



 كك اولا لس عهللاهجر ارد رار#
 ا

22522252929922 

 ندجاوروك دما ظفاللاث ردح نمهانحر شام ناكفاتن هَ 1|تعضوذ لا ىلع صن دق الاتاكو ١ راصمىعرفلادجأ دسلا

 اوفاك ممنالالعمسسمةمامالاب عاب مودهوعلا ةيالو ظفاخلا عسب وبشسلاا هلو شو 1 اريمأ لضفالا راص مسام ةدلبباسردم

 ىسومليقو ىلع دلاءأمريش هلل معن جلول ولعب ضر !ارميتك ناك افا ااذهو لبا نمن وك امنورانت د ناعديز انتاطلسلل العم

 انو اهنلعا ريم ناكنبح

 ناخدبزب ًايناطلسلا ساد

 هاطعأ ةنطلسا ار سس ىلء

 تانذا ره تااقانل 70 زلم

 [لعم هلغح مهسوربانب دع

 يحرج ثاطلساا ةيالا

 تام وهساما ىلعأ اريمأ هيصت

 كات هليادج رنا كانه

 تءاارقلا مولعب اقراعاملاع
 ث.داحالا وري سافتلاو

 تاكو عورفلاو لوصالاو

 مود سلا بط
 ةفوصلل ام قالتالا

 هنا عر مسولامزتاحت
 هع رض رونو هخور
 لماعلا ماعلا وس تمو)#

 ىكوأالماكبلا ل افلاو

 دي( تس دول سدا نانس

 نمىلاعت 0 رتاك

 تانعادل اعارز 0 ضخ كلب --

 هرغبض فأر قو ناخد
 ىلعلعتشا م موأعلا نايم

 ىلا لو مور صع ءانلع
 0 نلضافل اك !وملاةمدخ

 اس ردا راض مم ىبه ةوقلا

 نا ل ابدل ندلآالصناطاسلا كاما هتاف ناكىذلا غاوتلا لبط 1
 ةعمسلا داعملا ردا اذهب كرهدجتأ روك ذأ ا ءامريشد ف ىنريخلأو ةروهشمهتصقو روك نما

 ميرلا خي هرم ض اذا ناسنالا نأ هتضامن نم ناكو هنت دايما اهفارشأ فةعبسلا نك اوكلاو

 جلوقلان معشتلا 0 هال طيار دع

 *(ىدهملاب فورعم لات صوت نب دمتم مار ماق ىذلا ىوكسلا بسلا "ىلع نمّوم اذ بعدت وب ا)وع

 اروقو لاحرل |نمالقاعتاكواهعييفةين الاهم لمعي نيطلا لعفاعناصناكوهموةفاطسوهدلاو أك

 ءايوسلاىفاي ابو دول 1 عجم ةنيطلاىف هلمعب لغتثمدول] ومس أ هاحتاسع ان ناكءامص ىف نم اادبعتأ ىكحو

 وهو نمْؤملا دبع ىلع ةعمت< اهلك تلزئفرادلا لعةقيطم توهدق لحنا ان معادوس ةراصس ىأر فمسأ أر عرف

 هون اهتكسفاهدإو ىعافو تح اصف لاما كا: ىلععمأ هتارفاهل طظق.ةساالواهتكت نمر هظن لوهستلع ف ان
 هنا ” سد و نيطلا نم هيدي لسغ هنا مث كلذمملعل بام بعتمىفا لب هيلع نه ًاناللاَعف هيلع فاخأ تلاع

 هيرب رف دعمت دقن مود يأن اقم رنعراش لعل أ نمنوك/ر اتقوا

 هداو عمل تلا نم «اراعوريخاةديلاهونأ ىضقرحزلاب فور عم لح رونمب :رقلاب ناكواملااهعلا كشر وارث
 0 دآرو وي تااهيرسا يانا ثار ةحاط لا ناش هلتوك تأ ١ كوب رخازلا لاعف

 يوما بقت دقو هدب لعتو؟ اهم ور كلا للاخ باكبر غط دق ناكت رموت نبانأ برغل راوق ضع

 همدش و همرك ناكف الغ ُلاذذاوهوهبكصف هدو ىتحم طش ةدم ماقأ آت فوت ننانآو ساودتءا-و

 نيفشاب نب ف سون نبى عن دسم اون ذةمولاهبحاصو شك !سرلا هب ىسهتناو هرسنتبلا ىضقأو هنادحأ ىلع
 ةرماصملا لا ءاردقو لاخلا لاح -وتفاهتمه4 حرش واهحرسش لوطن ل اوصقةعم هلك هر ونيغعلملا كلم

 تيررتلاو تصوت ناهز 00 ممل دبع لم دالبلا نم است كلك ملهنافة] ابو

 هرصن ًااذادغكت , وةياحنل اهمؤ س هرب ادنأ تاكو هي درئذلا

 طيتغمو رو رسم كب انلكف اهب تصصخت فاض هو تام تاماكتت ْ
 طسنمهحولا وةعشاو ىشتلاو ٠ ساي يكلاو كا انوسرلا

 هحاص هيادكال ل وع تاكوروهثملاز ءاشلاعاز اردنا صيشلا أ ىلا نين ومع وس و تالا نادر

 دا املو وب ل كو صالا هلوتف هتراش هع دقت دقت ىف هباعصأ عارلب :هفلذكسا هنأ هنع مصل لو لودلابالغازه

 ارهشرشعدح ا اهرصاعو شك اسعىلا كا ذدعب لقتناو تسب واع مساق ١ تاسع متارهودالباانم

 ىلاهكلمدتماو الا هلق ثوت ساو ةئاسمس نو نيعب رو نيتثثاةنس لئاوأ اهل هذحنأ تاكو اهعلمم راصغ سرادملاض عبد
 ءارعشلاهيدسصقو ينمو اريمأ ىجهتو سا دنالا الد نمريثكوةسعب يااا وىدالاو ىمقال انرغملا هسوريبرتسانمةسردعاسردم

 راسم بورت تاطامن#
 سرادملا ىدسحاب اسردم .

 0 هوب لك هلنيسع ونامعل ١

 تدر مماحه ردن واسع

 قعر يطل
 امهرد ننام هتفبطوتغلد ١

 نموهو اهماس .ردمت أم و

 عبوضراسا لك
 اسس

 ىلأ نن دج هلا د عاب اءبعنلانأة ديرك دبا ناك قىناهمسصالادامعلارك -ذ د جعادملا سحابه تسدتماو

 لهت نموا ادعس ل لم 35 لضالاو نضل تن هيذاييرحاع ةدشلا 111 ةافيدلا سايعلا

 نمر همانآ تقناودعاو ةلاهات دهان ورا دفقلاب هلرماوتيبلا انك نايهيلعراشا

 00 "الاى داج نمريح الازمشعا !قدنم فول ةودهدي دش ض صام. هباصاف اسس ةذب دماىلا شك انه

 فةروك ذا لقت ”ىلا لس هناليقوارهشأو ةنه نيت :الئوامالثهتءالوةدمتناكوةئاعس#ثو نيسعنو نا
 هب ران نم تلقنو ضاسلا قناضش هتومدنعناكو ملأ هللاو كلانهن فدو تمول نب دمشىدهملاةج رت
لهشأ ةماهلا ملفعةماقللدتعماضشمتأ ارهغلؤم لاقف مال هنري د

 يفك ان 58 ثةيعللا تك نينبعلا

06 

 ليوط



 ةدابعلاو لعلا في ماقوأ : ثا[
 ا,لاغتشالا ريثك تاكو ةئامسج ة نس تناك هندالو نأ ليقول عت هنن اهجر لاح نعالا هد نانس الا ضاين مذا اوةدعقلا لب وط |
 هيتكن متن ارو بتكلا باك لئاوأ فةبتقن امرك ذرة ردا اك امأو ب ةرحان اهل لاقي كانه رقفهداومو تالت! نمتلك-دملا عضاوملا لخ || لاعأ نمرحملا لحاسب ةلزانةريغص إبق ىهو ةموك" ىلاةبسنلا هذه ميءاهدعب وداولا توكمد فكما | دئاوك هيثك ىناوح ىلع مخك رك اوييلاعت هللاءاش تاو 1 ذقًاسسام لعفس ا ود عسل ول وهتبال رد 0 1 قلعدقواددح فيرشلا هعلخ لعاوعجا اودخأ ن راعضاةدمتهّنلا بع أ هداوىلا دهع ود لعأ هللاوةئامعب رآ ونيعسلةنس لبو ا
 دقو ىؤاضيبلاريسفت باق" امو ركلانآرقلل ضفاو رلاريستريسفتلا اذه نمبعتأو لي وط مالكدعبلاقف ثيدحلا فالثحا

 اركشملاةرفعجف مهلكف * اوقرغت نيضفارلا نأرتلأ بكوالاوكشمضومدعأ ْ ظ 0 لاق مم يردي لاس أر تاكو لعل نور هني دعسهرك ذىدلار غلا نموسهلا ةواعهئطأن ءنم هنوعد 1 رعموورخ ىلا هلوأ نمهاشح
 بنكلا رئاساذكو الح ل ارهطملاىهنلا همم فئاوط د مستمو ماها اولاق ةسفئاطف
 لماعلا ماعلا مهتمو)»# 2 - تاس اهلج نم 1 هرعملا ءالعلاوب اراشا ل ا ا بي ل ل م ا هلا ورةباغلا ف عفان 3 مودا نوكياملكو 0 توجاتسام لكو قويت و دوج قر 2 0 ا 1 وفلاح ال ا 0 رم ًاتانالو | 0 ارذحت نم نسجرلاىلاتئرب 35 مهرفح داحهضقأ )بع نمو

 الكان اهدعب وءاغلان اكسو ملا خب رغطاوداجلاة]مهملانيسلان روكسو ميملا مفي كار فح كسى هلوقو رهتشملا سول نيدلا نانس رذقو ةصاع لك هتزأ د ىرغصى هو منا: الو ٠ كوملا لماكسلا لضاغلاو رفح سمى مهلع مق * امل تيبلالهالاوبعدقل
 عؤرغلاو لوصالا نيداعمأج ١ كذلك اشامو فز ناو ماظعلاو دوال اف نودتك مهنأ اضاف ماع هنئا هجر ناكم || تامزلا كا ذمهتداعتناكو ةرفجىننالاودمأ نعل قو ءابنجر فج ورهشأ عب رأ غابامرعملادالوأ نمءار |

 الغتشم لوقنملاولوقعملاو ري( ىفاشلاهيقفلا ىط امنالا لوحالاراشب نيديعس نبنامثءمساةلاونازدع
 . افراص لاغتشالاة باع لعلاب | ساعلاو اهنعذخأ وىدارااناماس نب عسب رلاوفزملا نعقنلاذخاةيعفاشلا ءاهقفل اراك نه تاك

 نءمولعلا نشأ هنف هناقوأ اناىنزملا نعلاةواهلظفحتو ىتفاشلا بتك قدادغيبسانلا طاشنفف بيسلا اوهناكو هريغو حير س ننا
 حرس ىلع ساو هلو ورسخ ىلا لضاغلا اعلا أ لاريثك ًايشهنمد فتسااناوالاةرمعبف ترظت ىأعأام ةنسنيسمنذنم ىفاشلا نعةلاسرلا باك فرط

 نب رعصخ-وت ا لاقو لاعتهللاهجردا رغب نيتث امو نيناسعو نا عةنس لاوس فى ونود هتفرع نك 5 1
 ةعنرشلا ردنعل هراقولا :

 ام الاراشب يدع نهتلادبع مساقلا أ مسابهذملا ةعارك ذفسهذملا باك ىقىعوطملا نع
 اهعبب و طامالا ىلا ةءسنلا هذه ]مهم ءاطفاالادعب ووبملا تفو تونلا نوكسو ةزمهلا تشي ىطانمنالاود ١

 نانا وعن مهرج |[ ب -- 3-3 1 تارا | ىطامتالااهعئاب و طانخنالا | ىلاعت هناجر بالطلا || ناللاءزهن ومس رصملهأودئاسولاوعاطنالا نم شرفلا#ل ؟نمكلذريغو شرفت ىلا طسلاىهوأأ ٠
 ١ ج/عاصمت - .. || سابعلا يأ جشلاىلءلب رايهابص ف لغتشاو ةرهاقلاب مدخلا ىفدذع بانو ناك هد رصملازادلابك اذا ىلصوملابريهثلاسابلا كاملا دبع مسالا نأ ندلاردص يِماَعلاو تاوهر ف كلا مانال به دمستان ءاهقذلالعأ نمت ١

 ناعلا سرادلاىدبحاب || ىنصو ندا ىفىوتصاعرش ىزاريشلا قص ىبأ مشل مسا لوس د مجالا يئوواهذتلا بهاذا | ئ اس ردمزاس# رات ءاصقت سلا هاسهمو هرعخ 1ىلاتاداهسشلا باق نم قب لب هامك لو ادلب رستع نماس رقىف هلستم ضعبباسر د مرا متهرصع ||| ىلا قيس ملامفاشاحرمش ب ذهملا حث وأ ميقماو تعمل ل ع رد 0 ءالعىعمّناءبجرأرفق ||| أن هّلادبعدعسىبا عشلا ىلعأر قو قدمدلا لقتنا متءاملنا فرس يفمرك ذمدسقملا لية ءنب رضملا
 هس :رثاك | ماس .ردمتامو 5



 ماس سفنلاى :ود للاعتةللأ

 لا مقسم لقعلا

 ةيعرشلا مولعلا نملصح
 سردو الاصافرط ةيلّقعلاو

 تاغينصتهل عمس موداقأو

 هحورهتلا ور

 ماعلا اعلا مستو
 قوملالماكلالضاغلاو

 «(سابلانيدلا عاج
 اديعىلاعتهللاهتجل ءرتاكأ

 لاس دابرفءاملعلا ضع
 ه ريتك امواعهلعوهرغص

 اس مالا تشم انكر
 باعت ناك هنأالا سفنلا
 هرصعءاسل ع ىلع ا رقدانعلاب
 ضعبب اس رد هراضص مت

 اسردم راص مت شرادملا

 نامعلا سرادملا ىدحاب
 دقل اواهمسردموظو تافد

 سرد تاك هنأ تعمم

 جرو مهدضيو ةيلطال
 هيأالا بتم ريثك عجم دع

 دقذا تينصتلاب لغتشي مل
 هلوعموةبينملاهتمرتخا

 هحوردتلاح ور تامزلا
 لماعلا ماعلا وبهتمو)#
 لوملالماكتلا لضافلا

 «(ناكيا عنيا ءالع
 ءاملع لعهتلاه“ جم را اريضف

 ضعبراسر د مراص مث هرصع

 ًاسردمراص مث سرارملا
 هند دع ناطاسااةشسردع

 اسردم راض م سسو ر

 ناعلا سرادملا دحاب
 نونا موللك هلنيسعو

 ةنيرعاس ماس لاح
 ىلاعت هيب ادج .رتاكو هس ور

 لقعلا ميلس عسيظلا فيطل
 ع دااد رشد ؟رغلا قاص

 ما
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 ءاعب رالا هلل بحر نمةسماخلاةلمللا ىف هتومناكو روك ذملان يدار دص ىداَعلا تامتأ لبقو كلذرتغ

 ىراكهلانيرسج نيدإ!لاجريمالاه اعف قوف ةبادشلا نعروك دملانيدلاءامضلزعةئاستسو سجتةنس
 ةنسسةدعقلا ىذرشعفانىف فوت نأ ىلااهملز موهءلااهس رد:ضّفوةرهاقلابرصةلاباه أ شن[ ةسردم
 نيدلاردص قون مثلاعتهّاهجرةةس نيس براق دقو ىرغصلا ةفارقلاب نفدوةرهاقلا,ةئانمسو نيتنث
 ةرمشع تس ةنسرخا وى وهل ههداوم فددرتبناكو ئرغصلاةفارقلابهتنرت ف نذدو روك دملا#راتلا ف
 رايدلابءاضقلا ندلا حال تاطاسلاهنلا ٌضّوف رينا اج رةئاهس جنو شع عبس ة نسل اوأوأ
 ةنسورخ الاىداج نم نيرشعلاو ىناثلاىفدب رصملارابدلا لاسعأ نم ة.ب رغلا ىضاق ناك أ دعب هب رصملا
 مهحو «ءاراهدعب واتت نمتانثملاءانلان ,وكسوءاغل ارسكب رب ولات هللا هعنرةئامسعنو ندسو تس

 لادلامضوةدحوملاءابلان وكسوة م هملانيعلا ثم سور. عووب يماهدعب وءاهلا توكسو ميجا تغب
 |١ يناثلا فلالا دب وقدوة ةمعارفلالادعب و مما تشب ىلا اراملاودب همهم نيساهدعب وواولاتوكسو ةلمهملا

 لصوملات < بورما, نارام ىنبىلا ةمسنل هذه نون

 ىدركعل اى :رصتلارصنل اىآنب ىسوم نب نامعنب نجح رادع نيناسمع ورع و از*

 *(ىفاشلاهيقغلا نيدلا قب دلملا نا غرشلاحالصلا ناب فورعماىر و زرهشلا

 || ةغللا لّقنو ثيدحلا لعب قلعت دامو لالا ءامم أو هَعْغلاو ثي دكاو ريسفتتلا فهرصع ءال ضف دحأ ناك
 || الو اهقفلاأ ارقمههتعفتنا نذل ىخاش أ دحأ وهوةدّدسم هن واتف تناكوةدب دعت ونفىف ةكراشم هكشاكو

 || ىنغلبوةدماهبلغتشاو لصوملاىلاهدلاو هلةنث ميهملارا.ثملادارك الازعاشمةلج نم ناكو حالصلا هدا او ىلع
 |١ سنو نب دماح نأ نيدلا داع ةمالعلا سلا ذنعةداعالا ىلوت هناٌعهب راشرطب لو بذهملا باك عبجم رركه نا
 || ماشلاىلا عجرم كانه ثردحلا لعل صحو انامزاهب ماقاف ناسارخلارفاس مئاليلق ماقأو اضبأ لصوملاب
 |١ هللادجرب ولأن بفس .وب نيدإاحالصرصانلا كلملاىلاة وسنملاس دَعلاب هب رصانااةسردملاب س ردتلاكوتو

 || ةيحاورلاةسردملاب س ردتلاىلوثو ق مدى لقتن ا ٌعهياوعفتناوهيلعسانلا لغتشاوةدماهم ماقأو ىلاعت
 | ةيحاورلاةسردملا شن[ ىذلاوهو ىوجلاة اور نيد اولاد. نيهّنلاةبه مساقلاونأ ك نلااهاشن ىتلا

 || ضف قشمدبثيدحلاراد ىلاعت هللا سحر بول نب لدا علا كما نبا فرشالا ملا ينبالواضب أ بلحت
 || ىهو بول تن. نوقاخد رص مشل تس ةسس ردم سد ردت كوأ عشب دحلايهيلع سانلالغتشاو هيلااهس ردت
 |١ ىهوىرونلا ناتسرامبلا ىلبقدابلا لدتا د ىهىتلارك ذمّدتلاِب ول ني هاش ناروت ةلودلا سم ةَعَعش

 1 ||| ندلادسأن نداارصاناهج وزو روك ذا هاربة واهرتقا هب وقشمدرهاط ىرخالاةسودملاتْن ىلا
 |١ ىرو رضرذعبالااهنمئشي لال اريغ نمت الثلا ت اهلا فئاطوب مون ناكسف صم بحاص هوكريش
 1 ةئاممسو نيثالثو نتنث اةنسسلاًوش لئاوأ دما هتمدقو ماع مدق ىلءنيدلاو لعلا نم ناكو ةتمدنال

 |[ كسانمىفكلذكواعفاناباك ثيدحل ا موا عففنصو فصتوة نس :دملاغتشالا مزالم قشمديهدنعتقأو
 عسدبو فلا ىف طبسولا باك ىلتالاكش هلو طوسموهواببلا سانلا جاتحية نسح ءايشابن عجل
 ىلا عفذلاو لاغتشالا فداهتحالاو حالصل اوذارسلا ىلعأب راجءسحأ لزب ملو ا« داحتىف هي واتف هباضحأ ضع

 رخ الاعب ره نمنورشعل او سمان اوهورهظا دعب هبلع ىلصو ميسصل !تقوءاعبرالا مول ول كل
 || خ :سهداومو «ىلاعتهللاهعررصنلا باب جراعتمةوصلارباقعن فدو قشمدب ةثاقسو نيعب راوث الث ةنس
 || ةدعملا ىذ نم نن رشعلاو عباسلا سدجلا هليل حالسصل اهدلاو وثوم اعرب ةثامسجو نيعيسو عبس
 ]نب ىلع نيشان رد لباب فورعملاعض دوما ىف نيعب رالاباب جراخ ن فدو باعة ثاسعس ودرس ع قاع ةنس

 نس رد. باح وتو هتف الن اك نالار دقت ةئاه سنو نيثالثو عست نس ودا |ومتاكو ىسراغلادجت
 اهب لغتش اودادغب لخددق اكو هرك دمّدعلا ىداش نب هوكريش نيدلادسأىلاةب وسنملاةيدسالا ةسردملا

 لغتشاو



 نالو

 ةلم_هملاداصل انوكسونونلا فب ىرصتلاود» رك ذمدقملا نورصع أ نب نيدلا فرمش ىلعاضتأ لقتشاو

 ةمعللاءاخناوءارلا وةسشلثملا نيشلا تغب ناش روك ذم ارصتلا نأ ءدجىلا ةيسنلا«ذ_هءاراهدعب و

 مول روك زللاةحاور نبك زلا فوتو + رو زرهش نمتبيرقلبرالامعأن مادي رقنون فلالادعب د
 ديه باهشلارك ذوةبفوصلارباقمف نفدو قشمد ةثأنوسو نب 10 م هل ءانالثلا

 تنيماشلا تس تفولو نبرسشعو ثالث ةنس تام هنأ نينسلا ىلع بترملا خيران قماش أب فورتلا نينا

 نعىو رولات هللااهجرةدععلاىذ هرشع سداس ةعجلسا مول ةثاسّسو ةرسشع تس ةناس ىف روك ذملا ولأ
 هدورهّنلا سرق ساورلا نب ىبعملاصأ أنمي ثلا ىنريحشأ لاق هنأ ىلاسعت هنن اهجسر حالصلا نما, فور عملا نيدلا ين

 ادد >افز زمول نعل ناف كلك تدوس فدا تاماكلاهذ_همونلاف تمهل لاق
 لاعتهتلابدأن ماتور ربغلاتناك اعروف ةوهلملاىلا عيينصلا ن نحن اموءاهملا بهذي بلاطأا فحل حلالاو
 ام قيضتف : 3 لحنا اوحىفلختنالواباوأ ىفاهلاننس كنا كلردتن أ لبق ةرغىلءلعتنالف بتنام طواجلاو

 ملعأ لاو طونقلا لاشغن واعرذ

 *«(روهملاىومتلا لصوملا ندب نان: ءمذلاو )+

 دعقوهقرافو ءاملا فرس فرك ذمدعملاىد راغلا ىلع نه ثلاىلءردالارق رقذم» رعلاَّل_ءعىاماما ناك
 0-5 وتيبزت هللاقف هيلع نولغتش هل ا ىلعو ا ءذطشام زاتحات لصوملاب ءارقالل
 || ىدزالا دج ندهف ن.نابجاسلابموراك ولم ىبج وون تاكورهم تممزالوهعبتوم:مل- كرف مرمصحس

 تايب أ هاج نم هلوعب راشأ اذهىلاو ىلصوملا
 تدع ةداس مورق 5 ىلا لثأ نأ ل د ىسن ىرولا ف ىلعن 35 بسناب مص نق

 ىنءاعدافرش ىك مهل ينلااعد كالوأ د نطمتاوذرهدلا مرآ 535 اوةطن اذاةرصاسق

 روصنمىنالتاسالا هذ هت البقول اود كلذ فو روع اتاك هنالاع 1 مرأ
 تكامم كتاحودقعف #« هدساف ةمن ىلع لد * فرينذالو ىنع لدودص ىلتدلا

 هد ءافاهك رتىفتاك امل ب كاراالنآةناخخالولو + هدحاولاى خدع ىلع تيشح

 هذهريغهنعروهشملاةىل طدلا اروصذمول ًاماوا مبتيتالاهلوط الولو بلا اهب يرن ةيئابةديسصق هل تيأ ارو

 اعلا ديار ءاش تاكو نادج-نةلودلا فيس دفن نمدولأ تاكو روصنم نب ىلع نسم اوي هنأو ةسنلا :

 هلوق كلذ نفةصلمءاشأأ كلذ هلو نيعدرفب 5 :

 اهىنايانعىدهاوش د هدهاشالو فورعمبحلا يف *4 لصهاش هل رسل ىذلا اذا 1ْ

 هدهاز قيصفتيقيدق « ىتلانأ ءايالا بعأو « هدحاوت بهذ تيكا
 نورعلااهتءاصأدقنيعو د نيعلكت داصأ نيعهل هيف عديد ونيعدرفغ.ةروصلا ليج مالذ فلو

 ىلأف ير صت حرش ف فنصماوةعانصلارمبو صئاصخلا باكو نا! ىفةديفملا تاذ:سصملانم ىدنالو
 روصقملاو تنؤااورك ذملاو شف الا ىفاوقلا رمش ىفىفاكلاوبقاعتل او ونا !فنيةاتلاوىفزاملا ناممع
 ضورعلا فرصةةخو ةساجل اءارعش اج تاتا ماو نيماذهلارعش رمش ىف ماسُعلاو دودمماوا[
 اهنيذبتو ىسراغلا ىلع نأ ةرك ذتراتختوةبناههسصالاة رك ذتلاو تاب رطاخلالئادملاوففاوتااىف رصتختوأل

 / ىراريشلا قحاب مآ عشلانالاشب وكل ذريغوةرصبتلاو بذهماوهيبنتلاو عمللاونيعلا لتعم فضتكملاو 0

 ىدحناحرشو هّتفلالوصأ ف: ةرصبتلاو عمال اولا ف بنتلاو بذهما كنف هنثك ءانونأ همم دا

 تيطلا انآ صخشل اس لاق هحرمش فتي ا روهسبحاص ىلع ناوثدلار :رتناويملاناعا و ىنتاا تاولد
 د اوم راما دوب و عماربصت قفلالاّت 1 .كلاف جاريصت ل مأ تريص لا اوهدانرب هلوق 0 ىبثملا

 دك أثلانون نمل دب ىه فلالاذهو ىينعب كب اسالانهه حتذا اون ن اكول لح 1 اوقتنأهقح |

 د ا (

 مقتناو ننردلارامامناكو
 ملهنأألا ف وراكحمالاهب

 قو فيتصالاب لغتسش

 .نت درس لاعت هليا هجر

 ىق لبقو ةثامعدسو

 تكيزيسو) هجر
 (اديجاموتيرخ
 لماعلاملاسعلا مسمئمو)#
 كوملا لماكلا لي ضافلاو

 رهشلا قافوتل اهنلافاعا
 * قطلانالوع

 كوملا 3 هّنلاكجرأرف

 هدمعح ردعواشاب نانس

 ىماوقلا ىلع دوما الو
 ىوملا هإسرأ مورلادالس
 هنلعأرت اردو هم هيلا اشابئانس

 نا لصوت رلامولعلا

 هتطاسول ةيضايرلا مواعلااشأب
 ةنرازو لادا اب تانس ءانرو

 تاخدجت ناطلسلا دنع

 بتكلا ناز ىلعان مآ هلعف
 طع هدنعهتط اسول «علط او

 امل و بتكملا نم بن رم

 ا اشان تانس وما ىلع ىرح

 ىلاةدلبلا نع تو ىرحام

 قكوملاهعم براص#< رغس
 تاطلسلا ساحاساو قال

 ةئطلسلاو ررس ىلع ناخد زباب

 تاطلسلاةس ردم داطعا
 ةئيدع ىزاغلا ناعدا سف

 ةسردم المخأ ع هسورب

 رادق د سردمداطعأ ميلف

 لكهلنيع وهن ردا ثرديللا

 ءاطعأ امه رد نيعب زأم و

 تامملا سس ءرارملا ىدجا

 نامزلا نمةدم اهنقس ردو
 هرج ةهسردم  ةاطعأ م

 هسوربتاشدا منال لا



 : الضافهّنلاةجر ناك امهرد

 ىراسإأل الاعو ىئ :راعال ا ىشعالالاهاغلااهتملد ًااساعتاسنالا فقواذاذ شكلنا دنك تلا نونو نرعضتمل لصالا فناك ةفيفإتا

 نك ءهناسلسط ناكو
 اضف للا ىلعو هنارقأ
 هدنسح ه]ئانضخ 5 :رثكل و

 هناسسل ةلاطالو  هنارشقأ
 ماظعلا ءايلعلا هضغبأ
 داحلألا ىلاو هويت اذ هاو

 و وشن سة دإلاو

 نيدلا لشفأ ىل وملاك
 هنسمأ فقوث او همذ ةحارأم

 هدازربيطخمل اوما كسح و

 لاقو وفا تف همدتسايأي

 . هع راق خرؤملا
 (اديهش ته دعلو)

 تيطخق اولا نارعع

 قاووإته محام داود

 نمىناك تصادخلاه هزنم
 كاصقب هنأ حمس ناكوهذي

 انععمدمل اوهيآك فيز 3 نأ

 ل رك ناكها هإةقرمصدس نع

 هيدقع هلو ةداهشلات

 داطالا ٠ فدنلااه تسناما

 ةماكي مكتب يح
 هسار طقسام دعب ةداهشلا

 هجر ىعناكو ضزالا ىلع
 هنلعأرقأ تنك لوك وه هليأ

 ى ءراخلا حج ئرر وهو

 ناوكلا مف كع ناكو

 ىلع هسنيععومدلاب
 تآىلا قي تاكوباكلا :

 ا ىحولاف ناكلا مع

 نب ىلع تارك وهواموت
 لاعتهنلائذربلاط ىأ
 , || تادوغلا ضعباق درست

 هحارخا دصقدنععْزؤ

 ةالصلا:لغتشا ىتاوريصف.

  كلذب سحب لو هوسرخاف
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 1 ىنحن  اةدالو تناكوالدب ف لالاب نأ ف قواسإذ تدي عاف لضالا ناكوذي اديعاقهنلاو ناط سل ادبعتالو دع

 هقلادجوتئالثو نيعسنونيتثاةنسسرفس نما: نتا عما مول وتد لصوملبةئاللاونثالثلا بف
 ءاناهدعي ؛وتونلاد دشن ذم اراك خو دادغين لاعت

 تبحاطان انف ورعملا ىسلاملاه يذلا سنو نب رككى أ نر عنب نا عور عولأ 1(

 «(نيدلا لامج ب تلملا

 ةرهاشلاب زر ذملاورعوب أ هدلو لغتش اواي درك ناكو حال صل كسوم نيدلاز يمال ايحاسءدلاو تاك ا

 |١ اهنعت اوهمولعفع روت ار ةلاودس ب رعاان م كلاممامالاب هدم ىلبعهقفلاب مع ركنا ارتد

 مْزَتلا اوهنلعلاغتشالا ىلع قلطا نك اوةكلاملا: هب واز فاهعماك سردو قشمدىلا لقتنا متاقتالا هباع
 || فةزيحو ةمّدَعمو هيهذم فارصتةةف:سصو تس رعلا مع هيلع باغالا تاكوت رونشلا قركتو سو ردلا مهل

 هلو نيتمّدةملارشوةمفاشلا اهاعمو في رصتلا ىفاهلثمك رخاوةفاكل اهام«وومعلا

 تودع ىهداكو رلافتءواط دا فورح ىذدددب عمدغىأ

 نييتصاهضأو مهتصعت ا« انوننونلاوتوحلاوةاوذو

 امهون ر وهثملانيتيبلانعباو
 نيلتوىوتلتةفاوسةلاف م« لاح رفاودقلاملاعاعر

 ْ نونو نولو توف ممصعو © نيعوزنيعو نيع عهتعواط
  هلوقن ونددددوىدندن و ودغدغلصأذا مفابتم لكا تر زنافددودب ودغو نبع ونيعون يعل ثن ىعمف

 ىهو تاسنأ ةنالث ”رسرملا حادق ءامسأ فاضأ ةلوفر طل اوهىذلانوئااوتوحلاوةاودلا نونو نونونو)

 عيفس ٌتدغولاو ىلعلاو < لمسم مث سفانو شلاح مث د بيقرو ماؤلوذ_ف ىه
 0 لولو دعتنأ هإث »* بيد اهادعاملكلو «لمهتةثالثلا ىذو عمو

 || تالاكشا مهملعدروأ ًادعضاو مقالا فلاعوةداقالاو نسما هبا هفيناصت لكو هقفلالوصأ ىف فنصو

 - وذو

 0 7 ترسزتا 01010 وا ب نا وحلو هن 0

 ْ ةااحا لب باساف ةلكشمتسس رغلاف مضاوم نعهتل ّس وتاداهشءادآ سس اراضىعءاسو هيلعلاْغتش

 ١1 5 نا مهل اوقىط 0 طرسشلا ضارتعا هْ مسم نعل ًاسامةلجس نمو مان تنثتو ريك 0

 ١ | تير متلك ًاواىبح قالطلا عوقو سد لك الاىلعبرشلا عدت نيعنإقلاط تناف تبر نا

 ا هلوقوهو ىنتملا بيطلا نأ تدب نعهتلاسو ىف واطتال

 1 مهعم تالوحمقلأن ر الاك ع .بطصم تال يتحتريصتد قل / ١

 "| نسحأ ؟واهمقمللكلا لاطاف هر اتأ اودأ تسلا تالو مكعمو سطس هال

 3 |١ لانه هيدم لطتلف ذايعةماقالا هب ردنكسالاىلا لمتنا غ هلاقامترك نال وطنا ااالواوامههتع باوملا

 1 ا[ تانج راخنفدو ةناعشو نيعل واوتسةنسلا أوس نم نع ءرشعلاو سداسلا سلتا ميج اًضاهمفوتودع

 |١ ْ ١ ىلاعت هنناهج رانا اهدسجنو نيعيسة سس ع مدل اومناكو ةماسا نأ نبا حلاصلا عيشلاة نر :درخل ا

 0 ةيصوعل الاسعأ نمةريغسة دباب هولا ااهدع ونونلا حتثو ةامهلا نيل 0-0 "انس اودع

 »ب 0 ول ندلا الص ناطقا سلا نإ ,انامنعمتما اونأنيدلاداسعزب زعلا كلما ع

 نم قات اياهكتاع ل ةةسساق قش مدن هولا فول دماشلاب هونآ تاك انهي رصملارابدلا ف هس !نعامثات نكي

 ءاضإلا
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 سانلا ىلا ان به مركلا ساو رين اريثك اكرام ماكل مناكوهحرش ىلا ةنساحالفر وهدم وهاك ءاسالا
 نب رهاطلا أ همشفلار للا ايذاحلا٠ نم ثدي ردنكسالاب ع منو حالصلاو ريدا با زأ ف ادقتعم 0

 ةمقن ىلعورت ود تاكمدلاوثالاشب ووهريةوى :ودفلا ىرب ني دمى مال ذعلا نم هرمص# مجم وك :رهزلا فوع

 يدلك ءرهاشلان لضاغلا ىضاَعلاو ماشلاب هدالاو تاكد مت نم ذلارم دانروصتملا كلما هلناواساو هدالوأ

 تركو اكس اوددعس دارو هداَش زاوودش ا و رصانل اال انالو !ومىدي نيبرص درالا لمد كلوأمملا هع هيب ١

 هذهو كولملامدآ اذ هلاقي ىح هددعهللا ىعا اود ا نواة او هدادعأ وهدسعو هؤانلوأ

 نمانناك زاربابرسارك ذايلعاكرايمادلورضن عز زعلا كلم اقزردجلا هلوىلاعت هللانا سن وهدالوأ

 0 علل افةكتالمت او <27 هك و لمت داك ف نرش تدب و ضع نماهضعبة ع رك هن زد
 ددناكوةئاهسجتو نيتسسو عسبسةنس ىوالا ىداسج نماثىةرهاقلابزب زعلا كلم اًةدالو تناكوضرألا

 امى وتف ةرهاشلا ىلا لجو كلذ نم ىلا هتباصاق هب رطنقتفددسد ءار وهسرفدرطف مورغلا لاهوت |
 تان «لاعتهللاهجرةئامسجتو نيعستو سجنةنس مرا نمزررشءلادحالا هلل نممعباسلا ةعا لاف
 مون تاك امل هلاثمام ابعت هللادجو نيدلا حال نيزب زعلا كلما, قاغعتبالصق لضافللا ىذاقلا طحن نم

 هلل ى هكردأو هيلع غيحتوزب زعلا كلما, ضرملاّدتشاةثانهسةنو نية سنو سعتةنس مرهم ارش عال تيسلا |

 قافأ هناىرسشرلا تعقورهلفلا تقو ناك ان هسنمسأب ىلع س بطلا .دأ وف عضل فهضينذتأو فاوف ْ

 ابل نمةمعلا تقو تاك ناىلا كلذدعي لاق صارخ اوءارمالاهسلارضحو هلو >- نم ماكو هن ذرطحو

 تناكوىمغل اهللعرتكو ضيتل ارعصو ىلا تماظعو ضال اهّمغن ودتشل ىا اوفلاورغصت هنوداندبف دخ ..دلا

 ندلاد سو سكراهح ننذلا ارذنجرخليالارخ 1 نا الا هل نمةعباسل لاةعاسااىف هتاقو

 دقانانوروك ذملالاقو هتافون تذعأو ترضحافءارمالا ا اوعدتسس أو كيلامملا نمةعاص ورعد ارس

 نبداارصانهبةلو دمت هىهاو نين سرشعهرعو دنقتو ريك الازب زعلادلو نوكينا لعانتك تعمجأ

 اًذهسانتسان اطلس تاكد ةاولانو شوقارق نمدلاءامسهكبان ؟توكيتاورمالاب عاَقلاو ةنطلسلا فسصتنملا

 ناطاشلا: نعةلاسر وسم وغاب م اردنا خرختو ءارمالا عمك نادب روش وقار قهتنن ب ىلع ماس اوداولا

 كاط ناف مسهل تلف هيف ىنوطفح اودلا اوغلح اة ىدعي نم يتناطلس ىداواذ_هناةلاسرلا ىنعموجح هنا

 اوضح اذاءازمالا اوبطاخت نأ ىلا اوعد رف مهل تولوة7ىذألامناطا سلا نمل ءملأ مزه عاسمسب ءاسسمالا

 تاقفهسأو ىصلا اذه رمان را وىضقدق هناوةيضولاهذوم .ىدوتاطلسلانأب

 نمر ضتح نم لك ليوإبجا اوعنتعنأ | نسأل ةلحاورضحسما وس نافعارضالا عاق اوراضتنتال مسهل

 هتشاتفاوعرسأو نوما اومدةوانفاحاك فااقانغاد دقوايعم نكفانةغت ادق هلذولو#" ءارخالا ْ :

 اوماقواوحاصو هوأراملسانلا ىكتعداولا اوريضا هرثك وأ ف1 | لماك_:الف اره ىلعصالاىرش ||

 كل اريهت ىفاوعرشورقلاةسضيرف تيلص م دحالاحابصرغس نأ لبق كلذ سجس هيدي نيداوةقووهسيلا |||
 تماقو ماحزلارثكو هيلعةالصالرصعلاو رهاغل نيباسعف سانلا عمجاو هنومناكمىفلسغووريقىلازب زعل

 مويلا اذهىفهدجستلب رصانا كامل ابهداو بط وو برغم ا تن رقزلا هنفدنم صا لف م ةنعاولا أ ١

 كاملا ةمعنلا عس دوت ىف لوةنفابتلج نم هب زعن لاسر لداعل اكلملاةعىلالضافل |ىداقلا تيك نافاس 0

 لوق نيللاعلا ب و هييدلالداعل كال ايا مثاعبتسا فلوةنونب راسا ألوقمتلرالاةّوقال لوحالر رعلا ا

 لكل ةعقاولاءذ به عوقو لثمو برك ل كت اجو بلق لكل امام هثداسل هذه أ نمناكدقو نب اعلا

 هحفولاكالذدلا مدرك لوأملا باش ناك اماهغانأ : اوةغبلب توملا اطعا اومو كواماا لاكمال اهسالودصحأ

 0000 #3 تنابهحوأن تاحاذأو .ةرسن ند ىل !لينسلام هريضاو

 هسا 13 و هذ هريطس:لاحفف ؟الملاو

 كولا ىكح دقو ىععلاف
 لاق مث" ةراكملا هذه طل
 ةالصل ىهءذه ىكس وهو

 ىهفانتالصامأو ةَعشح

 اهف ةدئافالف ءانحناو مامق

 لآامعت هلادجر ىعلاف

 تعم« ىاللاعت هللا فلحأا

 اذه ىلعهنم هن راك هزه

 اوذحتأ نيحولاقهجولا

 ها دهتروك لا كوما
 ةالصا ا لآق هنارهملع س ءودلا

 اورافنا ىاعت هلاهجر ىع
 هبلعهباودهشاممهلاقامئأ 1
 فراعلا م ثلا ناىور

 يس عيد تشاا ىلاعتهللان

 عمسامل وح وعلا نيدلا

 نان ديكس ىالاق هلتق

 نم ءىر ,رول نملاولوملا

 0 :ةلاوداحلالا
 ناكو د وةشإ درلا ةبسلالا

 ىلا ءىح وة اد بكر

 هدبب ةبادلا ف لعوتسردملا
 ةتسردملا ناب ل زنبف

 بانلاةقلح ةيادلا طررب و

 2 - فاعل ااهمادقؤقلاو

 مرصعلاتقو ىلاسردي
 ىاثهذب ودق ادنكر

 هللابفراعلا يشل 7 دا
 هرس سد ءاقولانن !ىلاعت

 ع

 / ىراخلا عصا لنه ىورب و

 بهذي مثترغملا تاذأىلا

 لك هنأ داذه ناكو هتينىلا

 ةناتيبعلا هرداوت نمو مول

 نيحهسو لج ىلع 0

 ل نان الع ع

 كلذىف هن راح نيع بنح

 ءاماو جالو لبجلا



 الل ىرتلالهأ نم لجو
 ةبقعأ تح حرقلا كلذ لمدنما ناك اموديدح مون لكى ئم الاودنعب ريغهدلاوب روعلاو لوما اذ موا هلا ىلعو ةيادماظحته دمي و
 مسو هيلع هللا ىيص عهمش مهمدعل 0ك ةواسلا لداعلا كاملا مهئاطل سب نيإسملا مدع الىلاعت هتان رخل ا اذه ءاملا نمي 0-0
 لانه ورعمهريقو هنعهللا ىدر وذا !مامالاةيةىفىرغملاةفارعلا فن فدو ةوسالا لاف رهط ىلءقلتسا م
 ضعب همس ىلمأ اذكن او هنن ن.سلحا نب ناو منن ىدوم نبل يعم أ نب راسم نب ىدع ميسا لاما 5 1 1 أ د كا 0 00 ذا نع تل : دعب هباحعال قال ىلولا

 «(هي ودعلاةئاطلا هيلا بسنت ىذلاروهشملا ملاصلاد بعل اكس :راكهلأهتب ارقىوذ
 نولصد ىتلا مسهتل.ةهواعج ىتحدحلاهبف مهداقتعا نسحر اجو ريثك قات هعبتو قاف الا فهرك ذراس اصلطقوهو هم اختل دقو لوكةنن اة بسدق نم
 ءاحلصلاو ماما تابعأن مةريثك ةعاج بصدق ناكواهملعنولوعد ىنلاةرخ "الاف متريشذو اف |] مسالاقوةعاس مأتم
 ىأو ليجلارداقلا دسيعو ىرو زرهلارداقلادبع سلا ىنأو ساردإاداجو ىلا لي ةعلثمريهاشملا لفات 5 30 بس لخرلا

 كلها هيلا لامو ةررار كاتهال و لدول لاعأ نما راكهلا لبحرلا عطنا ىناولحلاءافولا
 كياعيلاعأ نمراف تيناهل لا ةيرقف هداومن ود هل ماناوزلا باير ال عمسست لال ماهلك ىحاوتلا

 نذدو هن راكهلاب هدا ىفةئاهسجنو نيستن و سن لبقو عسبس ةمس ىفول ون الاىلا نا ه.قدإ اوىذلا تندلاو

 هنالخ ىف نالاقوةعاس

 نلاح ةعطقو هرزكاتسا فبما

 تعتقنالسصاتالثو
 هعضوعن الاىلا هيرو ةدوصغملا رهاشملاوةدودعملاتارازملان م مهد فعوريؤو لاعتهللا هجرمتن وازر عم اكلة نم هاتف

 ةمركا مظعتوداقتعالا ليج نمزيشل !نمزهلعاوناك ام ىلع هعمسانلاوهراث انوةتقيوهراعش نوب2. || نم هلاولا ةفل-رلااوبلط
 ن روالارمسأ دعب ريش وهو لصوم اب ريغصان و رفاسم نيىدع -ثلاثيأرلوةيبلاعتهللادجر لبرا || انهه ديرتئث ىثاولاق بحاص ني دلار فام تاكو لب را ىلعندراولا هلج نمءّدعو لبرأ ران ف فوت لا ن:تاكربلاونأ هرك ذو |] لوكمنبانملاق ثن نأ
 لاعتهللادج .رةنس نيعست ىدع حشا |شاعواربثك احالضهنع كك ناكو تاضدقو 0 ٌ دبلط ”لاه

 نبىصق نب ىزعلادبعنبدسأ بدل وني ماوعلانيريبزلانةدرعهل دب ءوبأ)+ ا
 *(فو هرعمىسنلاةقد وىدسالا ىمرعلا ب للك 1 1 ٍّ دوسلاو
 تا م كتالدخفف
 دحأ ماّوعلا نب ريد زلاهوف او هياب فدحاو لكو مسهنمة سس رك ذمدقت دقوةنب دمار ةعبسل ا ءاهقفل ادد أوه اذافدوخ تس اه ءار هلا
 تنيءام“ روك ذملاةورعمأو لسوهبلعهننا لص ىنلاة عة مغص نباوهو ةنملاب مهل دوهْملاةرشثعلا ةباعصلا || ةعامقوتزيست فصتاق

 نهاد ع هيأ قيقش ةورغ :وةنكل ازثاعىدحا ونيقاطنلاتاذىهواممءهّنناىذر قيدصلار بأ نأ ماو»
 هتلانعمسو نآرشلا فورح ف هناورلا هنع تدرو دقوامومأ ن منك, هناذ بعصمامسبمخأ فال ريبزلا
 ىفةلك ًالاهتباصأ و اهاصاناءناكوهريغو ىرهزلا ب اهش نياهنعىور وامنءهّنلا ىذرنينمؤملامأة شاع
 مف هند نع هذع لوغشمدبل اولاؤدملولا سا ىف هل -رتعطقف كل ادبعتبديلولا دنعماشلاب وهو هل- ر

 اكتالصب ثالثو نيد
 قطل كومملاهيريستأ

 عقاولا ف اذهو بعتتلا
 ملوفراعملا باك ىفةببتق نب الاقازكه ىكسلاةئارمشف تى وك ىستعطقا أ ديلولارعشب لو رحتي | هتعمس ىف الوب دع أ
 اذهان ,ردس نامل دع لاقةندملاىلاداءام1ف ةرفسلا نإ ىف دتمدإو تام هنال قبب و هلدللا كادر وري نآالادةرصأ 1 تاقثلا حم

 نب قدس لاهو هلاثمام ىزاخملا باك ىقدرمملا سابعلاوت رك ذونيتس نامت هل- رعطقدعب شاعو ايصأ

 ةورعندتملإو هعمو كلم ادبعنددلولا لعريبزلا نت ةؤرعمدق براحنبةلسو صح نب صاعو بولأ
 هللاقفرإءللكاتهدرو عدب لو ةلك الاةورع لح رى تعقوواتيمرفتةي'دهتبرضف تاودلاراذ د لش دف

 ةدانيعف لعح للا عت هللا

 ةريغاجلع علطبالارارسأ
 1 تامرداوف ه]+ نمو 35

 نمانمعلدعل لاقو دحأ هكسع لو ريبيكا - وهو راشنملاباهعطقن لدرس ءاعتدسفأالا او اهعطقادملؤلا لما نامدسخت تالقاسلا

 ريمأ الاسقف هينيع نعد بلولا هلأسفرب ريض ل جر مسق سعئبنمموقةنسلا كتم دقوابصن اذهايرغس ١| ناملاسرادملابنيسردملا
 دوو لهأ نم تاك ابيهذفلسانق ةرطقىلام ىلع هلامدي َر ايسعلعأالو داون طب ىف ل.ل تن نينمؤملا تكلا نيباوع مخ نأ
 تعم ىتحاليلقالازواجأ لفريعبلاتعبتاو ىبصلا تعضوف دنذابعصريعبلا ناكودواو مىدو ريعب ريغلامو || حامصلاكةغالا لع نم ةّبسلا

 تهذو ههطقن ىهح و ىلع هارب يستفد حالريعبلا تحل هلك ًأيوهوبئذلا منى هسأروىببانصص

 وه نمسانلا ف نأ لعمل ةورعملا هياوةلطنادل اولا لا ةذرصبالو داوالو له الو ىللامال تدصاف ىندعب

 مظعا 4 ْ ٍْ

 سوسماقا 1و ةامكتلاو

 كلذف ناكو اهلاثمأو

 عاش ى مس قفومرصتلا



 انا

 نراالو ىبثملاىلاةحاع.امهنناو هللاسةفةحلط نيد نب ميهاربأ ا ا ءنمن حك اكو: ءالبهنم ملفعأ
 ىلا .ءتهلياءامث ناضعنلل عسبت لكل اوةنلا ىلا كئانبأ نم نباو كئاضعأ نمودعْ هدةتدقو ىشلاىف
 كياو لوهللاو هياناناوهتيا عفن ارو كلع ن معاش أ ريغ هنعوغارةفهنلااكك ام كمان هلا قبأ دقو

 ةلكىهو لو انابشلمو
 رانجلا اهانعمو ةسءمور

 وسلا عم حةحافمتضاا
 هللاقو ماجا ىف قطل

 + تال د

 انأ نطل ىكوملالا فرط 1| ىنوسملا ىفارلغت موف لكن ارغلا عب رار. تاكو هنم حركت ىتح هلابالاةوقالهللاءاشامتل 3 نتن جتا د لكفكالاةمالععضأ | ذاالولو هيف دن الاءذهددر هلداذا ناكو نول. كيو ثولك ارق ساشلا لحشدبف هطئاحرلث بطرلا مانأ لاق ةفغللا عمشللاع فيك - | ناكاذاريدزلا نيةورعتاك لاقيذوش نان عةرعضانثدسلاةدسأ نبديعس ىكتنو # كباسعنيكداو
 ةيكرألا كدشأ ةظفلو مه هركتأ موقهبلع خدولاق ةيستحاف كا ذل دج الانأو قاضغأ نما اوذعبلسأ نأ بح املاق د قرأ ا ىنم كسشأتنافةفيتك |١ نبي ذفاولاقةيفاعنموج رأ ام ىلعهنلا مارح نيعتس أ اللا ةفامل اهل دجال ىتحربإن كيس هللافاهعط ةل : لددف دحل ةحايح ع ٍ رازملا دام هريسغوةينتق ننال اقو لمعمل هللا نمداغ هلح رتعطقتإ لالا كرت لبالا هنموقي و
 لاثمأ قرانا ىسعم تعطتق ىسغن نمل ذ سنك نور لاقربصل اهعمب زعاسعرولالا نافذ :وكسع اولاقءالؤهام لاق ذ
 عم رو تناجانم فراغم فت لا هلىغأ هنا تربك, و لاهم وهو تغاطتف راشنلااهملع عضو مظعلا غلب اذا تح نيكسلابهبعك
 قورصتخلا از هاهرك ذ هدي امماقفاس ماعد مهيدبابمدقلا ى أرامل و ههج و نع فرعل امدع وهو قاف اف هملع ى شغف هنمسف دي دحلا
 ابهنم تلخ تاقشتو || ٌيارع ا ىيطعت نأدي رأامول هلاّمف ناورص نبك ذبع ىلع ةو رع مذقدللادبعهوحنأ لئقاملو دئاونايفدر وأو علاطملا | نواءالاطا تيل لو تيقن د قلت ذأ نال هلل جاودجلا كة ةثالث لتي وادحاوتذخأت ةعيرأ حرش لع ىناوح فنص || ىنارط 5 ىناك هنا مسهللا لاف ةنبدملا مدق ىحئينهنم كلذ عم ممتد قتاك ةبادلاهتلتقو كللادبع رن دغلا نعى ات :رظقلا لالا نيدبل اولا ليطصاهئبا لدا .وةصعملاق وأ مارحىلا كب تيما هىنأ لعيل هناك .لعىباجىذلا اوامآ لاقت
 حرش ىلع شاوحاض:أ هلو ” قاسذلاةغياتلالوقيلات هتفرع فك لاشتفال :ءلضفرادقم فرعي اهعلاط لاس لبر كلما بعل ةفىن آف يسار هلاققدحلا للفمافساهنمذخأ ترضحاسلف نمونيمدنالابتكحو ١ رانا, كما ربعصافانأ هتريمف وسلا ترضح اذا ورعل اقف اهني نمهزيمأ الو فويس نيد وه هلل اقف

 عضاؤسلااهيفلحدسقاو .إأ (ىعام نم بزعأرث,ةسنبدملابسيلودبلاةبوسنمىهو ةنيدلابولاةدرعرتب رغتحا ىذااوهاذسهةورعو تر 7 بئاكلا عارت نملولف نهب «٠ مهفوس نأ ريغ مهي بيعالو
 ل لاقنةنيدملاب ردن هلدن رق فوقو»# ةرمج#لل نب رشعوتس لبقو. نيرشعو نيتنثاةنس هندالوتناكو " ثيحن الا نمماكسشملا

 هلوابلالاواوأ اهفريخت د هدب للاب ردن هل هن زكا روحوا نب رسع لبقو نيرشعوني 1
 : ! 5 25 نا .و مهنعهتلا ىض رءاهقفلاةنس ىهورغس نبا هلاق لامه نف دو نيعسنو عسإ رآل.ةونيعسو ثالث ةنس رشلااهامس ةلاسراضنا || ٠ ٠ ٠١ 0 00 2 ل هايمو ل خت تاذ هولا عب أه رملا نيب واهتبة دب رلاةمحان نم ىهوءارلان ,وكسوءاقلا مضي عرفاسهل |
 0 :لاقف ناطس لأ نب هر واعمدهعي مهفلأتمايأروك ذم اةورعو بعصم هب وأو رسزل انيا لع [ ٍإ أم | 1 .٠ .٠ 4 م 9 .٠ لعولعس صودادمسسلا ١١ 2 رغو تاو رم نب كلا دبعنين عجب مارح ادصتملا أى تعلا رك ذولاعتهتاءاش ناماشههداوركذ ||

 نقارعلا كامن أ ىتبنم بعصملاق وةفالمللا لانو نيمردلا كلمأ نأ ىبنمريدزلا ني هلل ادبع لاف هنمتنلف
 هامأىلا مهنمدحا ولك خلي نأ ىاهف رسم نمرهدلا فرصفلاق لعلا اذههنغىورب نمت و ؟ناوةرخ لا | 0 ىف ةنلا, زوالا واي دما ىف دسهزلا ىنمهيف متنأامئث ىف تسل ةوزعلاقفدب واعم ا اراهلك ضرالا | كام نأ ىينمناو رص نب كملادبعلاهو ةحلط تنيةشئاعو نيسملاتنةنيكس شرق ىتايةعنبب عمجأو |

 عوضوملا تع ىف فيرشلا
 . عادبالا لكاجف عربأ دقلو
 ' نكيلولوةداحالا لكداجأو
 ةلاسرلاءذهريغ فينصت هل

 قعر ديل هنالا ىرادخ |... «(ىمواطلابفو رعل ندا نكربتللا ب درغلافارعلا نرد نيقارعلا ل غلاو )4 ولا كسالا كاتنع معأ هتاورببزلا نب ةورعهلارلغلذةنجلا لهأ نمل را راخن نأ هرس نم لو. كلا كاملادبعناكو 7 تاج واق رت والضفة فكل 3 ع 0 :
 ةدعرشلا مولا ماس اف ]هيلع دافتسالاةببرقلاوةديعبلادابلا نمدو دضتوناذمهقنيدعتبلطلا هيلع عفجاو ةسطو سمتتلاتو | رك ةةلاسراضنأ هلو عيت || ةلس وتمت ستاثو ىالقنافةرصتخق ءلاهت ثالث فنصوع كروب و فالطا تقي الا شافوا ناب قح أ قطاو اهعفد | ىروتاستلا نيدلا ىذ رويشلا ىلع هيلغتشاهبقارهام البلا لعبانمقاعجاغارطانمالاقامام ناك

 قادقمت غلب ىدتيررعلاو
 ل رطوةيبجاح ابق رعت ةسردمن ادمهب نبدا لاسج بحاحلا هلىنب و هقيلاعتاوةلعو

 بئارفاوندرزار رمئا, ! حست ظ
- 



 ال8 ناذااهعمسل بئاعو
 رهتشاو اهبنامزلا اذه سانلالاغتشارثك أو .ةجاهدئاوورمثك اههتفن "الزب سالك رم نامزلا
 هللادجرةثاهس لين ةرخ الامي ىداسجر شع عبار فناذممسفوتو د اهمل ام : رط تلجودالبلاقهئيص لماع العلا دور

 لسهأ نمءاهتغلا نمةعاج تعمسو لأ هاو ناعمسلا اه رك دالو ا ىلا ىس قاطلاةمست معأم و كوسملا لماكلا لا

 تاسيك نبسواط لسن نم مهنأ توبعز وةمسلاهدهنومستب اريثك انتل « وزة فش اثواوشب هدالب ىرادغ ريهتشلا مساق

 ملعأ هللاووهتمه[علفاذه ليقروك ذملاىباتلا |. *(فايسركتلا
 نالاعت هللاوسجر ناك
 د( طعاولا ىفاشلاهنعفلاةلذشب فو :ردملاىليعار ,وصنم نب كلا ادمع ننىزت زعماتملا اونازدع علا ست ل اوملا 5
0 2 ََ 

ن ال ”وذهملازيثك ةرايعل اولح ناسللا عضفأر هاماظعاوالاقابعةف تاك نيريشوورسح ةصق باك مطان
 ندلالوصأ اودقفل !قندض

 عمسوةزخ هقالخت 1 قتناكوج رالاتابيدادغبةن دعتاضتلا كونو برعل ازاعش آ نمارعك عنج و اظعولاو مث هرصغع ءانلع لعق

ىَس ول نفاق اعوام ع هرعشالا ب هذع ر هداطت : تاكو :ريثكا ةعاج نم .ريثكلاثر نملا أ لضافلاةمدحخىلا لضو
 نام السل اهيل 

 كلذقرعتنا اواناوس ار ظنت مانملار امنلاتلاطأب هلل يقف هيلأر لا رظت لب اىلارلقتاءازيقان هال ىنارت ع ركلادبعىوملالماكلا

 فارسا تر انلل 3ع اةلا ف قدصتتنكول ءاحالاو ةملاىدذص ع ةلاقع ىد_تمانا ةسردعاسودمراص مث

 ءات اوتسا ىلع نيتءتغد 35 اًوفلا ىوحي نأ تاهه ءافعلا ف ىربغتركخاو 35 ققلس تكلس رد ولا

 ل اىلادادغب نمدح وزخدت ءىدلاو نددت :؟لاكو

 ىداؤف قوف ءاضمرلا لع ىرخأو #* ( ةفيعشافك عي دوتلا ىلا تددم

 ىدازرخ اعيدوتلااذناكالو * انذهعرم ”ادهعلااذهناك الف

 أ حش ايذا زرت باب نثدو دادغببةثامعب : قاوانيعستو عدرا ةتسشر طصرشع عدباسة عبس مول وتو

 ل ف واهتم نمةامشم ارامي ن نيازو ةلمهملانيعل | عشب يىز ع :.وىلاعت هللاامهمسر ى راريدلا قدا

نمءانثملاءابل انوكس .وةمتعملا نيش ا خشب ةلذشو يةيناثءانةنناثلاىازلا دعي و
 ةمعلالاذلا تف ةواهتحت 

 معأ هلا اوهنع قدك ع مءانعمف ورعاالو هيلع تقل اوهوةنك اسءاهاهدعب و ماللاو

 ليقوىكملا عوارهف نيد ومنا 0 رو ناطور

 هيلع ىراصتالا بون نأ

 «انيعفى :راسلا كاملا ة ةجر

 راص ماهردنوناسع موللكإ

 هناغردنلق ةسردعاسردم

 'اسردمراص عةينطنطستب

 نسسردسلا قردخلا
 راصم هنردا,نيترواكملا

 سر ادااىدحاراسردم

 ٠ م (دنملاى داوم نمىرهفلاةرسيمىفاوو مهنا 0 تاعي
 هن امعرلا وىدحاةنس قام

داهزوةكم باتو ةاهقفلاهالحأ ن مناك اس ءاك ذلاديدسش ناك :
تلادبعو ىراصتالاهنلادبعن رام عمساه

 نبهتادبعو ساده نبه

عمتعىورو مهماعهللاتاو كر ةراعضا|نماريثك اةلدتو ريزلا لقعلامق 13 املا
 نكلامؤةداشتو ىرهزلاو را دز ور 

لاوىلاعتهّلامسهجر رم ريثك قلخو عاز والاو شعالاو رايد 6
 امهئامزفةكىوتف د تهتنادهاسجتىلاوهي

 سرا ُ ه رغلا قاض
تاسك نب وزعت مضارا لةوءالصالم نا ىلا رد بقاشلا خ نهدلاو تئاصلا ْ

 تورصضأب ةيمأ ىنبنامز ف مهرك ذآ

 0 يب ولا 4 نيران موي كردي ْ

 59 رح ناكو رطسأ ةنالثوأ
 حانحداوفلا فاتشمةعذو #* زوازت 7 ىف له نكسملا املا لسن :

 حا ناك !قصالت ىتلاسهذ نأهللاذاعملاّقف 0 فرضلادعاوق ميجابف

 األ قنو اذه نمأيس5تلقامهللاو لاف نانببلاهغلراسإف ناسلاو نامل وغلا
 قرا املا ةطوةحاب|ىرن ناك هنأ همهم نعاني

 ْ هّعْملا لوصأو قطنملاو دل ذمّدعملا ىلقلاح وشغل اونأ ىتحو نمانرأ تذأب
 | هناففخلاهن نزاوح شعبي ناك هنأ ءاطع نع ىو .هلاثمام ندرلا باك نمثلاكلاتامااىز ربح ولآو

 0 .رطاشملا ملعدءاوق و9
 كاذلماذه نظيف يكف كلذ هات ةريغلاو : لوركا نكل للا ىأإ 1 ولو ةناقدنعب اذه نأ انأ دقتعا ىذلاو لع لكشأامعيجت فديو

 1 نابلسلات رعت للفم ىعمجرخأ لش سلنأ روعادوسأ تاكو هتبارغلال امرك ذأ لومامالا ددسلا هوححولا نسحأ ل عتبللا

 1 هنأ "اك" نيلاححأب ران ءاطعاذاف تعاطف لح رول عن وعم<© سائلا ومار طار ملات ادد - ةرنا ماشملا قدح 8 اهتللاو .

 0 ةككلسانلا نم باويأ ةسعن ىف تأاممشأ تراث نمناهعلا ةغيتحوب لاق لاق عنبكو ىكتنو دوغ بارغ قلف لما اواَمقت :

 405222 مصمم
 احح . هللا نجر وع لافتا



 رادقمةاعتآرقللاعت اهنا

 هدنعانرضحاذاكو نيتنس |١ ىسأ رقلحتمب هتاقدق تنكورعت تلثتن [ىارعأ لل اعذ ىسأر قاح أ نأ تدرأ ىناكلذو ماخ اهنلعف 1
 الأ ماقملاررهيةءارقلل | قا- أنت درأو نلبقلا لابقتسساب ىلاًاموافةإ.ةلا نعافرحتم تساف.ساداهبف طرا شد الكل #نلا لاقف
 عقدت وقيفلاهحو ىلع || للا ةنثك اسانأو ىسأرقاح لعحو هتردأف كسأ رنمنعالا كَعشر دأ لاقفرسدالا تنال نم ىس أر
 اتلاببرطخام عج كلذ 1| نأ ىنننرامشلتف ضما م نيتعكر لصلا.ةف كسرتلق ديرت نيألاتف بهذ الة ىتحربك تلعن ربك
 لفغاذاو تاسمشلان م أ أ نيءااطغ تبرز قف هيئنت سم كتر اراهشلل نبأ نم تلف لع هسعمولا مانغا اذه لثم نفاذه توك
 عفدنعةسبلطلا نمضعإ .( لور لى مول تاذىرصبلا نسما تعمم لاق سنون نع مالس نب ةغيلت نع ىكو اذهلعف,حابر
 كلذدعب ةهشلا رك ذوةهعش || رولاذ ءاطعكلذ غابف فا دع :وتاو ناخنُمثاثاو :ىذك ثدحدا تالسش انما تفاوراغا

 لوش و هلع هع ونناك : : :
 د عاترتعرضعمهلعل 1 هورس شع عشب رأ ل قو ةئاموةرستع سمنة :س فوت ملعلعىذلك قوفولاقن نسا غلبف ةوينل اللا

 بيعي ناكو ماسقملار رع

 أمتع هوذا امودعوو هونافن رهتمتتاوهوهذكف وون دب وةعيداوف ثالثلا لالالا هذه تناك

 ظ ءاهتلاو ةزاسةئامساعو ةخ نبعيسءاطعج ىلا لآ نءالاقو هنعهللا ىذرتنس نونا عونا هرعو

 كاذف ةلاغلا ىلع ةباطلا أ ءىرورت لكيروفو مدللا خفوتلمسهملا نيسسلا توكسوةزمهلا تفي سو ةدحوملاءاسبلاوءارلا تشي حاب رد
 00 ميلا خفي دنجلاو 11 قناع مملا تف لس امضب عجو ءاراهدعب وءاهلانوكسو

 نوع ءاتشلا مايأ فو . «(رهشأ لّوالاو مكحمعسا ليقوهيبأ مسا فرع الوعاطعدم#!ىناساركلا عنشملا)# فصلا مايأف 85 ىلاعت هللا وهجر ءابلعلا نمةعاسجاهنميرجخ نملابةروهشمةديلن ىهود] ءوملاداهدعب وتونلاو
 ىلاوهعم حاس وهتببىف || قيرط نم ةسونرلا ىدافتاريذااو ردسلا نمش فرعي ناكوورص لهأ نماراصقههأ اديمىفناكو || ٠

 دعب وماعطااروضح تقو |١ ةكئالهاللاقكاذاو مدا ةر وصىلا لو لاعتو هناكس هنن اناءوعبت انيذلاو هعاشاللافو ةض١انملا|
 فئاطللا,نولغتشي ماعطلا || مثمال_.لادماعحوتةروصنلا مدآن ملوح مح اخس كاذب قمتسافىنأ سيلباالااودصسفمدءالاودحتنا || ٠

 هناهتلط ضعب نمتعجسو |١ مّدقملاِناساردلا ملسمىبأ ةروصف لصح ىتسءاكسملاومالسلا عهماعءا.بنالا نم دحاوفدحاو ةروصللا||

 كَم ءانثاق لح لاق

 عضاوملانم تاسثحابملا
 سردلا قل حتالامةاكشملا

 تابهلا ىلع ساو هلو

 اهفدروافقاوملاحرش

 يعش تاتيقتو ف ئاطأ
 ولوأ اهم ريتعن وراطنلااهنم

 فو هئاعدا ملفع نماونباعام عمهنوداول اقوهودبعوهاوعد موق لبةفدتمد ملا لسقتنا هنأ معز هركذ أ[
 عتشتف بهذ نماهج وذختا لرههج و نعرغس ال ناكواريصق نك روعأ قلطاةٌوْدمناك هنال هتروص |

 قناكو تاحئرينلاو رصنللاب مهلاه رهط أىتلات اهم ومتلاب مهلوةعىلعبلغاما وعن ملاهل لبق كلذلف هن
 عنملارذ لئم غو لالض  هسأ رونق اردبلااقفأ هلوقفرمتلا اذهىرعملا ءالعلاو ارك ذأ ٠ رقودنف مهداقتعا مظعف بغت متهعضومنمرهش ة قاسم نم سانلاءارن وعلط رشةزوص مهل ارهطأام هلجأ] ٠
 ةلدىفمرك ذك الارعاشلا كلا اءانس ن هللاةيهمساقلاوتأ راش أ هملاو لب وط ةديصقة|جنمتيبلا اذهو 0

 0005  مهعلارب طاخلانمرصساب م اعلاطعنمملاربافكلا 2 هرشبتل وطةديسقا
 املقءورصح وام مصتعاناك ىتلاهتعلق ىفهودصقو سانلا4كلعزاث» 0 هرم ئاو عملا سعأ ارمشالوأا ٠
 هتعلق ن ولسا لحدو تاش مسلك لذ نم ةيرشلوان: مهنمنتفامم نهاقسوءعاسن عسج الهلا نعي || ٠

 نالددا نمهللاذوعن وقكاعتهلبادنعلة ام و نيس .وثالثةنس ف كلذو هعابتأ ودعامسُس] نم اهمذ نماوامف ْ

 ىوجلات وقالت اههثلاب اك يفتر ار اهرك ذأ ىتحىهنيأوةعلقلاهزهرك ذادحأ رآ لو تاف
 اهانيسلا هب ما: سبا, ىف لامف ةكرتشملا مضاوملاةف :رعم قهعضو ىذلا ىلاعت هللاءاش تاد 0 ذا الا[
 اهارهاظلاو .معأ هئاوربنلاءاروامبج راخلا منقمااهرعت علق مانساهتم عببارلا عضوملاو عضا اوم ةعبرأ || ٠
 ْ معأهللا وشك قاتسر نماهناو ىها مما ناسخ راس تحوم ةعلقلا هذه ٠

 ب رخال لهأ نمر ريلا نمولصأ امهنعمتلاىذ ,رسانعن هللادنعمل |ومدلل دمع نب هم ركع هللا دب ءوناز# 0

 ىطر بلاط ىنأ نب ىلع ةرصبل !ىلونيحا منعنا ىدر ساس ع نئالهبهوف ىريذعلا ريدا نينيص+ ناك
 سابعننهلادبعنعشدح:برعلاءانجدابءاسمهوننلاونآرتلاءيلعت قسابعتبادهتتاوهنعمتلا |

 اهتاعىباادادشلا عبسلا
 اهرك دصدقو ىطاىوملا

 ناسل ىلعةفيطاراعشأ هلو
 هرعشوة بكر لاوةسراغلا
  ةفاطالاو نسحلاةباع ىف

 هع رضروفوهحورهللا حور
 لماعل الاعلا مسمو)#

 ىويملا لماكلا لضافلاو
 دجسأ نيمساق نيدلا |ماوق

 «(لاسل ارم نبا
 ءالعلعهيبادج ا رو

 . نسعقب وجأ هلو راصبالا



 ةمدسخلا لصو م هرصغ
 دجمْن ىلع لضافل ا ىلوملا

 اسردمراص مم ىحتوذلا

 سرادملاىدحاباسردم

 ءاسضق دقت نتانعلا

 ضاقوهوف ةونوةيتطتطسق

 ىلاعت هللا هج تاك 6

 لاغتشالاهباعلعلايالغتشم

 ىور افا ع تاكو

 ْنمارينثكخ ائفح هنأ

 : هاتاكو هلواخملا بتكلا

 لقعةمافنو ناش ةفهاسن
 مهنأالا سفن ةواضمو

 حورايسش فنض هنأ لقي

 هب ريدر ولو ة>ورهللأ

 لماسعلالاعلا يسب«
 كولا ] ءاكتلا لضافلاو
 نيدجسأ نأ لع نذلاءالع

 «(لاجلا دمت
 هرغص قى اع هناجر أرق

 لع ندااءالغىل !وملا نع

 اذحو قامارغلا ةرج نا

 ىرودقلا مامالارصتةةمذدع
00 

 ًارقو ةينيطنط سقس دم
 لضاغلا ماعلا ىلوملا ىلع
 هل سزأ مورس لوما
 لوملاىلاروك ذملاوملا

 تأ لاقو كلذ للعو

 لوللاو ى :ودقلاب لعتدم

 كليصخقل تيب نيدلا لصد
 وهودنلا هذذ ىمرتك 01

 هسورب ةئاطاس سردم

 ةيلقعلا مواعلا هرنعار مق

 ديس ادعم راض منع ءشلاو

8 

 تاوضرتةشئاعو لعن نسطاوىردملا دعس بأ وةربرهىأو ص اعل انيورمعن هللادبعور عن هلبا دبعو
 هّنلاىذرسابعن.انأىور و دلبىلادلب نمل قتن. ناكو اهعبانوةكمءاهقفدح ا وهو نيعجلأ مهلهل
 سانلا ماكستدقوةمركعلاف كنمرلعأ ادحأ لعله .ريبح نتديغسل لمقو ساسنلا تف أف قلطنا هللاق امنع
 نيورعو ىرهزلاهنعئو رو مهنعمّلاىضرةداعتلا نمةعاج نعىو رو جراؤلناىأ ركزي ناك هنال هنن
 هدلوهعابفهّمّتعي لو قرلا ىلعةمركعو سابع ن.!ءالومت امو مه :ريغو يتسلق ساولأ رىعشلاو راند

 هللاقف اسلعءالومةمركع افران دفال آ ةعب رابدن واعم نبدي زب نيداا نم سابعنب هللا دسبع نيىلع
 ىلعت ل دثرحلا نأ نيمّئادبعلاقو. هقتعاق هلاقاق هلاقتساف رانيدفال 1 عب راب بأ لعتعب كاريحام

 ىلع بذكاذ هنا لاقنالوعازه نولعفتأ تلّقن فك باب ىلع قثومةمركعو سابع نبهنيا دبع نأ
 هرعو لعأ هللاو ةرمثع سمت نس ل.قو سجن ة نس ليقو تس ةنس ليقوةئامو عبس ة نس فم :ركع فوتو ىأ
 تاملاتىضاسبلا ماعلا نيدإاخ نعىدقاولا نعدعس ني دمتى و رو ةنس نونو عب رأل قو نونا

 دعب زئانجلا عضو م ىفامبماع لصاع.جام# مبا رفةامو سبة سدحاو مول ىفرعاشلا :زعريثكو ةمركع
 ةمركعن ال قوةن.دملابام,تومناكو ىلاعتهنلاامهجر سال ارعشأ و سانل اهةذ آت ام سانلا لا.ةفرهظفلا
 رضموناهصا وناس ار لشد دالبلاةتالوماو فاوطلازيثك ةمركعناكو مع لوالاو ناوريقلاب
 ةنك اسءانهاهدعب وويملا تفوءارلارسكو فاك نوكس .ورلمهملانيعلارسك,ة هركعودالبا | نمامهريةو
 هدالوأ نمه.تلا,فوصوملاروصنملا لو مةزجن ةرابعو ناسنالا هن ىعسف ىثنالاة ماسلا مس !لصالا ف وهو
 ملعأ هاو روك ذملام ءركعنن|نناوهىدادغبااتيطلنالاقو

 هكلاَق ونت دياعلا نب رثقو رعملا مهن هللا ىذز بلاط نأ نبى لعنب نيس أ نب ىلع نسم اونا )دع

 0 تق لاب فااكتا ط ة لم وسل اي 2 دس و ا لل ل 1 اد 5 د( ذهن نيدياعلا نب زداو نمالا بع عهنعهللا ىذإ رنيسعلل سل و رغصالا ىلع
 تنيةفالسمم ا وهنم لضفأ اشرقت ا رامئرهزلا لاق نيعباتلا تاداس نمو رع ىنئالاةعالادحا وهو
 ىهاسلا ملسم نبتت اكو صقانلا فو درعملا ى :ومالادبل اولا ندب 2 مأ ة.ىهوسراق لوام هرخادرسدز

 ىنةثلا ف سو نجا ا ىلاهيشنبابثعي روك ذملادوحدزب نب زو ريف لتق وى سرغلاةلود بتال ناسارخربمأ
 ه«بفتلنتتبلاىدحا جالا دماقناسارخع هيثانةمدتقو ناسارخو قارعا اريمأ موت تاكو هرك ذم دقملا
 نصةن هنالصقانل |ىسود رقماشاهم» اوصق املادب ََر اهذلوأف كاملا دبع: دسلولا ىلا ىرخالالسرأو

 نانتريحهداسع ن مىلاسعت هلل لسوء يلع هنا ىلص هل اومليت ريدا نت انيدياعلا ننزل لاقي تاكو .دنجلا ةيطغأ ْ

 ةياصصل ناراربالا عسب رباك ىف عرش مساغلاوب رك ذو سراف محتلا نمو سب رق برعلا نم هنري:
 تاب ثالثمبفتاكهنعهللاىضرباطملا نر عةفالخ ىف سراهىسب ةنيدملا اونأامل مهنعهللاىطر
 تائينا هنأ ىضربلاط ىنأ نيىلع كلامفاضد ا دروحدزب تانب عسب ر عضو ايابسل ااوعابف دزحدزيل
 ' || امهمونمّوَمب لاق نهعم لمعلا ىلا قد رطلا فيك لاقفةقوسلا تان نم نهريغةلماعمناماعن ال ولم
 ١ ١ رعز هللادبعا ةدحاو عف دفهنعهللا ىضر بلاط ىلأ نب لعن هذخأف نمٌّوَدذ نهراتك نم ةيم 5 نمنع غلب

 : .هتمأأ هللا دبع داو أف نيعجحأ مهنعهّنلا ىذرهتب رث تاكو قردصا ارككىلأ يد ىرخأو نيس اهداوىرخأو

 درحدز تانب مهتاهمأ و هلاح ودب ةنالثلاءال وهف مساّعلاهدإ اودهعداوأ او ني دراعل 9 زئيسكلادإ اواواملاسةدلو

 نيديعس سلاحأت نك لافانل مس مل شد رق نم لسح رزنعىور هلاثماهلماكتلا باك" قدرمملا حو

 هنلادبع ملاس لحد ىتح تاهم أف هتمعنمتصقن ىف ا كف ةاتفانأ هلتاقفكلاوخأ نمامو ىلا بيسمملا
 اذ_هلثملهنأ هللا ناس لا ةفاذه نم معابت لق هدنعنم حرخا لق مهتعهنا ىضر باطلا نب ربعنا
 ىتأن دج نب مساقلاءانأ لاق انف لاقدمأن ف تلقتاطخلا ن رعت هللادبعننلاساذه كموقنماذه

 بعام كاد نمادهل ثم لهختأ اقف اذه نم معا, تلق ضم ع هدنع سلف هنعهّللا ىذ ر قيدصلارك أ لوملاهبج وزمم هسردا
 هل صحو هتني روك ذملا

 اذه



 تاطالا هاطعأ عدالوأ اهنم طك( 25151 ا را 101011013110101

 'هر رخغا ةسردملا ناخدمت ننسملا نب ىلع هءاح قدس ش تاهم اف لاقةاتف لاق همأ ن ةتلق قيدصلار ىلإ دج نب م.اغلا اذهازه
 موللك هلنيعو هنردان ن لعاذه وع تال الد اذهلافاذهنم معابتلعف ضم ماع سه هاا

 ةيسجماطع أ وامهردنيئالث تلعام كنمعع نمتصغعت ىلا ارواب تأ ةف ةاتف لاق همأ نم تلف هنعهّنلا طر بلاط ىنأ نب ىلع نبنيسحلا
 دالوالاتاهماذاكتانو> رك ,دملا لهأ ناكوادج«تيعىفتالؤ.لاق ةوس ا ءالؤهف ىلا ةاتفماتا

 تغرفاعروواهقفةثإ ملال هأا او انف هنلادبعن ملاسو دج نب مسساقلاو نيس نب ىلع عسهبفأ شن ىتسح

 اهلل 2, هيدنسدسأ تالقي نتدباعلا سرنا افراعملاب اه ىةببتةنارك ذو ىرارسلا ىف سانلا
 ماي سانل ابدأ كنا هلق يحمس ريلاريثك نيدياعلا نب زتاكو .باوصلاب لع هللاوتلا زغلايوةفالس
 ان ًافاهن.ععملا قيستامىلا ىدب قب نأ فا لاقف ةفضفاهعملك أ ان كارا
 عارذةعلط هن "اك افك زريق دئاملا لع وهاتان لاق ةنافدتنا عمنا ينأةمقدض
 كنباةدئاملا ىلع جمس اح راصفاهتح قزفاهب ىنتصحالاةسيغنةمقل ىلعامتيععةنافةراج ان 1
 اهملا هدي تقبسالاة برط مَع ىلا نبع قيستامهللاوةب نك اهم ال عا عارذفةفانرك هل ' اك اهك زري
 هلَدن راجقتعأو هنأ ومدي زيد دعب اهج وزن. دياعلان زمن افراعملاباك قتيبتق نبا ىكحوو#

 نماضعب ومهردفالآ

 وب هنالئاذوةسلالا

 اشاد مراصالاو هرفك

 ناطلسللامرو قامارعاا
 : ةرثكلهمسقت نادم
 اشايتانس م ةتيداصم

 ىلا ةسردملا كت نم هل ةنذ
 نم صن دو ى :رشأةس ِرِرَم

 ها ارددسدل هتفاطو

 هدا اا و و د ل

 عطتني /روك دملافوأاو | نالوس رفع ناكدقلنيدباعلا نب زيدلا تكف كل ذي هريعب ناو صن. كاملا دبعميلابتكش اهجوزنو
 هلضفةقباسلا شاين انس نع تديز قتعاواهحّوزت ”وبطخأ نبى حتنن ةيفص ل سو هيلعهللا ىلسصعقالوسر قتعأ أدقوةنسح ةوسأ

 هلةناذهلو همركو هيلع هتدالو تناكور صحت نأ نمرثك ًاهبقانمو نيدياعلا نب رلئاضفو شخ تنسب زهتعتن.هح وزو ةنراح

 ىلا روك ذا 34 رولا نيعستو نيدنثالبقو نيعستو عب رآةنس قولو: :رعمملل نثالثو نامت ةسر وهش ضعب فةعجلا مون

 ند صقنو ىرخأةسردم 2 يلا بلان حلل ناوح ا ا ةندملا ةرمهلا
 زاعتاوك رشة سجس ةبطو نيعجأ منعنا ىذ رداع 0

 نب رقابلاد منن قدادلار عج نن مط اكل ىدوم نياضرلا ىلع سك اونا كلذنمروك ذملالوملا 7
 «(هليقدوك ذملانيدباعا| نب زىلع

 لاءرلا س انعلا دالوارضحسا هنا كإذ 3قىسإ ] ناكَو مهدلاو رانيدلا ىلع ساس لوح ا نيتامو نتا ةسو بيج مأ كباس ةزدتنومألاناو ةبامالداننعا لعرش ع ىتالاقالادحارعو |
 اسلععرتساو راغصلاو راكم انيباماغلأ | نال ا مهددعناكو وصخ دع قهوءاسنلا و مهتم
 0 ل ؟ اليل يا اون عم والزمن سحأ هلزئافر وك نملا

 اوسلا لاَ اراب سهأ و هعب انفاضرلا ىلع نمرمالاي قدس الو لضفأ ادححأ هتقو قدح لف مهنعهنن| ىضر بلاط ا
 0 اولعن سابعلادالوأ نم فار ءلاب نم ىلا رينا كو مالعالاوساسبللا إ

 لدتاورس ردتلا كرف
 قريات دولا
 ءافولا نبا نيدلا صمم
 ناءد# ناادلسلا تامم

 روك دم لارزولالتقو

 ناحديزبايناطلسل |ساجو

 ىأروةنطلسلار رس ىلع

 ىلوملا نادي زب ايناطاسلا

 ا ا ا ات و ا ل 8 ديس 2200 -“ د ا 070 0

 2 7-5 . هينالامداخلب ريس تاك د ماها دم عيطتسأالتلق

 لسراف ماسلا روك ذل مرا ن منول سجل: سجل مون كلذو توم املا معوهوهرك ذمدقملا ىدهملانيريهاربااوعباب وتومألملا 7

 . مفديلاءاعدوءارزولا هلا مهارباةجرتف هترصتخادق وةروهشمةصقلاو لوط كلذ ف حرشل دياز تلوم 0
 دا .ىلاربج هلسرأ مب داو لب لدقو لب « دل ابةئامو نيسعنو تالثةنسروهش ضعب ىةعجلا مولاضرلا ىلعةدالو تن وىدهملاا ْ

 0 2 هل اما نيد ةذسرف : رمص ند مولرخ 1ىىونوةثاهو نينو ىدحاة نس هسداس لبق وهنمأت ليقو لاوس عباس ٍ
 راسو روفر يالا سوط هدا دعنتئاموتالثةنسس ا اثليدو د ا!ىذسماخفوت لب لسقو نيسائامو

 ّخ ل و هتلاسأ ناك لوب ةوعنم رثك افاينعلك أ هنا هتوم سنس ناكو 3 را اهس ريق قصالم هنفذو تومأملا هءلع لضو 0
 نان روس ساوولأ ل اوي همفو ىلا تهل امج .رتامودنم ل _تعافاموعم ا

 ةسني دعىزاغلا نادم عدم هرقل ديجن ملا وه هببثلا مالكا نمتونفيف * ارط سانلا نسحأ تن 0 1
 1 ذملا ىلوملانلرت حدسورب هسدق نعمجت ىتلالاصاناو 7 يوم نبا حرام نكن مالذي هتفتخ ىذ قرد 1



 اقتل قى مشا اهنا راعلا

 هاطعأ ملال دمت نيدلا
 نادي زئان تاطلسللا

 لك هلنيعو قرنزأ ةسردم
 هاطعأ امههرد نيد“ مولا

 ناخ دب رباب تاطلس ١

 ىف الو هسورتةيناطلس

 تاع دب ربأب ثاطالا

 هَ ان هدسلاداب هتدسرلم#

 صأ هيلا ضوفواهباسزدم

 هاطعأ م م كانهىوتفلا

 تامل اس رادملاىدحا

 الاىنعمالوادرط الوارعت تك رثامك نم ةوا ترام هللا هبادجأ ضعي ناتاببالا هده هلوق بيس ناكو

 || سيلو هلاماظعاالا كل ذتكرتامهقلاولاقف امش مق لقت كر ص ففاضرلا ىسومنبىلعاذهو امس هيفتلق |
 ْ ةنس ف دوةعلاروذش قرك ذهلواضأ لوعي هيفوتاس ...الا هذه ةعاس دعب دشن مث هل* مقلوب َ ىلثمردت

 نيتثامو نيتاثاوأ ىدحا

 هبتسأت نيح اروع نكي نم .# 0 ذات ًامهملعةالصلاىرحت د مهو حت أي .قننورهطم

 رشنلا اهيبأ 1 انطصاواوك افض ةتقتافاقاخاربال متنا ب رذتمرهدلا عدقف هاف

 . روسلا هيتءاجاموب اككلاملع د وك دنعو ىلعالا' الملا داق

 لاف باطما دبع نب سابعل اند كسأ : أرونن لوةبامروك ةلاجرا يردد لسا الالاقؤ

 ناكو و مسه هردفلأ فلا هل ساق هش ىلع هدعاط ض مل هشةعاط هللاضرف لح رفتولوشيام

 هدرزوك ذملاايلعداخأ نوم أملا هلال سرافاهلهابْ كةفوتوم الا له ةرسبلا قود زدوخأ جرخدق

 ا لست كر تح فل اذن اكن معزت وتلعفامةرضم اب أ نيلسملا,تاعفدي رايك وهللاقو ةعاقش ااذنع

 هللا ىلص هللا لوسرت ذأ ن ناش 2 المو 4 رلعدللا لصدللا لوسرك ياء سانلا د ثالهنناو مسوميلعهنلا

 هللا لص هّننالوسرت بد لهأ توك تأ ىئينن اذكهلاقو ىكفنوءأملاهمالك غلق هي ىطعي نأ لسو هياع

 | اذان اك هناليقدقفهرك ذمدقملا ندباعلا نب ز ىلعم الكن مذوت امو الكلا اذهرخاو تاق رس ودلع
 1 هيىطعأ الام سو هيلع هللا ىلصهنلالوسرب ذجآن امرك ان لاقف كلذ ىف ليقف + غن مكر اس

 . دي:وهودرك ذمدقلااضرلا ىلعنبداوج ادم نيىداهلا ىلعنسحلاو اع

 ةرتك ةدم لانه صردخ

 : ضم ىلا عا اةشينب هج م
 2 هل 53 هناقفتاو

 تئدح ةنتفلةنسلا كلت ىق
 فقولو ةفب رشلاةكك

 *«(ىركسعلاب ف رعت وهيست عفرملاةحاحالف هانقىذلا ةدسرم 2ع روكا - كلوملا
 ا 1 2 5 د.جلوملاف ولا مانت اف و
 نماهريغواشكو أحالس هلزتم فن ا ليقو لكو تملا ىلا هب وسد ناكو ةءمامالا دنعرسش ءقثالا ةالادح اوهو ىفملا نس دإا لضفأ نب نمد

 ةلفغ ىلحع هلركمقديلعا اوهعجتالمل كارثالا نمةدعت هنل اهحح وفا بقتل ضالا نلطل هن وجهو | وةتعش ا ناطلسلا ساق 5-000

 ا م ةابقلا لبقتس وهو فوص نمةههمهسأر ىلعو رعش نمةعردمهيلعو قاغمتبب يف ةهدحوهودح و3 ١ كنك نان تاع آن

 ىلاةروصل !ىلعز تاق ىدخل اولمرل الا ط انسي نضرالا نيد وهف سلد.عولاودعولاف تارقلا نمتان ان ا سرادملا وسردم ىوتغلا

 هآراسلف ساك هدي قو بارسشلا لهعتسل لكو ماو هن ةرد هب نيد لشق لملل افوحلكوتملاىلاله-واهماعدجو ا قوما كك الو ناغلا

 ىذا ساكن الكوتملا هل ادانقا مهماعللعتي هك ةحال اوهنعليفاممئد هلزئم ف رك 7 وهيناحىلاةسلخا اودماتعأ ءاطعأ يللا نمر روكا

 قالاّقذ هئدحشأا ارعش دشن :١لاقو دافع اةهم يذعاف طق دو ىبل- صهاخام نينمْؤملاريمأ ايل ف ءدبف لكي هوعوتتلا بمس

 ةدشن فاش قدشنت تأ دباللاةرعشلل ةناورلا ليل تامت مسهرذ هيا مول

 للعلا مهنغااش لاحرلا تاغ د موس رك لابحالا لاو ىلع اونان ىنالناخدب بزب ايثاطلسلا ١

 5 طنط هلا رزادم

 روك دلال وملاك ااهناضأ

 .اولرتام سان ارشفح اودع دراف دع مهاقاعم نع ٌرعدعي اولزنت تأو

 ْ لال اوناجتلاو ةرشالا نأ 35 اورتقامدعي نم خراص مهادات

 لاكدلاو راتسالا برضتا هنود ن٠ هب ةمعنمت ناك ىتلاهوحولا نأ نيسجن مول لك هنيعو
 لتي دودلا اهتلعو ه سلا كلذ 35 مهلءاس نحس عرقلا هفاق ْ نسا ردتلا لح الاه هرد

 ا اولك ؟دةلك الا لوط دعباو هد أودع اورسشاموار هداولك ًأاهلاطدق ةقافمر لكمتش كراس

 .٠ .[| ىكوهترط هعومدتلا ىحاريثك ءاكب لكوتملا كف هيلاردبت ةزدابتأ نطو ىلءى عرضح نم قفشاةلاق || لورق امهردنسعتو
 هلا اهعفدي صاقر ادب دف ال1 آةعب رآ :لاق نب دكسلعأ ع نسا بأ ايل اق م بارسشلا عفرب أ مث ريض ن ب

 تداثليسدو عبرا ةساقر مول لبقو ىحر رشق لة هحالا م ون هندالو تناكو امركم هلزنم لاهدرو

 ىأأر ن هرمدسل هر ةًواههب داوم تاكو ةذبدملا نمهرضحأ لكوتملا دنعهقحف ةراعسلات رثك اوني ”اموةرستع

 نسل ىأل ل .قاذهل اور ؟سعلااهل لسيةقهركسعباهلا لفتنااهان اا مصتعما نال 00

 رركحنلا

 ا وههو ءاماعلا ضعت كلذ

 ددسلا و ىلع ديس اولا

 ضع و ىدسجلا

 اهتفأطخأ هنالافوءاواتف ٠
 ىلاغلات اوندلا ىلاهلسرأو 1



 قوما ىلاءارزولا اهلسرأو رم 0

 1 نيالامونيسعتو عب رآةنس م رشلا ىف ليقواهعبار فلي قوامتمنيقب عبرالليقو رح الاىداج نم 1 لوا سا مويس ل ل

 لصحة فرعنم تارباه> قاع: هناهجر مرادف نذذو
 نيب ويب وس م ةيدح ل
 ناحل اعتو هناكس قلما
 كيس اوملامأ تضّوفو

 ىلاعتو هناصس قد ا ىلا ىلع
 دقوالاع ويسأ هيلع ع ى

 ةدحاو إل ىف ىلع ديس تام
 : لاعت هللاوجر ناكو

 ىف هلاقوأ حسيت فرصل
 سردلاو ةدايعلاو ةوالتلا

 تاولصلاىلهد وىوتغلاو
 ناكو ةعاجلاب سهلا

 قالالاب رط سفنلامب رك
 ا

 ناكوريبكلار قولاكريغصلا
 رك دب الارهاط هناسل

 راوفأ تناكوءوسبادسحأ
 ناءفص ىف” ال التتةدايعلا
 دعي ناكو كرابملاةهح و
 قلعملسنر هلود زادوا ىف

 هنقهتقرو ىغتسملا قلق

 اما رعد
 هياوجٍبتكي و روك ذملا

 ١ كلذرعفافاو هيلاعيلدب
 لسجالسانلاراغتنيال كا

 : :ناطاسلان ا ىوستفلا
 «تنطلسنامز ىف ناخمملس

 نينو ةئام لثقب صأ
 0 يا رطا طاح نمار

 ' نوك ذلالوملاكلداهشتن
 .لاعلاناوندلا ىلا بهذف

 بهذي نأ مهتداعنم نكلو
 ىلاعلا ناوندلا ىلإ ىتفملا
 لهأريمتف ملغع ثداحلالا
 .ناودلا لخداماوناوندلا

 هيابقت اف ءارزولا ىلعلس

2. 
 حافسلا دح وهوى اهلا مماهنب بلاعملا ربع نب سابعلا نهّنلاربعنب ىلع دمجوتا )<

 ىتعب نيسكلا نب ىلع وه تانفثلاوذاظفاخاىزويلا نت برغلاوبأ لاقو لماكلا ىدرتملا هلقاذكه تاذغثلا اذ ىدب تاكو نيتعكز لصأ لك ىلا مول لك فىلصب توت. ز لصأ ةئاهسم+ هلناكو كاذاداصسلا يدي ناكو ةالص مهرثك ومهم وأو ض رالاوحو ىلع رق لجأ تاكو دب ادالورغصأ و هواغيلباغب رشا لسانك ا «(نيتفيلطار وضنملاو
 كاذرك ذرععبلا نفث لثمستبكرف راصف ةعكر فعل أ مول لك ىف ىلصد ناك هنالك ذهل ليقاسعاو ني دءاعلا نيز
 هيلااثبا اوذمالاق هنعهّللا ىطر ىلع ىلصاملا دول اوم هلدلواولاعف :رهاةل ارضع ملسابعلا بالايام هلا تاللاتذ رهاظلاةالصتقو ىف مهنعهللا ىذ رسابعلا نم هلا دبع دقتقاىااط ىنأ نب ىلع أ ىورو با كلالا باك اف
 ايأهتينكو ايلعهتمعهدق كالمال ابآك.ل اذلاقو هيلا درمت هلاعدو ها .ةادنلا رشا حالم هيعست ىتح.م-أ نأ زو وأ لاف هتيه-امب وهوملا فكل كرون وبهاولا تركست لاف هانهفدانأ
 0 ب ل لسا. ,عنساللاقةفيلخ هر واعم ماقال نسما
 'هركف هن هللا ىذر ف لاط ىنأ ني ىلع فهضغبا ةلاةملا مذهل اللا ربع هللاقاغاو تلق مهعن يامال ىلا هتينكريسغف دج ىلإ, ىنتك افةيزكلاااماوالف مالها لاك تءنكو كلج ا ىلىلربصالف كاتينكو كل اري هللاق تاون كلملا بع ىلع مدقاملهناءامل والاةءلح باك َّق ميعنولأ امذاخلالاقو لماكسلا ف درمملا هلا

 اهنع طبمأ تلاقفا منيعنصتاملاّقف نيكس تعدذ رع أ ناكو اهملااهب كر ةحافت ضعف كاملا دعدت# تناكو بلاط ىأن ب رفعج ني هللادبعتنب ةنابل سو زتىفام هادحا كام ادسبعنيديلولا هب رضاسلل نيه طايسل ب ىلع برمضواضن درملا لاقو باوصل + لحأ ناو .نعدنلا نضر بلاط ىنأ ني ىلعاهمف لتق ىلا هاءالا روك ذملادت 'ونأدإ او ىدقاولا لاقو دحجساب  اكنف كل ذي هرمخاق ىلع نمدجتذئمو هل داودتتاكبداد | نم كل له هلاسو »بحالة تكتلاهذهو مالا | ذهىركسع قعمتع لدغ هن نع ا 0 ىلعهسلجأو همرك اة ناورصن كملاد بع ىلع لخدهنا هجران فرب دارك دوهتينكو ١+ عهسب تأ
 ىرتل ةلفغ لعهسأر تشك ةياما عم سلاج وهو هب راحل دبع ثعبف هنو .ناق هقرافتالع رتاتاكوأ| ٠ سارعلا نها دبع ىلع اه وزن ماهقلطو لاتساف تكشساول اركأ ناكو اون هلت لاةفر قس هللاذبع تن. ةدابل جوزت ناكث لا دبع ليقدةوامرحتاول توك ”الاهتج ٌوزتفاهع نان ودلباا اذهنم حورإل تدارأامناهللادبع نى علاقف هنم عضيلاوب واعم يدب زب نيدااخ مان قزم كتمان تاو حا مهنمعضت ءا.للا ناهمابج قرانا لاقوديلولا هبرضفروك ذاا هلا دبعنىلءاهج َزمفاهنطفىذلا

 ىلع هيرادب طو .لاباب ورضمامول هللا دبع نب ىلع تي زمزتخ [ىلو دب لس دتمدانس اي عانت نب رمح نبا دبع ربأ ثدحدقفةيناثلاةراا فايا هيرضامأورخعأ ىومأ نم ىلا بحأ عرقا ىعاهتدب راعلةيابلتااةفهياهأأ
 | نارك دوتلقةقراملا ناسحما مههوحو ن اكن ذا هوجولا ضارعلانورعلاراغصا أ مهديبعم ينتج مهف وكمل هلل و و ىداو ف توكس مالا اذهنا لوق أى ا ىنع مهغاب لاق نزكلا قاف كوي د ىلا || ٠ ازهامتلقو هنبت أف باذكلا هل ادبعن,ىلعاذه لوب هبلع عين ٌحاصو ريعبلا ب :ذىل امه هوجوو ربع

 ةئامو نرشعو ثالئةنستلاىذداتقناكىبكلنيارخلاةدا مرتقوكلادسعتم ماهل يش. رضا ىلوف هنا مثناو رن كاملاد بع نيديلواةطرشلاىلاو ناكر يسئق نيروعالاري.ق نإ حو>ونب ضايع 0 رخو رق منع فا ئطرع ابعنب هللا دبع نب ىلع ب رض ىلوت ىذلاناسدنتلاةر هج اك ىىكتلا| |



 ساما ردصف هوسلدتأو 64

 ا ناكو كا اريعن ماش د تي طاع : وهو كلا ربع نب ناسعلس ىلع لحشد هللا دمع نت ىيءناىور و كوملااعد ئه ىأ هلاولاق مث

 | نعهلأسوءّرب ومررس ىلع هلعس دفروك ذم ىلعنيد_هانراروصتملاو حافسسلاناتفياخلاهنباانباهعم ىلاعلا تاودذل ىلاءىجن ىلا
 ءركسشف لعف اريح نّده“ ىبابىصوتستو هللاق منا هئاضتب حف نب دىلعم هردفلا نونالث لاه حاد ىلع خدأ نآديرالاق

 أ( اذهن الوب راصف طاخو نسأو لتخادق مشل اًذهنا هباحصال ماه لاق ىلع ىلواسلف ىجر كتلصولاقو || مالكه سعم ىو ناطاسلا
 ْ 00 روك ذملاىلعتاكو نانذ_هنكلعلو كلذ نوكمل هلاولاذ ىلعهعمسف هدلوىلا لقتنس مالا ||| مجلس ناطلسلا ىلع هوضرعف
 لخدف هد>و هلن ذاق ناخ

 |١ ارمعتو] اسم سس ل ا لا ناملس نب ماشهلاق ىتحز ام له دنع ا

 || دايحتو الالجاو هلاماظعاهسسلحت مز هزاواهقاح عضاوم تر هو ماريا دصسملا قاهسلا جم شب رقتلظع
 ا مدا ناكو مرخا نمبر خي تح كلذك نولازنالو ةوحاعيجسأوُش ثمىمشمناواوماقمأق ناواودعقدعقناف |

 | اطرفمروك ذملا ىلع ناكو هل معتسر تحف خخالو لعن هلدجولالاد+ مدقل امم افعناكودلب وطةيد هلا وسج
 |١ ىلانوكج.لوطلا اذهعمناكو هلوط نمسك ار وهوةاشم هو -سانلااع *يف فاطاذال اوطلا ف 0

 لاق مث ساو هيلع اسو

 نأ ىوتغلا باب رأ ةفبطو
 تاطاسلاةرخ ىلعاوظف اك

 تصادقك:ا تعمهدتو
 ١ الح .رناتسجوةثام ع
 ا لفل ارو ةرالأو بال اديه بكن ىلا اوهو سايعلا هنبأ ب كتمىلاهللادنعو هللا زيعة بنآت كتم 6 ا 5 اع . ا

3 4 3 1 
 ْ سانلا غرف ىذا اذه نمتلاقف (مهلعالعى أ ةلمهمنيعب عرفو) الوط ساننلا عرفدقو فواعن وهو تاظاسلا هدر

 || تنبلا اذه. فوط سايعلاب ىدهعنولذريل سانلا نا هّنناالا هلاالتلاتف سابعلا نهنلا دع نب ىلع ليقف

 || مهتعاح وتوصلا مانعناكس ابعلا نأ اضن ارك ذو لماكلا ىف دريملاهلك اذهرك ذضينأ طاظسف هناك

 ا ىزاخلاركيونأ 2 ذوتءضوالا ىف لماحه عمت لفءاحابصاو هتوص ىلع أب حاصفحابصلا تقوةراع رم

 بلطملا بع س سابعلا ناك لاق ةياعو ةياغباب ف نيغلا فرح لوى ءامدم قرتفا اوهظغل قفتاامداك ىف

 ْ معلسوةباغلا نيد وليالارخ -1نمكل ذو مهعمجسبف ةياغلاب مهو هناماغ ىداذيفة نب دملاب لمحو هو علس ىلع فعن

 || لاقوةنس نينامثْنب اوهوةارشلا, ةئاموةرشع عبس ةةسروك ذملاهللا دس, عنب ىلعةافو تناكولاممأ ةيناع
 || ةعجلا ول ل فمن ءدللا ىضر ىلع لتق ناكو هنع هللا ىطر بلاط ىنآ نب ىلعانمف لثق ىتلا هللا دلو ىدقاولا
 | ةثاموةرشءناتنسهّنلادمع نب ىلع فوتو كا زعل هد ةرعجملل نيعي رآهنس منا ضمررهش "شع عسباس

 || ىفلاقو ةسشععب رآةنس ف نام طابت ةغبلثلاقو ةدعّشلاىذ ف تناك هتافوتا تار

 تحاص تاكو ناخ ماس

 ضرعتت كن الاقوة رح

 كلذسل و ةيطاسأ اإل

 ليال لاق كل تةفيطو نم

 نرخ 1 صال ضرعتا

 ناف ىدفيطو نمةناو

 الاو ةاحتلا كلذ توفع

 مسا - كنساعف

 5 تمت نرنشمر ككاو

 حافسلادلاود#ةئياودا 0 مس ا مملكلا نعافعوهبسضغ

 ءارلاوةمهعملا نيشلا عشا ارثلاو د اءاعن أو ىلعا دمت نأ اههفرعنال نم نايف ةر حان ت تنوع 0 ونادر طاس يت شيح

 ءاقلبلا ملقا نموهوكن و كلا نمب رّعلابق تمدنمةنبدملا قد رطىقماش لان عقصةانامءاه فلالا دعي و لاقهسسلاخ نوم جوتن نأ

 رجال خوات نعت اننا ءارلإ توكسورح تت زإ هلاا قالا م ضي ةمجلابةفورعملا هر رقلاهيح اوف ضعي ىو ىوبوكترج ما فتفلكت

 0 !اداواهفوةيمأ ىب مايأ ىف هدالوأ اوأوروك نما ىلعل تناك هد رلا هذهوتنك اسءا ذانهدعي وقيناثلا
 |١ هدلورك ذكاسور رو رع ايداف اخ شل داو وةفوكسلاىل اال ةئنا اهتموا رتاموروصتملاو |

 ا نيه ادبعزب ىلع برخأ ناو هن كلما دبع نيديلولاتاهرانا قىريطلارك ذو كاع هلئاءاش تا دم
 || داو وةيمأىبب ةلودت ار نأ ىلا م.دلو زب موةرعجملل نيعستو سدح ةنس ةم# | هلزتأو قصد نم سابعلا

 ةعورسلا قافتنو لع ل
 نالاق وهامن اظاسلا لاق

 ارك ذادلو نورس شعو فنا مهل اللاقسانلا اوهفكش نا

 «(ىناش ار رهشلا هبقفلاناج زا زعل اربع نت ىلع ن نسحلاوناىضاقلا)#
2 الالاف ناطلسلا هلبقف

 | 

 ْ وهورعش ناوند لو لاقوءاهقفل !!تاقيط باك قفىراريشل اقدساوب جيشا ها ارعاشابي دأ اهبقف ناك , ىف مهري ريسصقتل موبذعأ

 ْ اهحألذلا فوم نعال راوأز * امئاوضابنا كفى ولون لئاقلا || ىلوملا لا مهتسدسخ

 | نامزلادرفوهلاقفرهدلاة عني باك ىفىلاعثلاهرك ذواهرك ذىلاةحاحالفةروهسثمدل وط تاببأىهو || نالزئاعاذنهوزر وكذملا

 | انحلال ارثنيلاةلقمنبا طن عمت رعشلاركسع سرافوبدالاجاتةبقورلعلاةقدحناسناوثاغلاةردانو || ىكرر ىلا ضوةمرعزعتلا
 مد هنلع لعس مث تاليا



 ك0 اتت ا ة#خخخخ |
 ستقاو امهريغوماشلاو قارعلا دال. ودرو ضرالا عظة فرضالا نا ءايصيف ناك د قوىرتعلا ماقثو
 نفرعسشلان مةريثكع بطاقم هدروأ و اماع لاكش ىف واسإعمولعلا ىف هيراصامباذ لاو مؤلعلا عارنأ نم
 ْ كقالخأن سحأ هلواف  كقاتدعب ملاح ريد هلوقكلذ

 كاش عرج هناف *« هفقح هلعراوهفحتال
 اذهى تن ودعسف“ ل ءرك ذى "الا ىرجاخلاب فورعملا مارهم نب رس نب ىبسيع ما سلا انبحاص ف دشدذأو
 قان ىري دوهعلا ىلع قبب ل« قاردحالاب تيدف هضراعأب وهو ىعملا

 قاشعلاخ] ىناقبلساىف + ىقفرت ىسعامالا كت دشاب

 رةفلاوهعوضللان أ اولعامو * ىنغلاىلاع وضللا,لصوت اولاقو تاسأ نمةلو

 رهدلاوةيبالا ىمفن ىتغلا ىلع دع امرحت "ايش لاما نيب و قيدو
 رسعلااه.ىوقو نمريخش فقاوم# هل ,هدترصرًا سلا اذهلبق اذا

 قبض قززلاعضوم نكسلو تاَعف رع عساو قزرلاةضرالا ف برطضااولاقو اًضنأ هلو
 قزرأن يأن ف بسك لنيلو © ىتنيعيرجضرالا فنكيملاذا

 دابعن/تحاصا!قفاضتأ هلو
 اهداشنحابعفتنت تدشتحااذا + اهتكرت تن راكفالل بنذالو ١

 اهدارشدعي طاغلالا ل رطاودخ دم تغلًا و ىناعملادارفال تعيس
 اهداعمواهقو رسم ىلعانل دح د عر لب عا ارثاانلواح نعي تاف

 : تاسبأ نم ةيفاعلايهمنهيهيق هلو
 . هلك كمسجءايلعلا تست ع بيحوتامركملابوأةقاهل « ةسعو رمراكملل موللك ىنأ
 ب هاقوإممانحسفنأاهل + تاأتربزولا سفنتلأ اذا < بيصنهبف ما ةسالل نأ نذ
 ههدول أ ارآامان وكنت سيل أو د نوح#ر ز ولاهو فواح 5 هرجخأ اهح وتافحالالهللاو و

 بوصتقىدتنت لداقاعو ب تمغتدامسلاكاتنعز الف + بودنتامركملا ىف هنكتلو
 انسلح ناكلاو تيبال ترص 35 ىقح شرعا ةذإتمعطتام اًضرأ هلو

  اسنأ هاوس ىشأ اف م دكلعلانمىدنعزعأى ثسبل ا
 اسنراز رع سعو مهعرف س “عب انلاةسطلا* ىف لذلااعا

 اضنأهوأإ قالطناو ليحز اذنا. قار فا:كلاموىلام

 *(ىفاشلاهيقفلا ىدادغيلا ناب زرملا نيدعسا نب ىلع نس اونا )دع
 1 قف و و 5 6 ل .نماعروا :.1 .ةسالارماناو ١ ميشلان هنعو ناطقلا نب نيسلع | ىلأ نعهقفلا لا ءالعلا ماجن ماع دابنتنتاك |

 ا ناكو ملاظملا نمةيبغلا تأ ملعب اهبقق ناك دق ودلظم ىلعدحالت أ لعأاملاق هنأ تع وه :ودادعت ورق 1
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 متروكشموهو فرصتاو .

 تاع مياس تاطلتسلا نا

 هيردا ةئيدموىلاتهذ

 ةثامعب رآ قد رطلاف قلق

 اولاقف مهلاحنعل ابق
 ناطا بلا ااوفلاع مها

 تاكور رطااورتشادوو

 كلذ نع ناطاسلا عنمدق

 تك اروهوتاطاسلاىلا

 لحاللافو مسق ماكف

 نتاطلسلا تبضغف مهاتق

 قابلا ماظنللاعلا ىئلث لبق
 ىلا ىذأ اذان كلو عنلاق
 ناطاشلالاق 'مظعلاد
 ةغلاخت نم ملظعأ للاخ ىأو

 مءالؤهىلو#لا لاق ضالا
 تص كنال ل ضأ اوذلاح
 اذ_هورب رمل ىلءءانمالا
 لاق ةلالدلا قد رطب نذا

 ةنطاسلارومآ سلو ناطاسلا|
 نمهنالاق كتفطو نم
 اهل ضرعتلافةرخ الاروما

 ىلوملا لاق مث ىتقيطو نم
 بهذو مالكا اذهروك ذملا

 ناطلسلل لصقهءاع لس مو
 ىتح ةهطعة رد نا ملش

 اريثك اناهزهسرف ىلع ضقو
 - همادق نوفتاوسانلاو

 كلذف نيريغم فلو |[
 مياس ناطايلا نان سمالا

 انفع هلزنم ىلالصوا منا
 .ىلا لبد وامل .ولكسلا نع

 ىكالسرأ هنردا ةشدم

 هلاقواضاروك ذملاكوملا
 ركسعلاءاضقكتبطعأ هبف

 لتامأ ىلوملااهيأ لاق



 نيفرطلانيدك]ت عج و

 ل ]ند مع قآل

 لوما تكمن قدما
 لاقو هباوح روك ذملا

 ىلاعت هدا كلل نراك ىلا لصو
 قاوءاضقلاب نتض او اشو

 عمل نأالا ءلرسأ لثتمم
 قعردعالنأ ادهعدتيا

 ناطاسلا هرحاق تمكحاخغل
 ةيطع ةس ناخ مل

 هايل ا اوزعلا نءعهسضارعال

 لسر؟و هني دإةنايضلاملاو
 اهلمقف راند ةثامعم# ممل ا

 هتلاددنأ اننامز اطلس نا مث

 ىلع داؤ هرضل 2 ىاتعت

 َن :راصفامش رد نيس مة فرط و

 قون مهرد عئام4_ةفيطو

 ةئس قيولاعت هللاهسجتاو

 ةئامعستو نيالثو نتن
 دلاولا وم اهملابهذذقو

 ةنوسم صف هيدايعل :

 دلاولا ىوملا كسيفارسن هلكو
 انو هئاك, ني ساتلعامو
 بس نع هانا أس هلزنم قأ
 هتوع ريخأ هنالا ةفءاكملا

 ئسوم حور ىلاءاح لاقو
 قارمشالات قو مالسسلا هيلع
 راند اذهدعي اوفريش ” لاقو

 هقفلا4ففنصرقوةرخ آلا

 ا تاراثخت هنف جاك

 تارات# ل اهاعنتو لح 0

 ادد فيطل عفان ناكوشو

 اعز هيا نجح رى تاك هاب 0

 ىوسقتلا ف ىرك هلآ

 قاثدلا تادرنغم نمو

 نمالدح ناكو ىوتغل ١

 ةسمع ءقلا مؤلعلا لام

 لا ةئقدب نفدو هم ةشيدلا

 تكسو

 فنحالا نب سايعلا تاس أدني نك ةرصبلاىلااعجاردادغب نم رخاسا ىدرواسملا نسكعااب آنالاَع وأ(

 ١ ىناعمسلا هلاقاذكهدرواملا عسب ىلا ة بسن ىدرواملاوىلاعت هنباهجر ةنس نو امو تس ةربعو دادعتب ا

 ا ضر

 تان , زرم او ىلاعت هلي 'هجرةث الو نتسو تس نس محرر ف قولو ىفاشلا بهز مىفهح و هلودادغس اسر دم

 داما بحاصه انعم ىنراف ظفلوذو نون فلالا رعي وةدح ول اةايلا كرعارلا مضر دارت توكسوملا عج

 ثلا نودناك نم مس الصالا وهو بحاصن اب ود اودز ضو
 *ي(ىفاشلاهيقفلاىدرؤاملا فورعم ا ىرصببلا تيم نب رت نب ىلع نسا اونا

 دماح بأ شل نع ْةرصيلابىروصلا ماعلا أ نعدقتلا ذخأ مهراكوةيعناشلاءاهققلا هوو نم تاك
 رحتلاب هلدهتوالا دحأ هعلاطن مل ىذلا ى وان اب اك هن هل او تهذماالفاحناكو دادغ ىنارفسالا

 ىورو نارفعزلاب ردؤدادغب نط وتساود :ريثك نادل ءاضقل 1 هيلا نض وو ت تهذملاب ةماتلاةفرعملاو

 نارقلاري_.ةتئوالا رغسة فيتاصتلان ماودك ناك لاق ودادغب ران قيال ون ب بطل اهنع

 عانقالاو كام اةسايسوةرازول نوناقو ةينااعا تلا ماك الاوايندلاو نيدلا بدأ وثويعلاوتكتلاورم ركشلا
 نمرهظ م هنأ ليقو هيسانلا عفت ناو بدالاوهشغلا لوصأ ىف فن ضو ذربذو رصتختو هو تهذملاف

 ناكل ىلاتتكلا هب قثب ص كشللاق هتاقوثنداكلف عضوم قاهلك اهعجاماوأسش هتايحف هقيناصت

 قتعقوو توملا تنباءاذافردك اشد «ل ىلاعت ههتصلا عة ينزج مالا هرهط [ماعاو نصتاهلك ىنالغل |

 قاهقل و ستكل اىلا دعافاهنمئنث ىنم لبعن هنأ معالج :رصعواهملع تضيق ناف ىدي ىف كدي لعحافعزتلا
 ةئلان مدوحرأتنك اعترفط دقىاوتلبق ا ألاف لد ىلع ض 31 لو ىدب تاعسإ ناو البلةل-د

 ةمالعاهأ تلعفىدب ىلء ضب. واه سف هدب ىف ىدب تعضوتوملاب :رافاساف ضخما كاذّلاقةصلاشلا

 ىخآب تك لاق روك دااىدرواملا نما رانلّوأ قيناهطارك ذوةدعيدبتك ترهظ افلويقلا
 ربداّقم تقاع ناو اهلا امدق ده ىنةوشدادغببءاوهلا ببط دادغن ان وةرصيلانمىلا

 روصةمودو دن ءاوهلابرط 5 تعجذان : ذا ترصاجتم

 بتاكلاريك ناو اندسثنأ لاق ىدر واما نسلاون أى دْسأ ؟شداكن هللا دبع ني دجسأز ارعل اونأ لاق

 :؛ :توكسلاو كل او كرحتلا تابسف توك اعءاضتلا لةىرح  هسفنل ةرضدلا ىلع اولا

 ا فقررت و 5 قزرل ىست نك نمنوذح

 ىقو 0 6 مدقملا

 نككاوإني دالبلا سامو *بتتانه ركم انحرخ اهانغلا د انلفاسهل ير انثأ

 انهرامداؤغلات قلو ىلطلتتال امرنا تحررت « انن وهنمةقرف شعلارمأ

 ىسنو كلذدعب هلتباط ئاهلاه راك دادغب لخدفاهتةراغمرث ود تاك" اموةرصبلا نمهنالكلذ لاقامناو

 ىناعمسلا هلاقرهملاءاروامع نك اسلا زم ار ىنالتابالاهذهنا لبق دةواهفارفهملع قفاه هاو ةرصملا

 نرح رأي ةريةمىدغلا نمنفدو ةثامعل راونيستةنس لالا عسب رروشت سءاي اللا مول فزتو لعأهلئاو

 نبلالب نت ىسوم نب هللا دبع نب لوعمس ا نبملاس نب قصم ارشي ىنا نب ليعتا ني ىلع نسكاون زب
 د#* لس وديلعللا ىلصدننال اوسر بحاصى هرعشالا م . و « ىلا نب ضاع درب ىنأ

 ةلاطالا نع ىنغت هترهشو هب راشالا ةفئاطلا تسد هلا و ا اا اقو هو

 ىعجلا مايأ ساحب ن اون تاكو هداقتعادب وموهبهذمرصأتى القابل اركب ون[ ىداَعلاو هفن رغتىف
 1 ل ع ار وع نع هناوموا اك روصنملا عما ىفاشلاهيقفلا ىز ورملا قنا نأ ةقلح

 ١ 1 ا4.نيثالثة سس لمقو 5 هَ ءامهلثونن ريشعو عب رآةنس لقوة امو نيثالثو ف.نةنس قون ةرضبلاب

 1 رك ذمدة:دقو ىلاعتهّللادجو ةرصبلا باب 1 ل ران لبد فى اذمهلا نبا

 هد



 0 ا
 ير ا وا

 اهدعب ووههملا نيعلا مو ةمعلانيشلا نوكسو ةزمهلا قا ىركتالاو علا فولو قذر 0

 0 هما الرعشأ هل. ةاعاو نوس ردا نبتون اوراس ندا

 نسكاوب 1ناكوادل <هنقانمىفرك اسعنب اع اونأ ا ظفاحلا ف صدقو لع هاو ىناعجدل ا هلاق دكه هندي

 فقر ةعبلا مول ةرصبأاب عماجلارصسملا ف نآرثا !قلشف لدعلابلو هلا 6 نم بان م 5 انلزتءمالؤ أ ىرعشالا

 ثمل" نراك نب نالفانأ ىسغنب هفرعأ اناق نفر عن لنمو ىنفر ءلسقن قفرع نم هتوص ىلع ابى دانوايسرك

 ةريعملا عدرا د قتعم علقم تئانان اواهلعف أ ان ارسشل |لاعذأ تاوراضإ الاه ارتالهثنا ناو نا ارغلا قاع لوقأ

 باكو زح وم ا باكو عم هللا تاك كل 1نم هلو رياك حارو ةياعدمسيف ناتو مس. اعمر مهكاضخل رص

 1 ردد نال نه لعدرلا فل سصنتلاو حرش !ٍباكو نيدلا لوصأ نعنيستلا باكو ناهرنلاحاضنا
 2 ناو ةيمههلاوةضفارلاو ةلزتعملا نم ممهريغو ةدحالملا لعدرلا ف بت :كل!بحاضودو :

 ىقوسلانمراسملا را نعو ذو ماجه برالاو دك 11 كر تق اور رس نطو ا

 لكق هتقفت تناكو هحدع ىلع ىس ومىأ نهد درب ىنأ نء لال هددسا عةقو ةعبض هل نملك ان ان كاكو ةلددىلا

 هللارهظأ !ىح مهسؤراوعفردق ةلرنعا تن تناك قولا اركبوب أ لاقو بيدا هلاقاذكعامهر درش عبس مول 1

 فيئاصتلا نم هل نسا ابأ نا ىينل دنالا مز نب ىلع دجشوب أ لافو مسعسلا عاسشأ ىف وسهر هذ ىرعش الا 1
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 3 مج( فاشل هققل اى ا ارهل كسلا, فورعملا نداا داعب قلما ىرماعلا ىلع نب دم نن ىلع سكس اوا) و 0#

 عر نأ ةثمىب وبل اىلاعملا 2[ نمردا ماما ىلع هه ةتوروناسنىلا يرو ناتسربط لهن مناك _ 2

 ةدمامبسردو قمبلا رووا سين نم حي رخن من مالكل اولح ةراعلا عيصف نوصا اىروهح:- ولا نش ناكو 0

 ليعمتا نب رقاغلا ري عاففاحلا هرك ذو قوت تا ىلادادغسة ماظنلا ةسردملا سن دودن كونو فار ءلاىلا حرخ مت 1

 اكو سردلا ف نيمر ا ماما ىردعم سور نمتاك لا: هي قابس درك ا
 كلم نن قو راكرب كاملا دجخم زد لمتامراقتلاونودلا فبيط ًاورتصأ اولص لب ىلا خلا رماح ىلا ان ا 0

 ةللودلا كاتءءاضٌقلا لوقو ا هن عفتراو هال اولام ان هد:علظحو ءاسلا فرح فر وك ذملا قو سلاءاشا 5

 نيدانمىف ثت تن داحالا نانسر ةتلاحاذا هداك نمو تسلا جكو هنرط اذه قس , داحالا لهعتتسست دخت ناكو

 اىًانضش تيتغتسالاق قلل اًرهاطلا اونأ ظفاط اند_>و حاب رلاباهم ىف سدر اةملاسؤورتراط حافكلا

 ءاهقفلانداو ىيب ىرح الكل ئامعب رأو نيعس)و سج نس قدا لع ىس اًرهلاامكلاب فورعملا ندا 0

 ءاهقفلاوءالعلل هلامتلثن ىدوأ لح رفاه هنلاهةفوءامالالوةءامءاتمتسالاةروضوت.ماظنلاةسردملا || ٠
 ري لات زمشلا بنكنالمأ ةصولاءذه تحت ثيدحلاةبتكل ند له 1

 اكل لّسو املاعاسةةةماشل امون هنا ثعب مني درس ن ماشي دح نيعب رأىتم ىلع ظفح نم سو هم هيلعفللا ا

 لوقاع أ رت عدلا ىدزناطللات ' رع مايأ قداو هنالةراعتل ا نم نك, م هنالاقف هي واعم ني ديزت نءاضنأ 1

 ميولت نالوق ةفينح وال ومب رصأ ع واتنال !وةكلاا وج رصت 2 واتنالو ةرجساله يفق هنعل ففلسلا | ٍ

 دوهفلايديصتملاو درتلاببعالل اوهو كل ذك وك" م وأتلا نودي رتل ادحاول اوقانلو حبر صتو
 وقدم موا مرات رخس ورا دقو ْ

 . عراب ىوهلا تاناتص ا يب مولع س ”اكلا تمض بعصا ل اوقأ :

 مرصتب ىذملا لاط ناو لكدف هج ةداو ميسعُت

 عل سا اع فاندغ ترق * علو سارا رو

 3 تدصتت ١ وز

 أ نالفيتكولج رلااذهى زا ىف تانعلا تددل ضاس تددموأىتكوذدقَ 1 ولا تلق مالو طالع د '

 حرص نم لش لالا: فالخ ملا «ذه لثم فلا عنها دجر ىلا زغلادساوأ امل اىقفادقونالفنبا 1

 جاوب الو باوحلا عدب
 ةده

 وشك او نو انئاسلا و

 تافذالا

 تاطاسس ّرعو راقؤلا بدأ

 ولأ

 تاطلس اذ سيلو عاطم ا وهو
 هاضرأو هسنع هللاىذر

 5 اودم ةنمحلالعح و

 لضافلا ملاعل ١ مهم و

 نجرلادنع لوملالماكلا
 ذباوسملا نا ندعنا

 جي( ىمامألا

 ىلااغلاب ىلاعت هنا هجر تاك

 مولعلا نم ئصقالا دمالا

 يراغلاىلا اهتنموةنلقعلا ..
 ءاعلاذ رونغلا نمىوصقلا

 ةسيدالا تونغلا ىفاعزأن

 ةيبرعلا مواسعلا فاخشوا
 ريسسفتلا ف اًرعهامو

 0 نودامرئاسو ثيدحلاو

 تثردطاوعدقلا 0 م مواعل

 ناشلاءد - افعاسهمناكو

 نانبلاودغاللاىفار هام

 رعلاب ملط ناكو

 نك رعلاوةسرافلاو

 اج طللا نسح

 ' نمؤط واللا عارف تنك
 ضعب هلاسر حدم قهماقت .
 هلطحخ 0 وءالعلا

 ”مظنلاقو
 ك 3 ةلسإ 0 كنتاه
 ْ ٍ لوتلا

 لوبتي انهو نم

 لوس .رريخابو 3 ر 1

 ةلاس ءرلاىلعتتك ٠ دفق

 جالا اىلوملاةروك دما



 مظن لاقو رز وصتملاركسعلاب
 ةعماج نغلتاكسنل ةلاسر
 لسضفلا ل نلدإ اهلثمو
 اههححاص
 داوكلذ نماذه نب راغنا
 هدَس ءرفص قهساماةد لت

 لعأشنو ةئامنامتو نيتس
 | ىفلاكتلاولضفلليص#
 ةعساوةلودوذرفاوةمعت

 بدبابشلا نس غابالو
 وهو ناخد رايت اطاسلا

 ضع هن ىتدوو هكشساملا“

 هيرم بتاق هلة غر .صاق نا

 مهردافالا ةرشع ءاطعأف

 ىتحرغس نال آواسارفاو
 هيسساما نم ة[لهح رخل
 ةيناطا دالبلاىلا هإتدآو

 ىدخاةنس اهلا هلوثد

 باك انمعالع ضعب

 ىرشراوخلاىفلصقملا
 | رخآامولءارةي نأ دسصقو
 يصنف كاذهدش نمدخملو

 كيلعلاقو متلاراكت ضعب
 لالح ىلوملا لاب هذت نآ
 زاريشة دلب ىف ىناودلا ندأا

 هلفصوو اذكواذكوهو

 جرخمم هلئاضف نماضعيا
 ةنسسشلا8 معلاراع عم

 ةمدخىلالضووةروك نما

 قرسدقو روك ذملالوملا
 هدار ه-اوتثنلوملا ةج 5

 قامهنيب وهني ناكوةيفنحلاةقئاطلا د ةماناكو اغمادلا ن نسحلاوب أ: طقلاىضافوىنيزلابااطنأ || 52 0002
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 اضنأالثمم ىنيزلادشنأو ١|
 . ||| ةغللا فاك وفل اهدعب واهتحت نمانثملاءايلا جتفو فاك اركب وهوايكتلا هل لد لعأالو
 . || ناّمعن مهاربا قكساونأ ةسيماظقنلاةسردل ا,هتمدح ف ناكو سانلا نيب مدة ملاردعلاريبكلاوهةدمدقلا

 ايلول

 ماه سنعدللا ىذطر نيس التقاد سه أك له ودبق هلاصدن سك دن وك لهم هس 8 لهد 3 نعل

 زوال باجافاياشم هابتش الا ةلازابرعنت ل ضف ا هنءتوكسلا مه بلع محرتلا ع وس لهو عفدلاةرسمقناك
 فيكو تاعلب سيل ل ملاملسو هيلع هللا لصون لوسر لاق دقو ن ,وعلملاوهفاسإسم نعل نهوالضأ مل ىلا نعل

 ْ ىنلا صن.ةبعكلاةموحن م مظعأ ملسملاةمرحو كلذ نعىيمنلادرودقومئاملا نعلز والو لسملانغلزومت |

 هن الامهمو هاضروالو هند سه أ الو هذ هّللأ ذر نيس ل هلتق مصامو همالسا حمدي ر 2 اعدنبا لص ١

 : نافلانماريثك ا حا ىلاعت لاق دقو مارحاضي أ لملاب نامل اةءاسا ناق هب كلذ ئظب تأز وح الهنم كلذ

 نط هين ظن نأو هضرعو هلامو همدل بلا نم موحهللان اراسو هيلعللاىلضىنلا لاهو مثانلغل اضعبتا

 |[ نمن اق ةقاسما ةناع هي لعب نا ىتبتيق هنىذر وأ هسنءهللاىضر نيساا لثة صادب زب نا معز نموءوسلا
 ا هنىذرئذلا ضو اتعب ص ىذلا نءةةيقح لعب تادارأولهرصعفنيطالسلاوءارزولاورباك الانمل قا

 || قناك ول فيكف هدهاشب وهو هنامز وهراوف لتقدقىذل ناك ناوكاذ لعردشي لههركىذل نمو ,
 || دنعي ناكم فتنس ةثامعب رأن مب رقهماعىضقنااهف كاذ لك فيكن ىضتنادق مدقنمزوديعب ذاب | ةدابلءاريمآ تاك اذذا

0 
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 سمأ ثردح لثم تحض دقو 5 ى اويلاورداونلا ىغئامو

 ممع هلثععاستلا تا نع ههمش ندلتالفءاسلا هع

 ' ْ ماذاوالصأ هتقيَمح لعنالرمالا اذهف بناوملا نم ثيداحالا اههف ترثكف ةعقاولا ف بصعتلا قرات دقو ٍ
 ا ١ تهذفاملس» لّدق هنا مسم ىلع تيثوأف اذه عمو ناغلا ناسحا نككمل ده 14 نطلان ابا ح ف درع | :ديناطانااىلا نندسفملا

 || رفاكلاوةب وتلادعب امامي رف لتاقل تام اذاو ةيصعموهىل_ رفكب سدا لتةلاو رفاكب سيل هنا قا لهأ |
 | ليقتامهنعهّاىضرنيسحلا لتاق تافرعبمي ولتقنعبا, نمفيكف هتنعلز نمل هرذك نمبانول | لبق ناخدي زب اي تاطلسلا
 اةسافناكهنعل نمو نيلسملا منام نمد نعلزوكالتذافهدابع نع وتلا لبقي ىذلاوهو ةبوتلا || هسيلاهدلاو ها لوسمو

 | ةمايقلا مول لاقبالءر مع لوط نسيابانعليرلول لب عاسجالابايصاعن كيل تكسف هنعلزاس ولو كاست هتابضاع |
 هللانم ديغتلاوه نوعلملاو ثوعلم دورطمهناتفرعزبا نمو تنعل نعالل لاقن و سيلبانعاتم ل
 وهيب زانق هتيلع محرتل اامأوعرشلاب معدل ذناقارفاك تام نميذالا فرعبالس.غكل ذو لح وزع

 هتك معلا اوانمّومناك هناقتانمؤملا ونيدمو ارذغامهلل اةالص لك قانا اوق قل ادوه لب ىدهسم : 00 7

 مرحلا لهتسمرصعلاتقو سدجلا موهىفوتو:ئامعب راو نيسعتةنسةدعقلا ىذىفامكلا ةدالوتناكوكازغلا || ا
 شا هنفدرضحو ىلاعتهّنلا هجر ىزاريشلا قصس اى ميشا ة برت ىف نفدودادغبب ةئامسجو عب رأةنس || © و ةسك ارعا ىديأ

 || نبا اففاحل اءاك ام ىلع تاسبالا هذ مالاحترا ءاثرق ةزه سهلا فرح ىهرك ذم ةلاروهملارعاشلا ىزغلا
 ىهوريبكل اه ران فرك اسع

 رر واهموتخ نم و ريجللاف د رذتالو قتال ثدا 1 1ىه

 رهشلا ف سل لب مثلا فسكت ب اهقئاولنسمواع ىهنن تاك ول
 رذسملا ىدرلادر ىم ماجلان م *« ردح ءىسمأىدلانابعلل لق
 راعملا اهمدشت اق لحف عم دأب 5 تلفأذا مال سالا هس. ىلع كس

 : رشنلا هن قلبام نسحأ رشلاو د [|ىهتيمدحولاقلط هان وعربسح

 رشتنم قاف"الاف مسجلا هلعق ع اهصأتحتاباننملا هتوط ندا



 الرع

 رهسهن هشدولاثلم ماهغلابوص + ىهذلك ندلاداع كارت قس
 راسخ مهسشا| كنس ا نم كلان لهذ 7 ريخه تش ىسأ نمك 2( ولادنع

 زكفلاو تاهذالا همن ىف راحت هي هدزوأ تنك سرد سا ردانب ااندسأ

 ا نسل باهاشإ هام 5 تقاعد قءاعت هم راق نم

 رع هظفل٠ نم اهل مهد هاي 3-3 اهضضو هقذلا تالكسشم ابك 14

 ردستفم اورثلا ىرمهد نتالوو +“ هلتوعدالتمدل تفرع ولو
2---- ---7--2----2 2272222 

 نسا نب متاحنب مم رغم ثغلا ىلا نب ىلع ن عاى أ نب لضنملا مراكسملا ل توتال نب ىلع نسملاوب ا

 #(بهذملا ىكلاملارادلاوداوملاىناردنكسالا لصالا ىبير تملا ملا ن بحلا نب مهاربا نب رفعج نبا

 همواعو ثر د اق رهاشملا طافد اراك أع نءوهسنعهلل اىضطر كلام مامالا يهذم ىفالضاةاهقف تاكا

 كي يارا دعساف دع ىدأ أوم نمنيتس تزواحت

 ةلرتعملا فن لاعانو 35 ىتسلاحىرئاز ىلئاس

 هيعيلووك“ ذم انفال ان دشن لاهاض أ دشن و

 هنيدرشت تقلاباذا كاع 7 ىسعنيعياتلاو هناعكأو ب لس حرمت نر روث الاب سفنانأ

 ىكسع نأ اسمماربن تع تحئااذا امقهجباسملا مونادغ فاو 5 ىسعن ا ةلرشن نم تاطاعت

 ١ ةسقنإ الافاضنأ ا|فدشأاو

 شغربلاوثوغربلاوقبلا * انممانملب تآاب ثالث

 شوا اما ىردأثت سلو ىرولاىام شخوأ ةثالث

 هسفنل طفاط اق ردت الاهاضنأ 0 5

 اوف ىف كاس ان حارلا با سه ن 1107 اهم ربى نم ىبحتماءاو

 اهاوموهو ا اوسملاةقئلانع « هتيورشأ ًريغاهافتقذامو
 ةلج نمدرعزت راشب لوق كلذ نخ نم رخأ ماو نيمدةتملاراعش أ نمريثك ق ةراس دق لمعت دم ئعملا اذهو

 ب واسملا فاراظأةداهشالا ديب ريتةريغاشي رسانلاببطأب تاسبا
 ذيذا كلارالادوعىخام لع يع اهش : رتاابمارتأ 1ك ريو تانب أ ةلجنمىدروس الا لوقو

 قهيسردو سورا هب رددكش تالارغتب كلا فب وطب روك ذملا فاما ناكوودّلا اذه ىلعرصد هن 9

 ةسردم ىز موةييحاصلاةتردأ ايام شردو ةسورحملا ةرهاعلاة نب دمىلا لقثنا كانه ب ةفورعملاةسردملا |

 هامل هتدالو تناكو هتافو نيح ىلا هم رمتس او ركش ناب فو م1 كا دعا يل ىسرب زولا

 هسفئلروك د ملا(| ٠

 مراكملاو: أب حنالا ىداقلاهدلاوىفوتو ىلاعت هّنلاهجسر ةرهاشلاب ةئات سو ةرشع ىدحاة نس نابعش لتس م

 كاع .رةئامسعتو ثالث ةنسىف هداومتاكوةثاهسعتو نيناُعو عب رأةلس بج رف لضفملا

 تذيب ىبسدقم او

 هيلع مالكا مدقت ىمعللاو
 «(ىدم الان يدلا فس بّهاملا وصال همقفل ا ىلغتلا لاس نيد ىلع ىلا نب ىلع نسسحلاولا)وب

 ( لوا  ناكلشنبا - ع ) 0

 3 ىك زتمالعلا اظفاخلاانضش هبعصو هر عفتناو هي ردنكسالا لب زن ىفاهمصالا قاسلارهاطلا بأ ظفادلا ص

 1 هنعرك ذو رع يلعرتا !هيوهتبعص مزالو ىرذنملاهللا دبعنب ىوةلادبعن ممن ةءلاديع دوب نيدلا

 : ى..د للا نسحلاوب قفا ادشن أ لاق ىف دشن أ امف ةديدع عبط امها فدشنأ أواريثك االصوارب زغالضف ل

 ناضمر رهش قه.ساما ا

 ننامتو نامعةنس كرابملا |

 كانه ماقأو ةناعاعو ا

 ءاجمءامولنيسعب رأر ادعم ْ

 بدعف ةتئيطاطسو ىلا ١

 باك قحىفامهنببىرحام
 5 امزهلعأ | رقو تفاهتل ١

 ةيلتعلامولعلا نماريبك |

 ريسافتلاو ةيرعلاو |
 هتأرو ثيداحالا و

 اهبف هادهشوهزاحأ ةرود ْ

 تتكرناتا لدتا

 رك ذامعج ىفهلهتزاحا ْ

 ةدمهدنع مأق ًاومواعلا نم

 موال حبس |
 ديزنأب تاطاسل |سواح

 ةنطاسلار رس ىلع نا

 دالبىلا معل ادالننمرفاس

 لل! لسفر مورا

 مهعم ماكستو مورلا اوم
 هوتسعساىت>مواعلافف |

 لسرأو ناستسالاةراغ |
 ىلا هداز بطخلوملا |

 هلرهشورصعلاك|ذءارزو |

 ىلسعهوضرعفةإ تضغلا
 "سررع عاف تاطانلا

 ةشطتطسقلب دع هناح :ردزلتا

 ٌمةروك ذملاةنسلا ف |
 يرد دسلا لولا

 نيا سس كواتن |
 رع عب اسقف قالطسقلا |

 ةنسلؤالاعب ررهش ا ةعبلا مول فولو سورملا للا ةئامسجونيعإ راو عب راةسسةدعقلاىذ» نمنب شعل او عبارلا تيا

 ةثاعام ونيعسوىدحأ

 ديون اثاطلسسلا ءاطعأو ١

 دحامولا كلذفناخ [ ا 0 :
 تبول اةيسل اهذه هل مهم نيساهرش 1فوةلمهملالادلارسكو فاعل اتوكسو مهلا

 ىدحامويلا ذى نا 1| سرقملا

 تناكو ناكلا س :رادملا

 ندلالضفازءاةسردم ئه ١

 ءاضقىلاوه اهمتملعتنادقو :

 2 ماقأو ةاطنطسق "



 ةدمئروك نملا ةسرداا :

 ' ءاطعأ مث نيننس نان

 ٍ ؟ ءاضقن احد زيا ناطاسلا

 اورو رم 1 و : رط طدحو هيفريعو فالك اقهيلءلغتشاو 1 نيعسس 0 َْق ةيردا
 ّ مثهرك ذمدسقملا ىئيماادعسأ هع رطذدُت

 : انضاق لدخ ةثاعاسع و

 ىفاشلامامالاع رضا ةرواملاةسردم اب ةداعالا وتو هر رصل ارابدلا ىلا لقتن امن 5 مولعلاهذهلهنم ا 1 ا
: 

 ةلالواف روع 0 اركسعلاب

 | عسزرهشف كوطانا
 ا 00 هند لاوالا

 نا لقتنا ةثاهعسستو ارضةاويتكوء اك اوةفضالقلا تهذمو ليطعتلاو هان واعلا |!

 : مورةنالو ركسعلاءاضق

 نسا ىلوملا ةاقودعب ىلا

 1 ةنلسف نسسح حاملا

 || اهةتسمابنم ودليلا لو هقح فهود ءاامؤ يلع ميل ابن مدلا فيس ىأ راو تالف نيتالفدبتك ا

 || لكو فاللناو ةمكسل او قطنملاوهقفلاونيدلالوص افي را كدا وتساو ماشلا لا لضاوتو [
 ٍ زومرو غارتلا غانمءامس باك" قفرصتخ امالكلا مسعف 0 اكسذالا اراكدأ باه كلذْنْدُم ةدستم كاس ا

 || قرصتختو فالدنا فةّم رط هلو لوصالا فلولا ىهتةموبايلالا بابلو قئاقحلا قئاقد هاوزونكلا ا ءاضق نع كلذ لزعفاهناس
 ١ ةياسس تح رى ةركس٠لا

 |١ ءان الثلا مون رغص ثل 0ك لاخلا تاز: ىلع وتو هترر الا از ماقأ اوديف وتاب سلا علْزع مانامرامماقأو ُ ةثامعستو رددت سو سما

 |١ ةناجسجو نينو ىدح اة: سقف هتدالو تناكوت قاتو.سأف لبخ مس نفدو ةاهسو نيثالث و زد ةئس ا

| 

 مةئامعستوةريشع ىدحأ
 لوطن ةثدال هرادتم مث
 عضوماذهس بلو اهحرس

 | لبشر لف امهرد نوسجو
 : تح اليلفالا ثيانلو :

 ا تاخمماس تاطاسلا ساد

 ىفوكسلاءالولابىدسالازو ريف نب ناسمعن هللادس عنبة زج نب ىلع نسحلاونا) < ةناسمعتو ١

 نملهجأةسيب رعلاءالع ىف شيل لبق تحس رعشلا ف 1 نكرلوتا ا ارقلاوةسغللاو ودا! اماما تاك |ةفيطولا كاو هفاضانكان

 ْ مير رولا

 لال 0

 قركسعلا ءاضق ىل ادد.عأ
 ةرشع ع3 ةكس بحجر 7 :

 رقاس وةئامعسست و

 ١ لا ناخملس ناطاسسملا
 ١ قد معلا دال

 ل 0 هل راجح

 ْ تا
 |ءدهتنادادغب عرا' قياما نارك ذوهعضاو مةدعف هياكل اهذه تدحو اذككر ءهالرغدلال وقتا

 لعأ هللاوةلا خان اامهو لاعتهّلاعاش ن ادرك ذق الاعا ارتلارول ١ ذملا نطيل نيدمتني,ترحتبضتلا

 | تاللاقرللات مصناللاق كامب قالطلا قلعت فلو ةناف دمحتلا ف هناك رول نفس رويت اودلا . ظ
 2 ا 2 2تظ5ااا  ممممبف ةئامعسلو نب رشع ةنسن» 4

 ك ذملا كوملالْزع
8 

 تايعشف" هلدعفلالتخا

 مام
558:----22222222 
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 رقودادغب ىلاردحناو تهذملا لينح هلاغتشا لو فتاك
 1 ىلب نك انارتف نير صن حفلا ىأأ ىناانناىلءاس ا

 ا تالشف نيمساغلاابأ خيشلا بهصوهنه ها ىذر فاشل امامالا تهزم: لنا مهدم تأ ذ ىلع قب وو

 3 هنامز ف نكملواريثكأ ا انش هنمل هوه ف ورنا اهذحول اوةعمات وفن لغتشاو ماش 1! ىلا لقتنا

 ا هباعل تشاو لطفان مم روتشاوة دعت هاقلاب ىرفاظا اعمالابر ددتو ىرغملاة فار قلاب ىلا هنعهللاىذر

 ْ لال#ئاوةديةعلاداسفىلاهومستو هيلعأ و ل ءفتناو سانا

 / امبدهط وطحن« بفاوعشو و كاذن مدا

 5 ب تدعتلا طارف ارفاوةيلع مهلماكت ى أرامل هنأ ةفرعمو ل ةعهيش مسبنم لح رنءىسغلب را

 بتكفا و يثك اه لثمهيف بتكلةملا لج دقورمد ا ا

 موصخو هلعادعأ موعلاف د سارا مهلا اود سح

اسرار نسحل لك اواغينصتن رش ءرادةم هلو هي رشلالادج حرس ةواضد أ فالخلا
 ْ هر لاو 

 ٍ يهودما ىلا ة لاذ هةلمهملاداهدعب وةروسكملا مملاوةدودماةزمهلابىدم" الاو ىلاعتهلاهجرا

 ْ امدحعاسةفروك ذملاى ماني نتف نير صن تفل اودأ ناكو مورلادالبل ةر داحتركب رايدف ةرك دلا د

: نناسعو ثالث همس تاضمرر هش شماخ قون ودك امسجتو نيس و ىددحاةنس هدأ وموةرتثك" ةعاج - هر عفا
 

 يي(ةعيسلا ءارشلادحلا كا سكل اب فورعملا

 || ىلا بكف هب راحالو ةحوز هل نك ملوبدالا ملعب ودم شرلا نورهنينيمالاٍبدؤ:ناكورعشلاب قاسكلا

 تاسالا هذه ىف ةب نزعلاو ت7 لا

 سل املس ازام دي لددم رت سلو لل اوةتامةغلغلا لق

 ىلبةهمايقو ىتمول نم د قبب نم ىشارذ ىلعو # ىلجر قيطمو ىدب ىدبع
 اقدص توك 1|تيكراذاو د لحرالدىئمةروفوم د ] انهنم لحرب ىسأ

 لصنلا د مغل ادهآو يع 35 هنكساع ىلع نئماف 35 ىلئبكار جرس مادق

 أمون عّمحاو ةئالآ عمت نوذ درس ءو مداخوا ال 1 ا عم ءاة سحلب راجو مهرد فال | ةرمشعب دش را هلصاق' 5

 |١ لاَعف مقأعأ اعيجيلاىدهم ملعف رده نم قاس 5ك1لاعفدش .رلا سا ىف نذل اهمغلا نشل نت دمعت

 : ةاعلاناللاق اذا ادت لاقال قاسكلل 1 لاقى رخأ ةصدخس لهوهسلا دوه فاهس نوف لوةنامدث هل

 ”ليسلا



 م
 ميس سمسم

 | اهلا رخرةناكوىرل «ةئامونينامثو عسن نس ىفولو * امهريغو مالس نب مساّعل اذيسعوت ًاوءار ملا هنعاأل

 فى ١ اك :1ىرلاب روك ذملاع نساني دج ىفوت مولا كاذ فو فاعمسلا لاق م دشرلا نو رهتبمص ْ

 كلانا ل.قواضن أ ىناعممل ال اقو نس 1 !نيرمجةجرتفةروك ذ دمأأ

 بيبح نةزج ىلا ءام وةفوكلا لخدهنال اسكس للمقام اوةدودمم فل اهدعب وةلهسهملانيسلا جتفو

 قكاعثهلنادج .رهيل ايسنف

 * رووهشملا ظفاللا ىاطذ 0 رم نت ىلءن سكلاو ارد

 تساةىريجلا ديسلان اوثداهتمررعلانب واو دنماريثك اظفع وءاهتفلا قالت اباقر اعناكو دادغيب ا

 ىلء ورك دمرها ريعس نب ىنعأ ادع انناخلاو هوه عمت ناكودنسسملاغ نا رسل و 4 ولن راو 5

 0 لعام الكس انلا نسحاروك لما ىغل اديعاففاطالاقو زف نأىلا هتباكو دنسملا<© رخت

 لأ آسوهتقوف ىطقرادلاوهتقو نوره نب ىسومو هتقواف ىلا دملا نب ىلع ثالث و هيلعمتلاىلصهقلا :

 هيف عمجأن مثاك تناوىئملضفأو 0 اردقندح او نذفتاك تالاقنهماد لاف لعأ اوه يسفنأ ١

 ةنسةخ اىذليةوةدعقلاىذن قانا ليقو توا نامثءاسرالا موف ماثوتسةنستدعتلا ا :

 ل امياع ىلصودادغبب ةئاسأ هادو نينا وس ا :

 مع .اهللأو دارعت :
 سس سس سس ل ل لل تل  آ

 000 ريهاشملاةع ”الادحأ ملكتملا هولا ام هرل هللا دمع نن ىلع نب سعت لعن ساو #0

 ١ ةيوبنروىرلا ىرقنم رقه ومرورا درست روق ل هدر ل 9ك 1

 ١ ا تالثوأ نيتند ادرس سوط تام قاس

 1 ١١ فاكلا هنلكتا قاسكتل اوي ىرلابةس رعلاوهقفلا تنفدلوةبناكديشرلاتالاةيو لعأهللاوةئامونيناغو
4 

 ئصم

 00 ١ ا ىف مرحأ لب ليقوه بلع قيقءاس كلا بحاص 00 اره نم ةزجل ا ةفءاسكف تا موهو تايزلا ا

 ةالمم |
 سودرغلا العلا ىفهماّصم [

 تاداولاىركلا ف هسا |١ هيعفلاى هريطصالار يعش أن عدقعلا ذأ هنعهّنلا ىذر يفاشأ !رغامال سدت ماه افا عاعلا اعداك |

 رواد ١ سامذلا نسما سرت نءاءامواضرعةعار ةلاذاحن او دعس ىبال باص ع نعمهذ نأ لن لءقو ىفاشلا |
 هتلدررات ىشس ىدال لق ا

 ردراعت مو صدي وأ نك 1 ا ”قردصتو هنا ارظن نمدحلأ كلذ ىفهعزان ملوهرصع ف ثيدحلا ._عقةمامالاندرغناو 3

 4042944 9| مل“ |

 || ريغصوهوده احم نب ركب نم ع مسو مهتقبط فتاك ن مو ىرباملانيصخسا نيدمتو زازةلا دعس أ ن د

 1 فلو "ماو فلتخلاو ناتسسلا باك ف: ضود# سس ”؟عمالا ىلقن ىلع دوق بشي الراضف ىدار تاس 1 3 رو هل مس ا هللا لصهتلال و سر ىلع ىلوق لبع ناكلاقو كلذ ىلع مدنفٌة ا ماتو نيعيسو تس دنس ىف هنداهش فورعم نبا ١ || ىضاقلا لبقوةربثك ةعاجومايلوالاة لح بحاص رفا. ممالا نول اتفاحلاءنعىوروتلذلعسيثتلاحلا |

 ١ هيلعمدعاسا هبلاوضفد: هاف ىلع مزاع لضفلا ابآ نأ هغلد هناق ملا فرح رو 6 دما ىديشخالا ْ زون زوةنازتح نباب فورعملا لضغل انب رذعج لضفللاابأ ادص ارسم ىلا دادغب ن نمرخو امهريغو ٍْ : :

 ا ب ةزكتوا رك ا ءالتعاوةمساو تفنن نلحق ودمارت(قلضشااو اونآ غلاب وةدممدنع ماقأو :

 : نفدومرك ذمتتملارووملاهشفلا ارذسالا دماجولأ 2

 فلالادعيو ةلموملا لادلا خشن ىنطق رادلاوبجىاصتهنلاهجنر رح باي ةرب ةمىىنر كسلا فورعم ماجن رق : ١

 / ةريبك را و قارا سنا نهد م ايس اا ءاز 00

 : نى رك اود ردن رك أ نعيدالا ذأ ع ركلا تار ةلارينغت هلو رعلاو مالكا معن 0 1

 ل م ع هج و ووو جومسو مو وجسم

 ا مول لك هانيعو

 ةينطنطسفةلبدمشأو مهزذز محار فاهضعب 0 ل هر ويس يس عماوراملاقيسالربسلا ا

 ةعجلا دلل فتاموالو زعم ىو روي مهريغوتنييعنئاوتارزلا ةزجو شامعنب ر كفا ن ءقاسكللا ىور## لاعت هلل ءاثنااهجابزأ ا

 رهسش نم رشعس ماسلا

 نيتنثا ةئس مانعملا نايعش

 لاق ةئانمعسلو نرشعو

 هناتد# ران ىف خرؤملا

 نيحلحربلءادغلا ىسفن

 تانك ايف موهودهاضو رف

 : كارو ع
 ابكت هنردهلعل نم قب او

 بول ىأ راصدذع نذدو 1

 روك دم اكوملاو ىراصنالا

 ةممعافت ”اطلوةريثك تا

 هر قاهلك تمشي

 : َّو وماي ةلاغتش ااهطست ْنَء

 ١ ةنفيطل لاسر ةلوءاضعلا ا

 3 عضاوملا امفدروأ ا

 ١ اوك رالف ىلاعتهللا لاق لاقو هاون نتماف سفن لثم خسشلا ىآر له هرادأ دحأ امون ىتادقرادلا |١

 ةوقرود تااداتسلا ىلا[

  0-0ىذفروك نملا افناخلاةدالوتناكو ثار ّءلامواعىفاماما :ريثك موا عي ائنغتمناكو الف ىف عهجاام |١

 0 السر دةومالكتألعنم

 ةلرصو اهتءطخقف نمض و

 قعر انج رعت. رع

 يرام 6 ةفالبلا راع

 ىف ىرخأةلاسر هلوةفاطللا

 دقاوةماعلا ةهمسشلا لح

 ١ اضنأ هل أوداحأ واهيفنسحأ

 ةركلا قيقحت الاسر

 اضأ ىهو ةحرحرملا

 عسجتدق وةفاطألا هراع َق

 - ىكحلانمئارغ



 اهجعمسإو بتك اسفو
 الشف هنامز .زءانشب ا نمدحأ

 0 همس وابماععالط 0

 دلع فال [ةعبسامنأ
 تار ارركملا ىوس

 لضافلا ماعلا هتتمو)#

 ندا للصم ىلوملا لماكسلا

 قرمل !ناب راهشأ ل قطصم

 ٠ (هداز
 نملامعتهللا هج 0

 لع قةاضٌعلا ضعيدالوأ

 ىكالضصومث هرصءءامع

 مساق لضافل ا ىل اوللاةمدد

 مهداز ىداقت ريهتشلا

 راض مدس ,ردلا ردعم راض

 م نضرا دل ضع اسوذلك
 تاخد. زت ايناطاسلا هيض

 دج نااطلسلاهئبال انإعم
 6 هيسأما:دلين هتراما لآح

 سشرادملا دا ةاطغ]

 هنرداب اضاف همصن منام ١

 ةدماسضأف لانهراصو

 ىلعهئاضق ف تاكو ةريبك“

 ل
 .لئاوأ قهنعلزع ُعةيضرم

 تاع ماس نتاطلسلا ةئطلس

 نوثالثوةثامموللكهلنيعو
 ةئيدع نام ممامهرد

 عسن ةنسسف ةينيطئطسق

 ةئامعستون رشعوأ ةريثع
 املاع كاعتهنباهجر تاك
 ةىرح انئفتم الضاف

 صف ناسللقيلط نانا
 لاكدلا بحاصناسدلا

 همسوحو ثنا حور لاسمخاو

 هك رضرولو
 لضافلام ماعلا مستم د“

 نيدلا ىعغ 3 اوما لماكتلا

 عم 8 وسما نا دمت ا

 : عر

 ور ب يو 0 و امساقلاوت أت عىوروعارسلا

 نينامونيتنت البقو ننام وعسإ رأةنسلوالاى دا رع ىداح حالا هليل وت دوو *ينيتنام و نيعسلو

 هدهنوت فاالا دعب وميملادب د ثنو ءارلا مضي ىامرلا ودب ى ار نمرس نم ]ص ا ولاعتقناهحرتئاسملل و

 دقو فورعم طساوب رصقوهونامزلارصقىلا نوكست نأ نكع وهعبب ونامرلا ىلا نوكت نآزوعةيسنلا

 لعأهتاوامهيأكاروك دملاع نسل اىنأةبسن نا ىناعمسلا رك ذي لو ريثك قلخاذهوازهىلابسن

 «( وعلا قوح اموت نيديعس ن ميهاربانيىلع ساحاول )#
 ترو هياوعفتناو ريثكأ قلخ هيلع لغتسشاو دحر يسغت هلو ركلا نار ةلاري ستوب رعلابالاعتاك
 ةركفونو# خياشملاةداعحّترحاك ةءارقلاباهمايرالبتكوهيلع ترقد بدالا بتك نمريثكى عه
 داولا نوكسو هما احلا تمن وح اوي ىلاعتهناءجرتئامعب رأو نثالثةنس ةدغاىذلهتسمتيسلا مول

 نماهنأى :راضل ع ران قنا ارقىح رص رقاهأ ىنط ىناعمسلا لاق ف هوحىلاةيسنلاهذهعاقاهرخ آقو

 ةرببك ةسعطت ىرصملار ةعحىأ 8 ساحنلا فيناصت نمد :عتاكو لاق :روك دلان ..ك-اونأ اهنمناع

 اهفي دعيج نديم سا :دماهتبصقىتلاةيقرسشلابةفورع ملا ةسيحانلا لدتا ذك سد رصد درق#لو 3تاقاد#

 يأةجرت نمتغرف ند عبو رصم فو> نم نسل -اوباو فوخااهألاتب هن رق عل عأالو فول اهنوم

 لاعأ نمّلغللا ارعيسشاهل لانه ان رق نم هنأ تل ذو هإ غم هن هتج رتب ترغط ةروصلا هذه لع وذا نسحلا

 مهئءذجتأو ب طرد هاسلع نك عاج حل وئوندالار كى أ ىلعأر قو رصم ل تدهناوةروك ذا ةيقرشلا
 هلوتاداحرشعفاباكنآرقلا بارعاففنصواريبك اذئصموعنااففنصو : هيد : رعلاةدافال زدصتو

 سانلااملغتش5 « ريتك فدناصت

 «(ىودل ارغصالا شفحمالاب ف ورعملا ل ضغلا نب نامعاس نب ىلع نسيان ازد

 امهريغوىرب , را قاعم اج رفلاو او ىنايزرملا نعم را وتاعث ودرب ا نعىو رام اعناك
 ندبجلاد عر اططملاوت اوه ريكا الا ش ةحخالاف طسوالا شفخالاو ربك الا شفمتالاريسغوهو ةقثثاكو
 3و جرعلا عاهل ركنا يو اطال ةقاو غلا ودفناكو مسيلاوم منمرعش لهأ نم ديما دبع

 نسحلاوبأ طسوالا شسفالاو سوح رت هلدرفأ ىتحاذوت هلو طا ؟اواههتةبط ىف نمو دب ءولأ آو هن وييسةئع

 نين ور 0 ذملا شالا نيد ناكو مهن ومسس تحاصو هو نيسأ فرح ىف 0 ذم لعن لقوة لع سم نن لمع

 ريثكى ورلا نب اناكو هب ربطت ام الكمياب دنع لوب وهرادرك ابن شدخالاتاكوةسئاثمر ءاشلا جورلا تبا
 ىفةتلشم ىهوةريثكع جاهاب تو درلا نب اا هسة هم كِل ذ هراكسق هل غ نم مويلا كلذ رك مم الكم مساذأف .ريطتلا

 الفءاعهذا» رك ذيدوف هتابار انتفاواهلان اسكس اهذر ونامل جف اهدروت واهاففح شفحالاناكو 3 اود

 اموودتلا,لعلاوراعشالا ةباورلا 6 عسنملاب شفحتالا نكمل ىلا زرلا لاةودهسنعرصق أ كاذب ىو رلا نبالغ

 ةافو تناكووي هلأسن نمرهتنا ورع م افرك م نع لئساذا ناكوارعشلاف الوةتبلا امس فنصهتلع
 دادغب5 ًافقئاممل *وةرمشع تس لبق ةوةرمثع سج ةئسس نابعش ىف لبق وةدعقلاىذقر 0 للا نسل اىلأ

 تار وتس ةئس با- ىلا رخو نيتثامو نينا ورع سةئس هرمدم لخدونأ درب ةر 23 رقع نذدو

 نيعلاريغصلا وهوةم تم نيشاهدعب وءافلا تفوةم#ملاءاتا نوكسوةرهسهلا تشب : شد الاو وي ىلاعت

 ىرق ناهد رق ىف مو نوت فلالا دعب وةلم_هلالادلاوءارلاوةدحو 1 ءابلا خشب نادرن و عاظرصإ ع نعم

 لصاوب روك ذملا شفجمالا ناك نانس نب تبا نسللاون ل ا

 ةداب مز زوةقافلاة رس نمهيف وهام مايالاضعب فيلااكشف ربي ودبعار ىلع 9 و هلة من ىلع أ ادنع ماقملا

 نمقزترب نمالجف ل تزررارقا هلأس» ودرحأ ىف ىسع نه ىل< ناسا يأرب زولا ماكي تأ هلآسو ةقاضالا

 هلاثما



 يأ نر
 ها قوسماسبلا نسم رت

 'لعومدلاو ىلع هّنناهجرأر ق 1 هيك قلع ولا وذعنو لس لال تش فرعون لعوب هلاثمأ

 نى -عندلا ءالعىوملا 1 هسلحت نم ماقو ىلع لا ىلع كلذ َق .ثف لفاح سل ىفكإذناكو ادي دشارابتن اريزولا هرهتناف هلاثمأ ةوسأ اقزر

 ةسردعاسؤدمرا صمم رعلا ص ًاىلالاحلا ههتهتناواهب مس غافةروصل ا ىلع شفحخالا فقوو هلاؤس لعيد فاكال هلؤنمىلا اواصو

 ١ ذملا راتااىفةًأف تاغ مداؤ ذ ىلع ضيق هنا ليقف ءيناا مسا

 *«(ةر وهشملاريسافتلا بحاص ىوتملا ىرداولا هن وممن ىلع نب رمش نب رجا نب ىلءن ساو ازد

 ًاوهفيناصتقةداعسكاقزر وريسغت !اووكلا ف هرصءذاتسا ناك

 عمى ثلكجوعأ تانب و #* انّعلاو مزاوصلاو مراكملا اذاو تببلا ا

 . 4 نيو ارأم هيحاصل لبق هناو ساعت لاله ىبلناك< ركل خهناجوعأ لاق ختببلا اذهىلع ماكن

 ل ا ٍإ

 ا 0 اواو هماخل نع ضغأ تنك لاقىت> ىنك امن هام اريغد مق نمرثك أ هناربط
 نامل تاطاسلا هلعح ا 2 رخىف هوح رط وام و رونو ةراغم تعاد قو ريغ تاك هنالج وعأ لل يقانعاوةوظعةغلابمدذدهو

 قوثو ةنردا ةئيدع ايضاق :

 نيبال هتعشتءاملادةباطقب رست 0 اران ًاوةيدانفتالضلاقف هودعولش

 ةشاءاملاددقاذاو نا ارماعلا ديزشاطقلاناق توك ثبرغأ اذهوةدحاوت عند ىلعءاملا ىلع انذاوف

 ةدصقلاةلبنمتبلا اذهو وع هللة كاذ نمدرهط جو عافدر ةصل مهتعباتم ىلع هتردق مدعل ه ىواجو

 ىركسعلا تأوي ءرك ذةرهم تب ليدل نيدحاولا ىلا ةيسنلا هذ هتدجو ماعممملا
 فلدفأ نب فلدن دمت نب ناكلع نب رفعح نن ىلع ن هلباةنبه نب لعرصت دوب |كاممادعسريمال از«

 هنسأةِمّعن وال 0 اهنا ف ورعملا ىلع اريع نب لقعم نب سد ردانب ىيسعشت م اولا

 *«(/فاقلا فرحىف مساقلا فل دى هدجتج- رت ىفةافوتسم
 ريك د مس ملمس دكهم د هديدسساشك ١

 أون ام عىوتو هنامار عال مامالل هنلاةبهمساقلاوبأ ولأ ز وو تاوعس 5 ىحاون نمناقذاب رحنم هلصأو

 || قارعلا اشم نع ذو ةعفانلا تافنصملا فنصوريثكتلا ثيدحلا
 ةيفوصلاةقداصة بع هلناكو | ءاىمسالا ىةبمتشملا طاغلالا

 حرش ع شاوسح»و
 ' في رشلا تسلا حاتفملا [
 حرش ةشاح لع شاوحو |

 دادغبءاضق لعن نسخلا هللادبع

 عبتت ن روهشملا ءالخفلادحآرصنو 1 تاكو كلذربغو ماشلاو ناسارتت ْ

 نسا نبك ذأ دقدادغع را بحاصرك,و نأ بطن ناكواربثك ١ ايسشارتم - ومالعالا

 علو هب لاا ىذاادبعس ني ئغلادبع ظفاحلا باكو. فلتؤللاو فاشل يتلا ئطقرادلا

 دازوروك نمارصتو ًاريمالاءاجو فاتن مكي فنت ولا ءامسالةةسماناك هدد وامهماءدازوام مب
 ةراعفوهو لاك داماس اضنأ ١ هلعس وهات عقو يا ءامسالااملا ضو مكتلاءذه لع

 هلم عضوت لهناثناشلا ادهراب راو نيئدجلادافعاهيلعودسبقتلاو طيضلاو سايتلالا عفو ف ةداقالا

 اضل اهنف .فرصقامو هل ذو ىلاعتهاءاش ناد رك د ”الاَةطقن نب اءاجم ناسحالاة راه نق نسحأ دقلو

 مهسوربب و ورسح ان الوم

 د ل
 ةسردعاسشردمراص م ةنردار ا 0

 تدرب روحو حج ةواك بسس ىلع ضانلا دج
 ةسردعاسردمراص ُ | دح أ هنموز زيج ولا كل ذكو طيسولا كا ذكوم ركلات ار هلاريسفت ىف طرسلا اهتم مهسوردف نوسراملا
 ةن.دعىزاغلاناغر وأ 1 نس هاما رشف ريعلاوكارقلا لوزن باب سأ بك هوتنالالا هتك نام كاز غلادماحوتأ

 ىدحأراسودمراص م قينزأ ١ مل ٠ رغءايشأ يفرك ذو هلثماهترثك عمدحو رمش ىف سدو قوتساحرس .:ىثتملا ببطلان اونذح رمشو

 نترواحم لا نيتسردملا ا

 اسردم راصغع هئر دأت

 مدع اًعتلا قد رطرامخزد

 تاكو ةثامعسلو ُه ةرمع 1 نيدسو تامددس ورح ”لاىداج فل وطظ ض ص نع فون وهما عىل راوريسغتلا لعذمأ هنعو ة ةزمهلا 0 حتا كاسم ضاقت لا ىل ىيرح ذمدةملاريسغتلا باص ىلعثلا ذيل روك ذملاىدحاولاناكو نونهاكستاف !مبكروتلا

 0 || نوكسواهمدواهقوف نمتانثملاءاتلاديدشتوميمل تب هيوتمو « كات هلا دجرررباسينةنيدمب ةثامعب رأو
 0 7 0 1 تغب ىدجاولاو ويدخلا اهلا ودا همس ودك اسءاهوابتحت نمةانثمت فىتغمءاباهدعب و واولا

 3 0 مسنلاهلهف ١ 32 .ملاداه دعب . ءاح فلالا دعت 520 قئاتدلالحنعذراشبل || د نا

 اضرعم ناكواراموالمل | هي 1 يو 0 2“
 اكوام ءددلا تافرجش شه ن -

1 0 0 

: 0 

 ناكو ىرعلاوع وسما

 لزقلاب شيلا نداشأر

 كمي سلا وا رحل

 جوات الع شاو -كاضأ ا

 فازاثغتلاةمالعلل

 لضافل || ماعلا مهعمو )»6 ١

 هناثت رد هعالطاةرثك لعةلالددينوىرخأ :نليضفلاباكلا انسه عمروك ذملاريمالا جادعامو

 1/00 سم
 ىديس ولا لماكلا

 ١ «(ىدبجلا



 لص »و مهرضعءالع ىلءأ أرق

 نيدلاءالعلوملاةمدحملا

 اسردمراص مث ىرانغلا ىلع
 اهردم .زاص مث سا وسل

 ناخداصناطلسلاةسردع

 راص مم هسسوربب ىَزاَعلا
 ناخر وأ ةسردعاسردم

 اسردمراص مث قينزاةداس

 راصمت هسورب ةيناطاسب

 سشرادملا ىدداباسردم

 موللك هل نعم اغلا

 قد رطب اههرد نوناُغ

 اضاف بصن مث دعاقتلا
 ثمان 4 !وةءتيطتطسق هني دع

 وهوتامىتح اللتالا

 ةرشع ىتنث انس فام ضاق

 ةثامعسو ةرسع ثتالثوأ

 الغت مول اع هني همس 1 5

 لصحو لاغغتشالا راع لعلام
 اهظعاينا- لسضفاا نم
 1 هن ومدن سانلاناكو

 ناكو لضفلا ىف ا

 ةلملا مانع وألا دوشأ

 ا اد> ةمعلااريبك"

 لعولكسا ؟هلو راقد وثراهم

 ديلا حاتذملا 06 ع

 :لئسأاضنأ هلو فن رشلا
 ددسلل فقاوملا رست ىلع
 مانن هل اواضنأ فيرمثلا

 فيعض وظن هنكتل ةمب رعلاق:

 ْ هحيوزهللا حور
 لضاشملا ماعلا مهنمو)#
 ىدسس ولا لماكللا

 (ىامار لا

 مع هرصع ءالعىلء أرق

 ءالعمل اوملاةمرخىلا لصو
 .راص م ىنرعلا ىلعنيدلا

 ا ريوس اللا اديعم

 هيلاب وسم ارعشلان مودع

 تاثح لذا نا لذلا بناحو 3 !مبناهتضرأ نعمان ضّوق

 بطغمناطوأ قسطا لدتا دع ةصقفنتم ناطوالا ف ناك اذ دا لحراو

 ١ ةنسفف ناح رك هنا اغهلتقوةثامعب رآونت رمثعو ىدح اةنس نابع سماخ ىف اريكعف هندالوتناكو

 نيعيسسو سجن ة نسق لتقنا ماظتنملاباك قف ىزوملا نير غلاوفأرك ذ دودت اهعل راو نيعبس وفن

 || ىديجل !لاقزاوهالابليقو تاسا ارت نيعبسو عست ةنس ف هريغلاقو نيناسُعو عسبسةنس ف ليقو ةثامعب رآر

 ا لاسعت هللا هجر اردههمد حاط و و رهو هلاماو زدت اوناحر < مواتعف لاري آهلناملةهعموناسارخ لا جرخ ح

 ١ مقالوك امو ه«دوجوم هناولدهحدمو للاعتهّنلاءاشتاءرك ذة < الا اردرتدب قورعمارداشلا هحدمو

 1 هبة هانعمف فرعأالو غلأمالءةنك اسواواهدعب و ةمووذم فاكف لالا دعي و ملا

 خجشل اةجرت قفاهلعلوةل امّدَعَتدقاربكعو ىلعاافادىندال مآ نم هنالمأ هسفتب ار يمأ ن أك" له ريمالاب

 ءاقيلا أ

 هتادنعتتادصن نجا دعت متيهلا نبدجانبدجتنس نيسخا نب ىلع حب رغلاونا#

 دبع نب ع“ ”دبعنبةبمأ تبا صاعلا ىا نيكد! نب ن اوم ني دمشنب تاو مننا
 (ىابمصالابتاكلا ىومالا ىثرَعلا فانم

 0 2 ا ا ا ل ل

 1 اشنملاىدادغب لصالا ىناهمصأ اوه :قةمأ نب ءاغل رح 352 1 2 و ذمار نس ناو صورو قاعالا باك ب حاص

لاعناكو و مهدادعتل اوطبءالعل !نمريثك ملاعنعيو راهفنسصمدار 3 ًاواهئابد تاسعأ ند
 ١ مانايا

لاوتأ مهاندهاش نيذلا نيعيشتملا نمو ىسوتتاالاقريسلاو تا ستالاو سائلا
 : طفح ناك ىفاهعصالاحيرغ

 ثود طحت و هإث م طفح ن نم طقر أ لاميسنل اوودددلا .داحالاو راث' الاورامالاو ىناعالاورعشلا نم

انملا ل1 |نموىزاغملاو ريسسلاوتافا ار1اووغااودغالا اهنمرخأ مواعنمكلذ
 مل علثماريثك ام امش ةمد

ةيرشالاو موجنلاو باطلا نمفتنوتر طببلاو حراول ا
 ا تاسحاوعالعلا نات اعمر هش هلو كل ذريسغو 

 هلثمهباب ف لمعي مهنا ىلع قاغتالا عقوىذلا الاب اك اهتم متملا تافتسملهاوعأر ء«ثلاءافرالا

 نعودو اي ا :ةاودلا تسلا اوتتتس نيه قع هنا

 هنالةنتوهراغسأ قثاكهثادابعنم تحاملا
 5 نمالجنيثالثل نس معاسإ

 مهل |

و برعلاوث “ امو فاصتنالاولب دعتل باكو مول
ام شى بسن باكو بالا ةرهج باكواهنلاثم

 0 0 ناكو ت

 1-0 قااعطتنمناكو كلذري هوني: :ةاانالغلا باو بالك 7 ذوتاغت قبس باكو ةيلاهملابسأ

0 

 هد ياو 5 هلاعي نذئال انعمن انو

 انيصخ اق نيب دج ادناندر و 35 انشارف نيرتقمعيلعاندرو .

 هيف 59 0 4 رس نمهءاحدول 0 ةددصق نم هلو

 هلتفأ» دامس تتراكم م ريم منج قرشأ ًردبلا< < اكرابم لان“ ادولوعدع#أ

 رصبقوماسعخم بلهملا نيد“ 5 العلا فرم قورذفف عت #3 رفصالات ان نم ناصح مآ

 ىرتشملابت نة اعمحااذاىت تو ”ىحدلا اردلاتنرق ىعضلا سول

 ١ ْ لف اهعلاط ل بدالا:

 'ظ رعاو لاء امالا بث نايتلا با ًاهنموابنع هيعانغتسا» اود ب ععتس كلذرعب نك مل فاعلا باميلا لصو

 |١ ب 5ونيمبلاطلا ل اهمو ىكمربلاةظح رام اكو قاعإلاد راق وءابطالا وعد باكو تاراندلا باكو

 1 ار لاذعون سل دنالا كوامتسيمأىنيلاهفتص بتكس ل دنالادالبب هال محو عابر ةلاناداوتاناخ ١

 ْ لامير فلا نر علا مابا باكو سعت دب تستمر نال نفر مهتم ماغتالاهءاحوا



 هيلاصو تاس : 2

 منو

 1 اضوضناكوعاسؤ رلانطءعىلا بتكو ْ :

 ىاطااىدتئلاركابدوط اونا حالا سحاب د وبلا د نأ

 مال !ماملا نموءادءاود «نموكيلاداو هل ٍ

 رعاشلا ىرتسل تام ةئسلاهذهقو نت ومات عار هندالو تناكو ةريهشهذساغو ريثكمر سو و

 نيدو عدس دس دود رع ناشر نيسعنو تس ةئس ا ىدسلع مب ارعاعب رالا مون فوتو < ُ

 نءانفورعملا نيسكلا | نب هللا دمع ن هيلا ةمه نت نسحلا لدي ىلأ نب ' ىله مساقل اولا اظذانس اروع

 دب( نيدلاة 35 تقلملا شم دلار اسع ا

 مساق تن . د1 اهياعبلغةيعفاشلا ءاهشغلا نامعأ نمؤهَتق ةوىماش !!تدعْناك 1

 جرا قت ىلعوهو بئاععلابهسيفقأادا < نيناشفقشمداربكلا ع راتلا ففصفيلأتلاوءملاىف أ 1

 لوقلا اذهةيقح فرعهماعفقؤ نمو قا لاقدةلوهسنتلاو لاغتشالادعب بالا اذهلثمناسنالاهدق

 تاّدوسمدعبالاا نه هلهدافو هراتخ تاىذإا م يب ل 2

 هلوق كلذ نذ هي اب ًايال !رعش هلودعتم ءازحأو ةنسج عملا ل هريغ هلواظرصح طبضنن داكن ام ْ

 ىدنع هنم عوت لكعفناو 35 ىلاوعلاثيداحالاهفرشأو 03 مل لح ثندحلااناالأ :

 لاحرلا ه 0 7 ايش علا ىرت ناكناو + لامالاو دئاوفلاهنسحأو ٠

 ىرتذن لص نم هدأت الو 5 لالمال: لاح رلا نعمدخو 5 هيلع صرحا ذ حاصأب ن ف

 عَ لاضعلا ءاذلاب ىبيوصتلا ع نم #*

 لزغلااذاموىاصتلا اذا 5 ل

 ةرغ لع ىسفنس ىف 3 لزب مَن ”اكى يه ءاجو * نكي تاك قايش لوف

 لزالابىل هللاردقامو 3 نورت أ نم ىرعش تيلايف# لزرندقاههنونملا بطو ا

 لز لن "اكتيشو 3 نكي تاك تايش

 ةنسبحر نم نيرثعلاو ىدا ازينثالا هل .ل وقوه امعب رأو نيعستو عست ة نس مرحملا لو ؟فروك ذأ

 يلا هيلع صويا عت هللا هجر ربغصلا باب را هاه و.دلاو دنع نفدو قش مدبةثامسختو نيعبسو ىدحا ا

 ا ماّعلادجتو ا .دإو وتو ىلاعتهتيادعر ندلاحالص ناطل ل اهيلعئالصلا ارضحوى رواسينلا نيدلا باعق 1 :

 ا هداومو رصنل ابار حيران همول نم نفدؤ ق يمد. ةثاسم-ةنسر غصن م عساتلا ف اظفادلانبانيدلاءاهمبلملا

 1 امج اكان 0021 س77 حس ع 2 جت بج جب حو سلال

 "| نا اريدك تن تاملاءاهف تام نيس ونس + سهذهوىلاعلا هنآ هج رت توعتأ لبق طاشدتن اكو مدأل اوالاوأ ا

 لواملاود :زمهلا فرحف اي ذد_ةونكاشلا ىلعوتأ روك ذملا عي رغلاوت أ ناملاعلاةراك كولمةثالثو | ١
 | دحاولك ةجرتفروك ذموهوى د. الاروفاكو هيون ننةلودلا اًرعمونادج نب هلودلا فس ةنالثلا| ١

 : نآىلاهبلط ىفغلاب ودب رهتش ٍ

 ا عركلادبعدعسبأ احلا قيفرذا وشل قلودالبلاباجو فولو لحرودرغل ق ثني ل ' 4 ا

 ْ ةارهو روباسن لمتدو ناسارخ الحر م قشم دعما عجرم ىرهوكاوىنوئتلاو ىتربلا باع نم 00

 ١ اطوطحت ت تلا ذاحالا ىلع مالكلا نسح ناكو راختلا عرف ةددشمللا هبت اصتلاف:صولابل او ناهصأو

 ١ دقو عفنلا هيه ماد صمافذاح رذستملامظعلادبعد تونأ نيدلا ك زتمالعلا انفال انش للاقدادغب |
 ا مب لالا دكع وا امها عتساو سال قت .دحلالاطوادلععمنمدل جرخأو ران اان هرك ذ ذىرح ْ :١ ا ١

 ا عم نأ نعرسص رمعلافالاو تقولا كلذ نم عساف عرشوهسفن ىلع ل ةع مول نم راتلا اذه مضويلع |

 ا اطفال ا ةدالوكت اكووي هلئاقرك ذك ا بس وتاببأ ل جنمثيبلا ان هوءارتاكريس ريتال هني سلو )7

 س ودم :راص م تاق :وادَس 4

 ةفدعهناسودذلق ةسردع |

 اسردمراص م ةبتطئادسق [||
 راص م هس و رةيناطلسإ ا

 سرادملا ئردحاراسردم 1

 اسردم راض ناسعلا |
 نادي زن اب ناطاسل اًةسردع

 اب ضاقراص م هنرداةنيدع أ
 آي ضاقراص مهسورب هن دع 1

 اص مث م ةيتيطتطسق ةندع :

 روصتملاركمعلاب اضاف [
 ايضاقراص مىلَو طانأ ا

 "ةبالو فقر ا ركسعلاب

 ىف «9تعلزع# لباعدر
 ناطاسلا مما وأ
 اسودم لعس وناخ مل
 تامعلا سرادملا ىدحاب

 تورعوةثام موللك هلنيعف
 ياهماس ردم تافوامهرذ ا

3 

 نب ستعو تالت ةئس

 را ننخ كفوو ةنامعدتو
 ةيشطنطسق اهات دل ِ ملعتلا ٍإ

 اتم لاعاد رتاك

 لضفلاب اربتستمو ملعلاب ا

 ةقدوعاك ذ د تحاصناكو ا

 هحو وةهظعت يش بحاص و ا

 معلاراونأ ”الالتت نسح |
 ناكو هئييح حالا | وأ ا

 ناقوو ةنيره بحاص 1

 0 ردا ساسو 1

 مضاوقو قلخ ! 1
 ١ ةاوقوهو ْكوكعلا, ف ورعملا ليج لحي وهاذا تيياو ذل مارا اوهو مز الاماهعقمزتلادقو ا م

0 
 ةلاسرفئصدقو ريبكسلاو

 نسع ةنوحالا ةتمطتم.!

 ىدس لوملا .تالاكشا
 لامع هلبادج و ىديجلا

 لضافلاملاعلا مهتمو)# |
 نيدلا روف كوملا لماكملا

 *(ىوصار لا

 ارق هرصع ءالعلعأر# 1



 اطل قار تن كول كلف
 0| ا صمم

 ىوثو يعاطظفاحاض» !أناكو ىاهت هللادجرةئاسم جو نيرسشعو عسبس يب هدازدحاو كى اوملالعارق

 نمنيرشعلاوتلاثلا د_الا مو هنا ةيه نب نسا نب هللاةبه نيدإا اص لضافل ث 14 هنعفل اهوخأ كوملا هيدا لصومم

 هود أرك ذام ىلع هدل اومو ريغصلاب اب ةرع_ةعدغلا نمزرف هوو سد الاه كو نتسو ثالث ةنس نادعش راقت لوشن انس لالا

 نب رشعةنسدادغب مدقوتئام عب رأو نينانثو نا نس بحر نملالارشعلا فرو حصذملا طاطا 0 صدتودالا نع قننزح

 قةبيرغلاةر ومقملاب سردو قمدىلا داعو تاهرب نباودرك ذمّد-ةملاىن بما دعسأ ىلعأ أرقو ب كولا كالو هم
 قدمت ماع راد سل رديف اا شاب نان

 1 ب كوملاراص هنردابثيد+لا
 * (ىوغلل افامسمسل اراغغلا دبع يهنأ دمع نب ىلع بكس اونا )د : مقر ادعو 2 دما

 هنا ىوس هلاوحأن مأبش فرع الواههف ب غطا هماعىت !بدالا بنكذاروهثمقخالا لعباس ناك :
 بتكومهنعتدتكل اقوه رات ف بطلاء ركذواةودص تاكون هوما نبل ضغلابأو تاذاش تمر كرأبأ عم +1 ةسردع اشردم راض
 تاصحوهطخهبتكر ثك أ ًاوبدالاءارقاوةياورالدادغبب ردسصاو ةهصلاو ناقت :الاةراغفهطخو را «هسوربب تأخذي زب ار ناطأ ا

 ةنسمرحلاعبا ارعاعت رالا مون ونود اهرثك ًادسةفقرغلااهكردأ وبردالاىطساولارانن دنس ادنعة دعب ْ ةسردع سرد راص مث 5
 1 انس وكلم راصمت َت وكسأ |

 ىلاةيسنلاف تواوي وهلامامىرب , رعلل ص او ءااةردقتدحو متونلاب ودسن هلاتفو والام ملا[! راصم هنوداناكو كلارا:

 دعبلاق م ًاطلنادج و نيد وهيقت ,وططق ىنإمسمسو القاب ا افمسعسلاوءالقابلا او ةهك 8 سرادملا ىدحاب اسردم

 اذه ىلع تقرا رخ آ ىلا مالكلا مهو ىهسمس مسسهسلا ىلا بوسام لاقي نأ مالكم لاهسووكاذ | موللك هل نيع نامغلا

 لع هلئاوسانلاحالطصا ىلع لمعتسا هنأو مسعسل اىلار وك ذا نسحلاى أ ةيسن نأ تلع ا 1

 ثبىمومن نيس ادجا ىنابقاتملاىذرهاطلا نب ىلع مساقلاوناىضارخافيرشلا) | . كا
 نيزىلعن .رقابلاد جنب قداصلار فعجنبوظاكلا ىد ومني مهاربا ني دمت إ تقرا ةدع 3

 دع( مهتعهتلا ىذر تلاط ىأنب ىلع ننيسلان بن داعلا ١ بالو در رك

 هرك ذيأسو ىدرلاش رشلاوخأ وهورعشلاوبدالاو مالكا لع قاماما ناكو نيبلاطلا بيقنثاك | انشا رانص مث ءوطانآ

 بفصواذاو ريبكر عش ناوندهلو نيدلالوصأ ف ةلاعموةعسشلا تهذم ىلع ميناصت هلي لافت نا اننا ا ةلبالوف راوصتملا ر كسعلاب

 نمع وا ةبغالبلا جب مناك قسانلا ف لت ادقو عضاو ا نمريثك ىف هلمعتس دقو هنفداحأ فيطلا ا هلرعم ةرومعملاىلاا موز

 مالك يمس نلف دقو يدل رحل ع اسم ره زينتا نطو ماطلع دال الا ا .نعناخ ملس تانظادلا

 ىهو رردلاور رغلا ه هامنىذلاباككلا هلورعأ هتلاوءعضوىذلا اوهديلاهبسنوهعجىذدلااعاوىلعإ' امهنين ىرح ضال كلذ

 لدي عدم باكو هو كل ذري_غوذغالاو وبخا| ىلءاجف ماك بدالا ناعم ن مه رونق ىلع عشت اهالمأ سلا 3 سرادملا ىدحا هاظعأو

 اندهناك لاقف ةريخذلا باك خاوأ ىفماسب نءاءرك ذو مولعلا لععالطالاف عسوفو ريثك لضف ىلع موللك هلنيعو ناعلا

 بحاص اهؤامانعذهنعو اهؤانلععزفهبلا قافتالاو فالتدالاني فارعلاةّعأ ماما فيرشلا || تاموامهردنيرسشعوتئام
 هرب ام هللاتاذ قتدجو هراعشأ هبت فرعو هرابتأ تراس نمت اهسن اواهدراش عامجو اهسرادم ١ : عبسةنس لاخلا كة ىلع

 0 انمولوصالاكل:عرفهنادهشدامم نيلسملا ماكحأ فهفيناصتو نيدلا ىف هفيلاوتى لا هرامث آو [ةئامعسو نيرسعوناعوأ
 هلوقكلذنف عيبطاقمةدع هدر وأو ليلخلاتيبلا :

 كلاهتهنادجرٌتدحو يفوق

 سراذملاضعيباسودم راص

 هس دع هلدوسم لذع نكدو

 ماسلا فةريثك ىطعأون د“ اةانأ ذارزنلاب ىنعنض ١) هللادحر ناك ةينطناطسق
 وسلا كاذَنأ ي وس هدا *« عال و انمبتشاك انفتلاو اننع ال ضافالاع لاعت

 مانالا نم ريسخ ىلابالاف د المل ءاقالملا ت قنا اذاو 1 قحلاءالاو-5 ناكواهتف

 ' ٌقاطلا ماى ل وة نم اذهوتاذإ) ةينهو ةلوسص بحاضو :

 ْ ْ ماتنك اوةضت يفىناناف < مانملا فقر كف هترازتسا ]| هّنافوسس نمافسناكو
 ليليا اعروتماع هةرسشنم ناكو ىلاع5

ج د قرع الو كاحتمل دحر تامه راو لح
 : توكسو نيتامهمانينيسلا اريك هو ىف ذاع ل اك



 ادسعتم ةرستعلا اص مسرعا
 2: ع طتم ةلاسرفتص ره بدال | نم ارم اهنق حاو 35 رآلا تكد ةروز اهلاب

 مالجالا ةوءد ف اناريست دع تنعي ال ع ن0 سلخ

 قالالاة ضان رواصتلاف + سبق ةياؤذ وذ نم ىليلخلاب اضاهرعشنمو
 قاعد اك قمت ناتاو د أب , رطل مه .,كمذ نالإع

 ا : فاشعلا لع ىر "كلت عاس دقو ىناقىوذح نممونلا اذحو

 ءازملامو رفوأوهحرض ا اذن اهرعش نمو لمةب ال م ىلع تالءالام علتدق ىضترملالاقرعاشاا ىرعبلا ىلاتاسءالاءدهتاصوالق

 2 0 0 ددوتو ضلاخدو نيبتا 35 ىونل اتءاشاك انقرفتاملو

 0 دعقاومونأ امتنح وأ د ةيشع طياطاراسدقو فاك

 تالكشا نسعةنوحدا ١
 ىدسيللاىديسلوملا ا
 در وأ هقعلا ىفانتمفنصو ١

 ل ادن !تاراتخت هيف ا

 هللارؤن ىذت ”رملاءاعنو

 كلوملا لكلا راف ا هعدو ىلا ةيفاكسلا هتدصصق لجن م هير تن ةلودلادضع م دماف ينتلالوق نسون ًاملؤالا تبييلا ىئعمو

 درع درس نيدلا ىدغ ا وهو ىنتملاة جرت قحورشموهاك قد رطلافلثقوقارعلا ىلا زاريش نمهتم دحن ن اانا

 3 00 اك ارثشاهسعم_عدب رخو او وي دح ول صمت تايحالا ىو
 - وقلار <

 00 يا ىكابت نمم يسب نمنيبت * دودشف عومدت كبش ااذا
 ناكو 2 ىف ءابلعلا ْ اقورالادبخا يخلو ادت ولا معلا ناهذالاضايرو ناسا ننساك نمسلعت

 يع د ادي 1 وهوروك ذملاىضثر افي رشلاىلاهمسنامدرك ذى. لا ىناسغل اريبزلا نما

 كولا رتوةريكض:رم ||  حالملالا كحال < ىوهلاف هج راغانآ حامرلا فارطأ بحلاف « كذاوعنيد ويب
 لك دار لكروت ذلا ! 5 الا ىف تعفو دق ىدس د 5 ةيحادلكرداب ىالوم .اضنأدبلا بساو 1

 نيدلاءامبزضاغلا كوملا نموليضراع اطمخنمقح < يرخالبهنعشدس رعاك « هبئاحع ىضتنتاملندح
 نونا ىدييلوملا ىلع ع جرفلاب كاوهنمىل عدا 0 ركملا كل ديدم جهلا ىلعا اطلس ع

 ه0 ا ىرتك ف خاوج نمي فز 5 ماداخعلاا نمد نم لق اضن هلرك ذو
 امتسنهْنم تمنا ىنإتال ب .مقسريغنم توغملا ممةساب
 را ْ اماواما ك_فرحلا بكر « باب كاوه ىف ترطاخانأ

 يروا سم هيئه || كاشلا كلمن ىلع ن دج ىلع نسح ابنا وغلا ىز بلا لعن يحيك ذوب بيننا كو
 ةنيدعاشاب ميهارباةسردع | تساووس ا ا طقم ردنالةرهجلا باك ةضسن هلتناكس دالا

 لواو_هر د .ن.طئام_..: | كاغلا نس ملا ي اهعئاب طضانايبأل مدج وفاهعفصتو ارانيدىيتسسب روك" ذللامساةلاولأ ىضترملا
 ا رابراعع ار ! ا ولاطدقل دي اهتعب وال وست رشعامتسنأ ىهوروكذملا

 تاخروأ ناظاسل اةسردع ْ فو ”دنودعسل افىتد_اواو ا اهعيناس ىتنآ ىت جان ناك امو
 ةريغق د اوسكامأ لوتاقف 35 قوش لوم تا دراس * ةسدو راعتفاو فعضل ن كلو

 | نينض نهيب رنممارك *« كلاممأابتاجاحلاحرذتدقو « سرح داؤنلا ىوكم ةلاشم
 ١ ةدلب ىهو ءامذلاب , هلاق ىلا ب وسنم لاغلا ازعفو ىلاعتهلئادجو ريانا هل تود اةفسلا عراف

 انا قاسم زول صردع | كاف يعاهلادحاولادبعتب ورع لأن ماهم عمسو هلإ وط ةّدمةرصبلاب ماقأ حنا نمي رق ناتسسؤ وت |
 وهوةسنطتطسق ةشدع | نيسلا تشي وهف كإسهدحلمآو ايوا وتساودادغب مدقوت قولا اذ وشو راغلانن نسالا |

 راما اع سردمل تأ | 0 [عذوم فتي رو اد.ةم هتدج وازكه فاك اهدعبواهتفو ماللادي دو ةلمهملا

 سرادملا ىدحاب اسردم 1 نيسسجتو سمن ةنس قهتدالوتناكو ةريثك هلئاضفو ىذترااع :رشثلا مو لعأ هللاو ماللانوكسو

 ناطلسلا هلزيعمثناعلا | ةئامغب ؛رآو ناااوتي تس لدالا عع ررهش نمزب رشعلاو سءاخلا ددحالا مول فولو * ةئاملثو
 ننام مول لك ناخدب زاب ىذفروك نال اغلا٠ نسا ىناةاقوتناكو ىلاعت هن اةجر رامتلا كا ذتي- ثعمرادف نفدو دادغمد

 دعاقتلا قدرطب امه رذ | ناكو روسنا عمابةبةمافنفدو دوك“ نملارهشلان ما”ةغجلاة|باةثامعب راو نيعب رونا: :بةدعقلا ْ
 ماس ناطاسسلا هلع جت

 مع قينزاةداسىزاغلا |

 تيدطا راداسردمراص

 ( لوا  ناكلخنا - م )

 ا لماعلا ماعلا هس مولد ا

 - ىرانغلاءاش د نا ىلح |
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 | ىوطانا هلو روس 1
 ركسعلا ءاضق نع ف :ىنءتساع

 ا ىراوهالا مساعلااب او ىبل املادعساناو سشادعلا عفلااآو اعلا نيد ابو فولا نسحلا بأ عم ْ سوادا ىدح ن1 ا
 ا ةيقرشلا داليلا ىلا لحراملهمقل د3 تاكو هنعقدملا لكانت لاش ىصلاضايغىذالا اع مهريغ و ْ مونلك هيما

 نا قرغضلاة فا ارقلاب ىو راو قعتساوادحاواموت ىضةوءاضقلا ىلوةندح فيلاوت هله قف لاَقك ا ا نيرشعو ا

 هلستعو ةياورلاق ولع ةلّدفار هلا فلزتعم خش ل اعف ىفرعلا نب ركوب ىضاتلا» هو دو لاطادو رش ا
 اَضرأ !!سد ردستل اذوب 6

 ْ 1 0 0 و

 دس ةنسالانه

 : يس هلنيعوةسف.طئطسق
 مئامهرد نوثالثو ة'امموا

 نيثالثو ىد-اةة.فتام
 هللا هجو ناك ةئامعستو
 ةيبرغلا مولعباااع كاعت
 ريسفتلاناملاعو اهلكسج

 لوصالاو ثيدماو
 ةيلقعلا مولعلاو عو هرفلاو

 يصف نايبلا بحاصناكو
 | رب رقتلا عساو تاسالا

 / ناكوربرسلا ل

 هس رعلاف غيابءاشلا

 ْ ضعيف هسيش فدسضو ٌ

 ا 0س اهنمةنسح نافنصم هلو ةرشاعملا فيلل ةرواملاواستناكو همدان . وهسلاح وبتكتلا هلأ ْ مس وعد ىح ىماظ ىل

 او نال و قار تاور روما تلال سرلاو ناضل دل 0
 دقتارايدلا هذ هنأ مقابمصالاعي رغلا نأ ؟ونيبدلاغلل تارايدلا بواسأ ىلءوهوهبف ىرحامو رب دلك 1

 1 ا و
 ) هتسسالسو ظفللا ةيوذع

 هده نأ قالو ىماق

 عماد سدح ةغلقراعتسا

 ' هللاعوركليدسلا مح
 ٠ || ءانالثلاةليللا ةفءريغ دازوةئاغلثو نينامثو ناعتنس فوت ىصسملاهفورعملاراتخمارعمالالاتو ةنامئلثو | 72

 : ةدحومعاب فلالادعب وتم كلا نيشلا فيون ياشلاو هب رضع ياتو ت1 ىلاعت هللا هجر رذص ف صتتم ا

 هحور اعد
 لماعلا ماعلا وهتمو)# ٠

 كوملا لماكلا لضاسغلاو
 دي( ىيدنالالاب

 | هرصعءالعلعمتاهجر ارق
 ا ىكوملاةمددخىلا لو مث

 ةمدسجملا مه دازتيط :

 اير

 لاعتوّللا 200 امهريغوىر روءطل انس اونا ودادغب 3 راثبحاص ورك ولآ طا اهنعىور ارعاش اهب دأ

 ىلصوملا ىلا, فور لا ىضاقلا رمش نب ني. .ردللا نب نسا نم ىلعن داون
 (هنلاةبوستااتاعيلطلاتحاص يفاشلارادإ!ىرضملا ]لالا .

 01 نب دج صنوبأ هل ير خوة يماقءاضق ىلا ل وهريغلاةوىفار رّلاب نع ىنكو ىد.جلاهنعثّرح دقودئاوذ

 ٠ ٠ ||| كاك لاقى مدالانعابنمتلقنوةعافر ون هنءاهاور نموح 1 هتاعومسم نم ءاؤسأى ارسل نيسكلا
 ٍْ رورغ لب اهنمك سقس وب همهرنك هان ذأ ضاناو ءالعلا نب ورعىأ ام شقن

 رألفترظنو تببلا اذهلوهالثاق تءمسفاهسقر ودأرابنلا فص ىتةيضفتنك لاف كلذ نعدتلًاسف
 رعد وشلاب فورعم اة منن مدت نبأ ةيرثث اهل تريلا اذه تاع سام ا ىعاخ لع هتيتكس ارح

 || ءاعدلا اذ مهسلا م مت ثز دخلا هيلع عهداذا انا سل او تاك ىناسلارهاطوبأ اظفاملا لاقو قنحلا |
 ١ ةدالو تناكو ان ه هردغافهتلعامو هك: الف هنرتسامو هبلستالف هبت معت امو هممذ هيتتنمأم مهللا

 ا نيش :اةئسستننلا مولةجحاىذ دمع نمأنا فقامفوتو ري رضع ةناه عب ور ما ىذا ٌ

 ا تانعسعسللا اًوْشىفدونأ آقوقو روك نأ ارهشلا ن منت ريشعلاو سداس !!فلمةوةئامعب راونيعسستو إ

 ا هذ هو[ مهم نيعاهدعي ومالا تنوةم#ملاءاملارسكم ىاطتاو ىلاعت هللا امهجرةثا.هعب راونعب راف ٍ

 | كل ذب رهتسشاف رصم المال عاتارصءعببب كاك هنالزوك ذا نسحاون أهمل ابنستو علشتاىلا ةيدنلا |
 ىرتكلاف ىرغصو ىربك ناتفارقامهفءاقفلالادعي وةهذخلاءارلاو فاعلا يد ةفارشأ اامآو 3 هنفرعو

 || رفاعملا نمذفن ةفارةونب وهنعهللا ىذر ىفاشل !مامالاريقاهم وةرهاشلا رهاظ ىرغصلاورصمرهاط امبنم
 نم ةانئمءاباهدسعب وةروسكم ممفلالاد عب وءاغلايةيماقو دع عبملا يسن نمذاكملا نس ذ مباولزت رفعت تيا |
 تبادلات عن مقاتسر وةعلذ ىهوةصافالاّمف فلالااسندازت دق رءاد ماب ١

 ا« (بتاك- !!ىتشباشلا دج نب ىلع نسم اونا) «
 2 1 لل 19 01 فس كلت الك ك0 11د د ا كل تشل ولا ا ا دلل هوم ق150:751915:-5511105-1 2587 ك8 21

 1 نا أو رتفد ولعه 5 هزاز سا هالوذ ةريصم بح اص ئديبعلاز ملا نب رب زعل ةمدخ قاعت الضاف ا

 3 2 ونقلاو فيقوتلا باكو ءاهقفلا ست م رسعلا دعب رسلا باك" هلوؤريثك فيلاوتا مف عج

 نيعسل سس قولو 6 هريغؤبدالا فتاغنصا | نمثل ذرية واكو ارعششة: هضم تالسا رو دا

 : مرا ةيسسسنل هذه نع تشك اهقوقغ نينو 00 ا نيش مو 1 ٍ

 : ىلإ :ددلا رايز را ريكل مو بحاح ى ثباشلاناياصلا قنا أ ينصت حاتلا باك" ىف قدد- ونيتسدعت ||
 1 ةسسلل د سل او ةيسستل ا هدجل 0 5 ممفأ اذهتاق ناهمصأ نمي لا, ثا ون / رسعو تس ةنس ف لثق

 ىلعسستلا قب نيناوتا توكل هنلاابوستمةجرتلا ذهب حاص توك تأ لدعو



 ال ١

 هرك ذه الاسوااقريمالادااووهريكعثواذهو كا ذك هدالوأ

 ىقف:صو ريثك د اّقّتعاهق سانا ناكو هيقاعتبام عج و هديناسأو هنوتموثردحلا لع فاماما ناك ٍ

 ةياوراطوم اباه قهنعهتلاىذرسنأ نبكلامْس دح ن مهدانسا ل صتامدبق عج ضل باك ثيدحلا ||
 نسما ى أ ةدالو تناكو * هبابفديح همر غص ىلع وهو ىرصملا مساقلا نب نونرلا «ببعهّننادبع ىأ
 تيدلاموف قرشملا ىلا لحر وةئاسملثو نب رشعو عب رأ ةنس سح رنمنيضمتسل نينثالا موت روك ذملا

 نمةككىراخل اباك ع مس ونيسجو ثالثة نس جوةئامماو نيسجنو نيتنث اةنس ناضمر 00 هريدعل |!

 ولأ هلاق اذك نينو عسةنسهيئانوأ نابعش لو أءاعب رالاةادغاهاصوف ناو ريقل اىلا عجرودز أ ||
 ناوريقلاب وهو ىسباملا سا ىفلافاصم نر غسلا ممعم ىف ىئاسلا امفاحلاركذو بهو نب كاامهتلا دبع |
 لقانلا ىلع عابطلاأتو متايسنبلّعلانمدارب ٠ هلوقىنعمىف ىنتملارصقأ ام ||

 نولعبالسانلارثك ؟نكاو ملا نيدلا كل ذمتلا قال: لب ديتالىلاعت هلوق نمتنأ نبأ نيكسماب هللاف
 رصعلاتقوءاعبرالامولن فدوتئامغب رآوثالثةنسرخ "الا عسب ررهش ثلانءامعب رالا هليل وتو < ||
 لات هللادجر كارملا,ءارع ثلا لبقأوةيبثالات ب رضوريثك قا سانلا نموريةدنعتابدناو ريقلاب ||
 ىنزملاىلسى لأ نب ريهز ل وة اماريثكن اك نسلاف نعطاملو ْ
 ماس كلابأالالوح نينا دي شءن نموةابملا ف يلاكت تمس ْ
 ةنيدم هو ساقىلاةبسنلاهذهةلمهمنيس عةرو كمةدحومءابشلالادعب وفاقلا متن ىسياقلاو ||

 ةسوس بط رج نبالاقهرك ذمدقملا سدابْنب زعملا ني رمعريمالااهكفامو هي دهملانم ب رقلابةمةن رفآن ||
 اسافق كك مزعد_-عتخغئام ياس اعد ناكو نامزلا هذ اهاّقآ لن وط ةدرصق ||

 اسراوف وارتاو:وانق الا « اهتقدصأ امءارذاءابتعكت أ ١
 اسراعكارةلونأ ناححوالا 4 اهرانك تيندام لعب هللا
 اسئارغ نوصل ا ضب هت د أ ايطاخ لاول ار عدسلاب تاك نم

 نلغالا نب دي نن هللا داب ز نيد جسأ نب نيس سل | ثبهّللا دبع نب دم نب لع نب رغعح نب ىلع م.اةةلاوقا )+
 نب ماؤح نبرعس نم ثرخ نب دامعنب هللا دمع نبةجاف ثني لامع نب لاس نب باغالا نب مهارازب ىدعسشلا |!

 نان دع ندعم نب رار رضم نب سانا نب ةخاط نبدأ نيرهنن مك نةانمدب زن دعس نب كلامزت دعس

 * (ىوذللاةاذولاو رادلا ىرصملادلوملا ىلقصلا ىد.ع.دلا عاطل تب اب فورعملا

 نب رفعج نب ىلع ناد نمل و ةناوه#تل ةن نبأ نم لع امو اةوسم ىف ىلم ب دنلا اذهت د واذكه ْ

 ثاك رزعاآهّياو مت نيةانمدي زن دعس ىنيدحأ ىدعسلا ىتب رتذشلا نيس1-ا نب هلي از سبع نب لهن ىلع ْ

 نمدوًاوهو ناسحا ل كهف نس لاعفالا ب5 اهتمةعفان فض. ناصت هلوةخالااصومدش بدالاةمأدحأ ||
 ىلع لالدديفو عوأف هيف عج اعمال ةينبأ باك" هلوديلا قسد كا ذناكنا اوةيطولا نبال لاعفالا ||
 ملل باكو ةرب زا ءارعشرعش نمرانذ لاف ةرياعخلا :ردلا باكو در نسح ضورع هلو هعالطااةرثك ||
 ةئامعي رأو نيثالثو ثالئتنسرغص نمرشاعلاىف هندالو تناكوم«س ا دنالاءارعسم نم اقل تدسيف سجس ||
 التماتصنعلحرو ةداجالا هراعودنل !ىفداجأو هلاثمأو ىوخالاربلا نياك ئالضفىلءبدالا ًارقوتيلقصي ||
 بدن. ناكو همارك ١فرصملهأ غلاب وةئاسمسةنسدودحفرصمىلا لصو و غرغلاهكلت ىلع فرشأ ||
 : ْ غلاف هرعش نمو نيعب راو تس ةنس ىف ةرعشلا ماظنوةياورلاق لهاستلاىلا ||

 : ىدل-تنهوأ وىدوقع تاح دع دقع هناسل قنداشو

 زاص ئاشأب نانسسوملا
 مم سرادملاٌضعيباسردم

 رولا ةنيدقاسردمراص
 ةيايطتطسقتليدج اشايىلع

 ىددا اسرددم راصم

 نيتر واستملا نيتسسردملا
 ىدحاياسردمراص مث هنرداب

 نعم نامتلاسرادملا

 امهردنونامت مون لك هل

 لح متدعاقملا قب رطب
 مدس و رقنيدعايضاف

 لسعحو كلذ نع ل رع

 سرادملا ىدحابأاس ردم

 موللك هلنيعو نامت'ا
 فض امهردزونامع

 امهرد نورشع اهلا

 ةلاع تنطو تراست
 ةثيدع ايضاق لعح مث مهرد
 1 قاد عأ مايناثهسورب

 ناملاسرادملا دا

 تامو ةر ون زملاةفيطولاب

 ةخسىفا مس ردم وهو

 ةثامعستو نر شعو عسل

 ةنب دع هلعس# لذع نقدو

 هلئادجر ناك ةينيطتطسق

 هتاقوأ عبج فرص, لااعت

 هنا ىحيلعلاب لاغتشالا ف

 رسكت اوه ءرذ نع طقس

 ىلع ا.قلتسم ناكو هلحو

 _ رثك ًاوأ نير هش ةدمءرهظ
 ةدملا كلت هسرد رت لو
 , هدو اقاتةيلطلا تناكو

 هتناكو هلع نورتي و
 مواعل اعيجف ةكواشم

 لح ىلع ارداف ناكحو

 . اج تعمل | ىوفاوتمارع
 فقو:ريثكب تك ه|تناكو
 نيكاصلاو ءالعلا لعاهلك
 ةنئكتمةلاس 7 اًضأ هلو
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 نانا | سرادملا ”ىدحاي ا

 تالكشا نسعأب و-الأ

 ىديجلا ىديسنلوملا

 تنطو ةفصص» هلارو
 هدوم

 لضاغلا ملاعلا ييتمو ل
 منخرلا ذيعىلوملا لماكتلا

 نيدلا ءالسع كوملا نبا

 «(برعلا
 اس هدلاو هسقلدحقو

 7 علا كلذ رهتشا و

 كولي ىلع وهدلاو لسع

 اسردد هراض مه دار تيطش

 اسردمراص مثسرادملاضعبد
 تامملا:سرادملا ىدحأب

 ةئدع ا-سضاق رام

 اسردمراص مث ةيئطناع نو

 ةثاممول لك هلزئعواسناث

 مرت مهرد

 نب ريشعو ثالث ةيَمساف

 هللا هجسر 0 ةنامعسو

 ا اهلوةسعم اموعو را

 هنِهْذْدوَمل هنآ الااهلوةذمو
 ١ ىالا لعلاب لعشال ناك.

 كلذعموتافوالا ضعب
 ةرواسلا نسعح ناكتم

 تاسلل !قياطةردانلاريثك

 هحوو

 لماععلا ملاعلا مسمتمو) د
 حالص لماكل !لضافلاو

 كولانن ىمومدوللاتدلا
 نيدإالضخأ نب ندلارجم

 مهنكسأ و ةناوض هر لاغت

 »ع هنانح مد

 !اءىلاعت هاد رتاك

 :راضاعروادهاز الماع

 دتعلاف ثفنلاب معسامأ مهل تاّعفا ماله-هوناع

 :الوىدعسي أموا نقسثنالو د اصلا اط قرمعلا ند.ةئتالف ةديصق نم هلو

 مسرى لعن وو دلاءأمنهتسلالو * ىوالاب ةيملالطا نيدنتالو
 مالاو ثرداحالا تا قيتو « ةحاح كاردا ءرملاىراصقناق

 ةزوسوما مالغ ىف هرعش نمو

 ىبلقرهفصعا كلما ءاكملانيعلا طتباو ب ىداَؤ اوف قرانل ىو رمان

 ءامذلاىوساسنم قبول يف ئسفن نافع السددرا د قادعرب كانانثقو د“

 ءاحرلاب ساسلاح صدق ع اللذ قأ نصب قةواو

 ْ ءاويلاةتقرافراتصقت < ىنلا وهلا فهكسرملا

 ىلع مالكدلامدهتدقو لاعت هلل اهجرةئاعس# و ةر شع سمج ةن سر غص فرصعافوفو د ريشكر عش هأو
 لقملاو ىدعملا

 نبنايغس نبن ادعم نبف ادخن حلاص نب بلان مزح نب ديعس نبدتحا ن"ىلةدمشولا) «
 « (ىومالا سو دبع نب ةبما نب بوح نب ردك نا. ؤس ىأ ندد 2 قكومديز

 ُ 2 , !نمسلذدنالا لس دنملؤأ ف اهت> وسرافنم هلصأو هدادحلأ نم لس أن ملأ ديزت هذ> و

 2001 نينامكوعب رأةنسناضمرر هش لس سمتلا غول ط ىلع ةءامعب رالا مول سلدنالا دال ن مايطرةنةدأومو

 03201 ناكل نم ماكح الل امياتسم :وةفو ثيل ا مول ياسا ءاانفاسناكو اهتم قريشا اتناملا يف ةئاملتو

 لعب الثا ةح سوا عيلان تاكو ر هاظأا لهأ بهذمىلا لقتناف بهذا فاش تاك نأ دعب تسلا

 |١ ةجلئاضفاذاعضاوتمكلملار ا ٍجلاَدساررلاد_عيابشدلا ف ادهاز
 تاةنصملاو ثيدحلا مولد قش 9! نم رجس و ةريثك فيل اونو

 ا اجاءام# عمسواربثك ًايشتادنس او

 || بجاولا ف مالسالا عئارسش لج ةعماسل الاصل مهف ىلا لافالا اسم“ اياك ثي دخل اهقفىف فلأو
 ا ىضرنيلسملا ع ا يس ةأدمفدر وأ عانجالاوةئسلاو مار او لالداو

 || لوصال ماكحالاب اك" هلو ريبك باكو هواهاعوةغئاط لكلة  اوهقفلا لئاسمف نيعجسأ مسهنع للا

 هلاسموعاجالاف باكو لختلاوءاودالاو لاملا ف لصالا باكو مس ادارء او ىصقتلا ةباغف .ماكحالا
 ١ دوهلا ليدبتراهطاٍباكو ضعبباهضعب قاعتواهلط ةنْغمكو قومولعلا بت اضف باك وعملا باول ىلع

 ١ هيلا قيس ل ىنعماذهو لب , وأتلا لمت الا كلذ نم ميدان ,امَضقانت نام و لئكتالاوذاروتال ىراصألاو ا

 || ءوسةلازاو هنامس ىف كلس هنافقةوتلثمةفلاالا اوةيماعلا طافلالاب هل الحدملا اوقطاملادع سب رقتلا باكو ا

 || ىحذملا نسما نيدجت قاعنملا ف هضش ناكو ,لبفدسا اهكل كماتعي رط هينيةرافينكشو هنع نافل.

 أدعي تامو بدالا فق تك و لئاسر اطل ىف هلابيبط ارعاشاس دأب ردك تارا ىطرقلا ||
 ا هلو ىديجلا نبا دبعى أ ايذادلا» نعالقن قالا باب لاكالا باك قال اوك امزءاءالذرك ذ ةثامعرالا

 ا هقعقلا -ثب نيا لاقووياد دعم هرهوةردانوةم رش ةلك هيف عجب سورعلاطقنءاسو-ريغسص ب 2

 : روذوو ن اسأل لع هعسوت عم ةرعم مه«سرأو مالسالا .وأعاةبط اق سلدنالا لهأعجأ اد تون تاك

 نمهيأ طخ بح مج. ةناردتلا ارو هداوربتأ رابخخالاو ري لاية فرعملاورعشلاوةغالبل |نمءلتح ||
 | هللا مهمرك 5 ىتبسحلا ٠

 1 ركشلا لقب نمشي رامون دتلاو سفنلا رت ظلما ةعرس زءاك دل نم اعنا لان. ارامىديجلا ا

 هسفحأ ق دشن الاف مهنمعرسأ 1 ةهيدبلا ىلع ا

 حوتف نيدحت هنلادب ولأ افا الاقوةقرو غل نيناس؟ ع نمس رق ىلع هش داع ةثامعب رأوه ١

 مهقمادبأ دنع ىخورف ىعسك الك مت دمصأ إل

 نكحاإو



 ماكل اعلا لأ »* ىعم فيلل تابعا نكعلو

 ا * مسح لمحر لاحت ىنأ لوق

 اضأهرعشنمو ليلها ةنناعلاتاطاذإ و« نئملطم نءاعملاه4 تلف

 : 0 ولا 4 لي ب تكو# ل! قىالملبظت »ب هةستحت اما ع نمف لذعىذو

 ليوط تدراولدرىدنعو 35 اناط مولا تفرسأ اسقف 5 ليتقتنأ مسا فيكردتلو

 ليلدموقي ىتحاديامىلع 4 ىنناوىرهاط آرت ملأ
 هعاس فوتو قوما نغنامو  انلترا مث ةسعاسانقأ اضن ىديجلا اظفاطلا هلىورو

 هعاقجا نيبلاتتشاماذا ع عاقحا اذن ل لمشلا ناك

 روهجن كلم اديعلروك نم ا ىنعب مزج نب رجسأ نب ىلع د مشوتأ ىرشن أذن ىددجلا لاقو
 قلت: فرظلا ل هأ سوفنخ وه ةنئابتادنالا تناكنا ّْ

 ىنعملا ف اضدأ هلو

 نيضلاو مالقالا امهناق 4 تعجدق ةيرفدصرا

 || اهحرش لوط تان جامو ثار طانسسلا تفرش روك ذملا حابلا ناملسدملولا أ نيب و !

 مسي داكياليمدقتللاءامعلا ع نوار د ْ
 : ا اوهنوهتنتق ن همهتيطالساورذحو هتلعاو شو هل ءلضت ىللعا اوعجأو هلوقاودر وهظغن ىلعاو اامفدَتَق

 ىف ةسو لو هل تناكو ||رخ اه فوتفةليل هيدا ىلا جهت !ىت-هدالب نع هندرسو :لولملاهتصقاف هنع زم الاوهمل اًون دل نع يا :

 نمضتا قوز ةوسضولا ١ نادر رق مو قرا تدع فول نال تنو ةئامعن راو نيسعتو تت لج كانعن ساتبش نيئلنالدحالارا
 تاضمررهش لس ءاععب رالا مون سهلا عولط لبقورعن 1 اطر#ب ةدالو كاتو نامت هلا تورك دكا مزح ا

 . مرح نب اناسل تاكم 0 ذمد#لا فب رعلا نب سايعلاوت أل اقهيقودعاص ناهلاقةئاشلتو نينامثوعبرأ راةنس |'

 ليج رعي ا هدلاوةافو تناكوة الا قدع :وةوةرثكل كا ذلاقامغناو َنيجدَعُم نعل افون جاجا فيسو ١

 ريل او يدالاولعلالهأن موهو هن اغأ !ةلودلارت زوتأكو ةناهعت راونيتنث انس ةدعقلاىذف :

 لاعتهلبا هجرى اباصو ضعب فرب زولاىدااو نددت روك ذملاز وت أءداولاقوةغالملاو ْ

 اهنودنكإ زالاةلح ىلع 35 0 الف اهنغامست نأ ترش اذا

 0و 0 قر 2ك ا صاع اروصنملاهمودخ ىدن نيناسااحتاكرو < ذمار زؤلانأ سبتقملا ةوذج با ىقئدتجلارك دو ْ : ٠

 ا هإةتعاروصنملا تاك نودسم لح رمال  اطمعتساةعقردمل|تعقرف ةماعل اهسلاعب ضعي ىف صاع ىنأ ندمت 1

 كاذنمتافمدنعزولا ا بتكنأ دارأو لٌعلاذحخأو هنهنلاو 1 ذلاقو هةيضغد:شااه ارقالذ هئمههظعتسا مره لعاقنح ٍ

 ىتوودور : لعحوأ ةرولالوانتويلةلارب زولاذخأ و روك ذملاورب زوىلاةقر ولا يرو قلطب بتكف باص ا

 .قوحلا ىلع ام م نيلسيل هللاو تمهو لاق ءارادذ عسيقوتلا هلواسفاذ مج لص نملاقودرف ةسطرشلا 10

 را تار ها ارا اهبل ف ع ردو سفوتلاو رولان ونا بكسل
 هقالطا هّادارأ 0 ىبتر ىلع قطن من لاقو كلذ نم بع ءارابلف قالط الابمطتت» ارافنييلوالا نيدرملا '

 فرعناملاةوروك د 1مم ةفهيلعمايقلاب مهامدنعهعلتق نم فئاو عا !!ءلواموءافلخا ف يسنم

 3 0 : ءاهقنا فديتتساو فوأقلا تت رقت نان مزعل
 يش همدس هيض ا

 ةدابعلاز لسعلا ف هئاقوأ
 قاص ةدافالاو سردلاو

 ربزولاةبردع الوأاسردم |
 اسردمراص متاشابدو#

 حنات سرادملا ىدجاب
 توتس مور كح ة نع ا

 دعاعتلا قيرطبامهرد |

 سلات ارد
 هتلاىلااعطقذم سائلا نع |

 هتيد دعت تاكو ىلاعت |
 نم عم ماكشبالو تقولك ا

 تاكوانندلا مالك مهروزب

 لاعالو هاته الادرخغ

 تو عهدنع نأكو هل

 بصر ناك هنأ ءوضوىأر

 دربلا مانأ فس عار“ ىلع 1

 نرسعرادّوم ددنتلا

 هنو دسم كإذ تاكو اولد |

 فضخلر اخ !!نمترقةنال ا

 هل. ةفرط قراسحاف ةيوث ا

 لالصو تآىلا رغشنو

 رض لوا حئاشطا ىلءردقي

 لاقهنعت اد ملاضءاىور
 .ىامو 0 ارذاتنكو ا ياس 10 ءالط انلاق تتكتئذلا اذهامروسنملا الا قفةطرشلا بحاصملاعسقوتلا ىضتقم ا :

 ان, دوتي رولا سوده ||
 لا 0 يلا نو |١ هملارظنف فالط الابل اولا ا تتكتادارأو ةقرولار ا ْ

 : كولا لاقرك هبات ا بكين دارأو هيلع ايف طخ عارف عبقوتلا هوانف اذهب لمأن هلاقولوالا٠ نمدشأ تضَءو روصنملا

 سدةتوكاعتر وك ذملا |
 تزك ظفلاا اذهو لاق :

 مةكتالمل 0 5 ْ ىلعد م ىنأ نيل ضغلا حفارون 1 هللاقن لضاف ىرس هيدندلو روك ذم ادهش يال ناكو «هعنملعانأ ردقأالا| ٠
 3 1 ىأدع ىلع بضغدقد < اثاكو سلدن الاداب نماهريغوتم رشا بحاصدابع نيدهتعملا ةمدحنف ناكو ا

 1 ا فرع نم مهل لافو ةعارز ورم تعش |وهئم هنأ اريرمال نقي مهودامع نب لمع ساني دمت نم راب اديعيلاط آ
 1 8و انهدم ل“ ىلع مدي

 از هىشفب ناىغمانا

 هتيكو ىلع هدب 1

 , ادله ئاشفا لعافسس 1



 . رسكبهدسو# رهشأو حد لّدالاو ةئامعب راو نيعب راوناةنس لبقوىلاعت هنلاهجر فوت عروك ااا قاعت هللا درة عب رثلا
3 

 : ٍ ملا مخي ىسرملاو 35 2 اسءاهاهد عبو هإمسهملالادلا تفواهتحت نمةانثملاءاملانوكسو ةلمهمانيسلا ا ةخوم وو وهيكل ْ

 كوملا لماك-!!لضافنلاو .

 مورلاذالككأ غدالبلا كلت ٠

 معلاوةدابعلابالغتشمايقت

 هحورهثلاحّرر رسلا 5
 لماعلا ملاعلا مممو)

 ىوملالماكلا ل ضاغلاو

 “ب (ىمعلا ندلا دع

 تشب هلبلو + معأ هللاوباككلا اذهى ىدهملا نت مهاربارك ذقيسدتو كانهرامة لف نيغشا نيف سون || نم ىلاعتهّنلاهسجر ناك

 نوكسو ميلا تفي مثيل تنمووجس ا دنالاةدار ةنك اسءاهرش الا ىفوةنك اسةدحومءابامهنب ونيماللا || مكاروكتلا كوم ةذمالت

 : نوعملا هل. ةن سابعلا نب نمتومأملا معىدهملانيرمهار ا وهو« _ءاعةما.ةدع همن عافع نمالا هن اكدأ

 عمةقالزلاةعقو روك" ذملاعفاروب ١ لثقودمل انس تاوهطس وهعرض»لأ مهر كشو هسينبع نيد
 0 همودخت

 ةجرت قةعقاولا هذ هرم تدنوتسادقوةئامعب رأ اونيعيسو عسل ةذس بحس رفصتنمةعجلام دول ىقريجعملا |

 اهرخآ فوتم#ملا ني ثلا تفواهتحت نمةانثلاءايلا نوكسوماللا كو اهقوق نمتانثملاءاتلا متفو نونلا | سرادملاضعبباسر دمراص

 معأهللاواهملا ددرتب تاكو روك ذملامزخن !كلمتناك ةلبالانعأ نمار رقى هورمم | ىدحاب اسردمراصمث
 ١ راصَم تامعلاسرادملا

 * (ىسرا اهديس نباب فورعملا يعمم | نب ىلع نسم اونأأ ظفاسمل اد | ضاقوهوتامهنردانامضاك
 00 010 ل قرح 0 0 ا اا 2

 عماج ريبكب اشو هوةغالا فيس لا ناك كذ نماع :و>كلذف عجدقوامهلاظفاحتيبرعلاوتغلل |ىفاماماناك || كاست هتنادجر ناكواسمم

 تف ةساعخاو رمش قيتالا باكو ريبك و هواضيأ ةغللا قصصخملا با" هلودغال اعاوفا ىله لّعشم ا قاياصتماءروتماءرشتم

 . ]|| هياعوةغللا لعبا قون ا ناكواضن ار رض هون وار رض تاكو ةعفانلاتاغتسهملا نمل ذرعتو تادادغ| ١ مكاورب رقت هلناكو قا

 ' || لاق ىكتلطلا رعى ىلعاضناار قود رك ذمدقملا ىدادغباادعاصءالعلا ىنأ ىلع م سألوا ىفهداو لغتشا | بتناك, ن اكو نسر رو

 1 ا رس نمىلا اورظنا مهل تاةففنصملابب رغ ىلعنوعجس اهلهأ ىلثن لاق ةرس سه تاخذ ىنلطلا دوو حلما نسسالاطذنا

 ١ هلظفح نم تبعت رن ىلا هوا نم ”ىلعدأ ارعفه ديس نءابف هرعت ىبعأ لح رفوف اف كاك انانليماو ١ حس ىلع ىثاوح فنص

 |رخ الاعب رروشنمنيقب عبرال دحالا مونة يشع ةيناد ةريضح قوثو « فرصتو انحر علا ف هاناكو || فءرشثل ادمسلل ضئارغلا

 ضعباطت ؟-هلانمدل رهط ىلع تبر و اهوحوأةنسن وتس هر عوتئامعب راو نيس ونامت ةنس | | اسنملئاسروتاقيل ل هلذ
 برغملاةالسهتتةوىلااب و ءاعمدص يصل اةالص لبقةعبلا مول تاكر وك ذملاهدس بانا سلدنالا ءالذف || ٠:5 د. هشلا باب ىف ةلاسو

 دحالا مول نمرصعلاىلالاخل اكل: ىلع قبفهمالك غطقناوهناسل طقس دقو: نم خف ًاضوتاا لشرف || ددسصا ةياقولا حرس ىلع

 ٠ || في رعتلطلاو + سلدنالا قريش ةندمىهوةيس صولا ةيسنلاهذهةلمهمنيساهدعب وعارلا نوكسو | | لماعلالاسعلا مسهتمو) ع

هوةكنلط ىلا ةمسنلاهذهفاك اهدعب ون رونلانوكسو مملاو ماللاو مل ههملاءاطلا
 | ب رغفتةنبدم ى

 ْ ءامهاه دعب وةحوتةماهتكت نمةانثمءانمذ :روسكمنون فلإلاد عب وةإم-هملالادإا متي ةيناد ةلوي فا ديالا | فسوت ندلا تاتس

 ْ ١ رعأ تاءاشأسلدنالا رشف ةنيدمىهو ةنك اعإإ تلا
 وسار ا كا ىرهفلا ىغلادمع نب ىلعن اوناز# ا ءامنع ىلع ًارقدعدرب نم نإ روت ازعاشلا قاد رعلا وفخر رضا عرشلا تاض ابل سل |[

 2 سلدنالاةرزح ىلءأرط ةعاج معزوةعانص سأرو ةعارب رع ناك هع ف ةريخذلا بح اص ماسإ ني الاق |

 11 رومهعمووسلاق فانانعنايذئموهتدالاوناوريقلا نمد:طو بارد عب ةرعجول ا نم سماد اةثاملا فصتنم

 || هناىلع ممقملا سنالاب رابدلا سفانتهمقاو ىفانتو مسنلابضايرلا ىدامتاهفئاوط وام هتداهتفقن راعل |

 ىلع ىوط هنكساو ءانملاىلان امال تفلتءادجولا ىلا تذلتب نسالاروهْممنطعل قيضىنغاباسف ناك ||

 قاضدقوةط ةزيدمهيلعتلةشاانة فان فئاوطلا كلوامعلتالو هرطقدعي و هنامز نيب لمحاو هرغأ|
 نءاورك ذوتاد:ًالاردز سحاص ىرصخلا قدم ىنأ هلا نب نسي اونا اذهو تلق ةعبط عجارتو هعرذ

 |١ مركلانارقلاسانلا ارث واهقرطوتا ارةلاباملاءناك لاقواض:ٌ ىديجلاوةلصلا باك ىف لاوكشت ||

 || ةرياسلاءدئاصق نةرعشناوهد هلوةعستو ناةثاما تاس ددع عفانت ١ ارقىفاهماظتةر.صق هلواهريغو ةتيسب

 انالوم ةسردعاكردمراصو

 راص مهسوربة نب دع ورم

 مقرا ةسردعاسردم

 ةيئاطاسس اسرذ_مزانص

 ةسردعاسردم راض متهسور»

 ةدلس ناخدز انناطل ءلا

 أ هبلا ضّوفو«ساما
 وهو تامو لانه ىوتفلا

 الام ناكو اهبسردم

 هدّدر نيبلل_فسأ دب هقراراعسلاد قر هدعومةعاسلاماقا « هدغّتميصلالملاب اهلوأ ىلا ةدصقلا
 نيدجلأ ن'ىسبومنب دمت نب ىو مندل مت هيقفلانبحاصا مز او رةواهدأر اىلاة>احالفةروهشم ىهو 0
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 نا ايم هاوس و ل و

 .وباذعنيب ,رثأ اودسأ ار للا عض :وعتاذع هر لحاس ىلع ايس ونيس دوىزحا |

 1 دم لاعأ نم ماش ردع ىهوعا ارا ةيسنلاهذهواو مقل ًاءارلاد عب ورمملا نوكسو فاّقلا خشب

 تن || محلادعب ومملاتقو نول توكس سوءاطلاهتشبةحنطو ةزمهلا فرش ىف هيلع مالكسلا مدقت دق ىرصااو |

 ممم

 اهتلج نمت اس ًاءىلاسعت هاهجسر ىو ارمتلاب فورعملا لئاضغل اوف أ اتكلا ىسنع
 ١ اي ذر دع :سفت :ىوس كافح قول هددحْك رسال كرو 5 هدوعْسل طل سه لمدق

 درت ن وفك تدك كنف انءلااتدغأاذاو : ةدنس وك تعور ع دع هسلا نفق نعنع ت بو راه

 : د < مسهل ارا دع مف بالا كبفكرشأ ا هرذيز لن يسال او د اضرةحو كد تلون

 ماتدن هتعير كسم ن ماهل دع ساكيايسدتو هالوتأ اضنأ ريد ارعش ن مؤ

 مادملادرولا نم ترضع ى تهدي 3 لاقرصعت كايد نما

 ًاطباتصخ مهدالب قاهمدأو وةيلدشا بحاصدابعنبروعملا ىلا همالغ لس رآ ةحفط نإ دع اقم ناكألو

 لمعف هيل فتحا امدمقعملا نأهغلي وهنع
 اعوح رالهالغل 5 تلافةنللا صح اعوعن ةلارهدلا لو 5 اعوحجملا ب بك رلاةمت

 ع :وح نا قت ام 5 "ىالغدتلا حر

 ١ غسصاو | ىثدحلاق هن هنأت :لانفور مملادب زول االسعلا عيان نكحو د مزلب الامهوزاتاسنالا ىف مزعل | قو

 وضو:لصةرب زكح ناكوهسبلاا جوتي راهب زهجتي نه اوزان دن امس: ىريرزلا ب رعلا ىنأىل اةيليششا

 ىلااهلثم شعب ورعاشلا لّهسصلا ىريب زلات :رذلا تارغلا ىأن يدم نب بعصمب رعلاوتأ وهو اهلهأ نم
 برعلاوت آه لاب تك ناو ريل ابوهو ىرصخلا نسما ىأ

 نم يك سابعا 3 ئساٍب اش فك ىسارل نيعنال

 ٠ برعالربسلاو ررسغىلءالا ع هينيقسلاىرحال مورالرعلا
 .٠ ءادلاانهصصخاةريذلا كل ىريغ « هعطقأر هلا بوكرت ىنترمأ .ىرصالا هابتكو |

 ءاملاىلءىشمألثأ يسسملالو 5 هتنصضس ىب دخان ول تنأام

 هئاسر عن ع راونيناعو نا ةنس ف فولو هريغودمعملا حرتماوكلذدعب سلدنالا لخد 0

 | || ةنسرفغصرخاوأ ىفنول اىلااعحا ارفوندار دعت 2
 ا ىوارمةلاو نك اوس

 ةئاعسعتو نيعس و ىدحاةنس ىوارمةلادأوموىلاسعت

 : دإوهناق ىرب رلادرعلاو انا ووتيساتلا كلا نمناتلح سم ةتسنيب واهس برغملابةداد ىهوةنك" اس ءاه أ

 هن امعل رآو نيتسوعبر رآةنساهلعمورلا ب اغتام اهتم رخو ئامعي رآو نب سشعو ثالث ةنس ةبلّعصإ

 مع هللاو سل دنالاب جةنا_عس#و عبس ةنس ف هنأ ى: خل وفريصلا نبا لاقدايع نير زعملل ادصاق

 ع( ىليتشالا ىسلدنالا وخلا فورخ نب اف ورعملا رضا ىلع نب دش نب ىلع نسكلاوناز##

 1 ادس>احرش هب هن ويست حرش هلعةعسو هذ غر تدهش تافتسصماسف هلوةيبرعلا اعف ةاضاقتاك ا

 ىسادنالاىوخلار هاط نا ىلع ب رك دق ناكو ههشرصق امو ىحاسزلا مساقلا الل جابك اضنأ ]حرش

 1 ىرضا اوىلاعتهللاهجرةملمدش ارك اههسو عستة نس ول هنأ ل قوةن اقسو رشضعةنس قولو بدخلاب يفو رعملا ا

 مالكسأ ١ مدعت 7دقو تومرضحرىل ادم دنع اءذهميماهدعبوءارلا تذوةمدقملاداضأ انوكسوت ةلموملاءاولا مشب 1

 دادش نينيدلاءاهمىلا اهمتك ردا
 0 ا ا و وا ل

 * (لصالا ىزاريشلا لزتملا ىدادغبلاى ولا ىبرلا باص نبع رفثلا نت ىىسع نب ىلع نسل اوناز#
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 داق د ١

 هشأ 0-1 تفىبضو |

 2 ىثاوح

 اضأ ف د رسل ١ ديال ا

 ىناوح لعادر امتكتم
 هلومداز تيطخ لولا

 اضنأةئيهلا عاكس 2

 ثحلا ناذآ قةلاسرو |

 رونو هحور هللاحّور |
 هحرضص |

 لماعل ا ماعل ١ مم وزد« ْ بتحاصةايعندسقعملاثعبلاق ده ند رهدح نعىببل دنالا 4 ر اطار نيد مرو دس لال ا 1

 تيس |لماكتلالضافلاو ا

 ليسا كول اتلستلا ١
 د هاربا

 مد انا داس نمهدلاو ناك ١

 لقو مهلادالب نملخترا

 نمةسرق هن رق قنطوت |
 ةررقاهل لات هيسساما
 الا دان ناك -

 0 لعش ةيئسلا

 ملو تاداعلا قراوخ
 اقو باها صْفتل ضر

 كال ذهل نم .وباتطالاّنم

 فشكوهرعوخ اق ىعانا

 نعروك دما اولاهدلو ا

 لاف ءدنعرهودتسأر ١

 ءاوهلا كير ضاع ركسأر |
 .فيك هتباهللامذ دوابلا

 ع اوتسأو :

ُْ 
 نآهللاتوعدلاف !

 يم رحل ١ هتلاسوفاعتهتاءاشناكاذرك ذقأيسورعاشلا فورخنباريغوهوةمهعلاءادنا تي فورخواهاع |
 كلذئم ىننكف كهح 5

 فتاشكتاع :رظن فداصق ١

 ىرصي ف5 دقو سار ١ ا

 تاابنمو ناك اي آلا || لعدادغي ف لغتسش اهضداساف ىسرافلا لءىنال حاضنالا باك جرش هلانقتموخل اىاماما املاء ناكسح ||
 نيح نامندب زب ب تاطا لا 0ص ا ا حجج



 اكتفت ناك يسحاما ىلع 4 راما :

 ١ تاكو اهتمدسحاو ىلع ا

 هللادجرلاق ةسورت هنت ل + 3

 امو دهن دقو اي

 اولوتىلعوت أ لاقو دادغنىلا عج رمثةنس نب رشع ىسراغلا ىلع بأ قعر شفزاريش لا يرخ ع فاريسلا" هثاعدزمدةسوهمزالس
 ئىس هل قبامهنع لصفن|ملاضد أ ىلعون أ لاقر كنه بأ دحت لب رغلا ىلا قرششلا نم ترسؤل ىدادغملا ىلعل 1 قى طرغبال ا هاصو دقو

 ريثك قلخ هيلع لاغتشالاب عفتناو كرار صتخحرشاهتموعنلا ف فيل .انةدعةلوهس:علأ ستات | را
 ]ل فوتو ةئاسملثو ننرسشعونانعتنس هتدالوتناكو ةايذالاثايط تام ف ىراشالاساهرك ذو || هل الاوقاسف ديلا امول
 ةمسنلاهذه تجاح د مف هريغ مارازن نب ةعبد روهاىرداالوةعس رولاةيسنلاةزهو]مهمنيعاهدع وةدحوملا ْ نو لح م جهرا مو ةابلاو ا رأو نب رسثعة نس مرا منين شعل تيسسلا | 0 ابظل 50 5 مَ 3 0 اة 2 38 5 35 3 0 00 50

 هدي هد مسام ا
 نماريثكس تكوتمعلا ةراغقاطختبتك, ناكو ةدمةبماظنلاةسودللاب وكلا سردؤاهتطوتساو ذادغب || ديصلا نع ال مدقو ههتامز لها فركراص مش رصتو ىرتصلا لجل باص قار ارعاقلا دبه نع رشاد | ليلاكولات بالا امالي
 ىودز 00-3 ذءدةتدقو فاص نن نسل اةاهأ !كامهنع ذأ نمل نموريثكق لشهب عغتناو نذالا وك ا 1 ايناطانلاغمج رف

 نم انا هلكس ل نا قدشتألاقوتس رعلانمفرحأ ن عمتل ًاسودادغبرهتسلاحلاةوىاهصالا ىناسلارهاطوبأ فاك اهنع ا
 تيبلانمريدناب بهذبوب اولعافهلكموشوخلا ةقلانطعبا | ودل اورو كم
 .تدزلا,لمعتة دن رث د هبا اوودتلا نمريخ ١ هالاور جف روكذداا
 هتيسن فرعأ لو لاعتهللاهسجو دادغيسة ءاسمعستتو ةرسع تسةئس ةغاىذرسشع ثلاث ءاعبرالا مو ىفوتو ا للحرم حالصضو ا

 ظ رسكو ه]مهملا نيسلا نوكسو ةزمهل اسك, ىذاب ارتسالا ورخ اش ىلا مآ باعتل صقل باك ىلا ىمصغلاب | يور د لعل باطأ
 ةيسالاهزهةمعملاذةيناثلافلالا دعب وةحوتفم ةدح معاي فلالا دعب وءارلا تفواهق و نم انكار

 نابرحوتهيراس نييناودنزاعلاسعا نمقديلبىهو ذايارثسا ىلا
 ق ةرلا ىلا هاربا نب كا دبع نب ن.سس ا ني رمتسرل ا دمع نيس !ىبانب ىلع ساونا | ةمدخ 8 لح ول انو

 ىرعشلانباتاداعسلا نأ ف ررشلا لع يدالار قوة رغماش أ هنم هلل صح وريها.ملا ءايدالا نمتاك | نيبكلا عماججلاب افكتعم
 ىرب نيد يباب غمحاورصمىلال رو انامزسانلا ًارقأوهنفق عربو قبلاوماروصتمعأو |

 ريثك مس ءاعءارقو هباوروال ع ىنتملاببطلا يأن اوندبافراعناكو ءاشنالابتاك لالخ ان نقةوملاو || مق نأ
 ةرثك عمطاغااءطشف عشب وب رغلارعشو ب دالا ىتك نمريثكلاهطخت بتكورصموماشلاو تارعلا || د زا نيدلانانس مدا
 سانلاوةنح طخناقهتش رط تناكوذغا !فوهاكوكلا فنك لوك ذنك لهنا ليقوهزارتحاودطبض || ةنكأ رعي لمشاكل و
 نمةعاجت ًاروهيتك لعاهرطس واماطودئاوغلا ىلعاضنرحتاكو هننولاغيو هطتتقتوسفانتي |! اناسدوت ىناصوأو سفن!
 ةنس مرهملاثلاث رهظلا ةالضدعب تءدنلا مولىف ةولودئ[|يسج ونانسى هتدال دتناكو ةتعزخاو 0 ١ قش ارةعفاو ل تعفوق
 ددالام هول هدأ اريق تن< ىلاعت هبا ةج .رئزتت وسلا رقع نذدودادغس اسعد نيءعيسوتسا| ضد.ارييكحربط ةروص

 ا ىنال قدح ىلءلانهأر قو
 ١ اناهز ندلا نانس ئيشنلا

 (ىل 6 وصلا افاد ا ا نى َن وار* ٍ لل شرد وهب( ل | مجشل قورعملا دل ىدهمتقلملات نان نيرتاع نت نسلعانن لعن سكاوبا 0 2 2 2 07 أ نحال ارضا

 | سركلا ىلعو سرسعلا
 عبسلا تاوعدلا ىلعو

 قتشا ةرصش تبارولاق

 تاوعسلا فاهعرفو ضزالا

 قرشا | مالم ندغاهلو

 تعقوذ لاب رغملاهلا

 ءاجمت نسددغلا تلد ىلع

 0 177777972727702 23227 عر 72003727 17-2703715: 27 2277ج 7 و

 نيد يأ ىلعدادغبب هاغتسشاناكورعشلا نسحب رءلاراعشأو ةغللاووخخل باري ءتالضافابيدأ ناك
 مهزئاوسن تاو راك آلاحدمو ماشلاو رك را.دحلارف اس مث تقولا ثا ذ ءابدأ ن منةبط ىفنمو باشا
 4 نهاسو باو ةيثعلع ترةساجلاةام“اناك هدلقن نمعجو في ئاصتةدع هلولصوملا نط وتساوأ

 اطلشم سانلا ف عوقولاربنك ناسللا ىدذب ناك اال لئاشغلا وج ناكو قالا ماقال اجلا باك |
 هرك ذتفو لب راج ران ف فوتسملانبتاكربلاوبأ رك ذأيش ل ضقلا فدحالت الو موضارعأ باث ىلع

 رك ذومانلاب هئازيتساو مر كسلا نآرغا]هنضراعموةبوثكملا تاوأضلل هكرتو نيدللا هلة نمعبلاا همست ءابشاب ||

 عسب اهم
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 ببطلان م ًايشموللك لك 1ةدمت. أ لاةفاوحش ىعس مل لئسلاو ف سعت هرعش فودرعش نم عيطاتم

 نماثلاءاعب رالا إبل ىفوق وامهش كلذ تروسف ةعتار هل الف هتمعمةح احلا ءاضقدنعهتعّضو اذاف

 ىاعت هللادج .رنار عنب ىفاعملا ةرمقع نفدو لد وماي ةثامسو ىدحا ةنس رح الا عسر َنهش نهب ريثعلاو

 ملعأ هللا اومشلا نموهو مماهدعبوابت< نمةانثملاءاملانوكس ومما عنف وةمعلانيشلا مطب معلو

 ىادمهلا بلاغلا دبع نيدحالا ريو نب نضل دبع نب رخنا ىلع نسخ اوب ا

 *(ندلا لعب املاىودنلا ىرآملا ئواذخسلا ىرضملا

 هيلعنقتاو فاقلا فرح روك" ذملاىرتملاىطاشلا مساقلا دمتى خيشلا ىلعةرهاقلاب لغتش ادق ناكس
 يىئاسلا نم هب ردنكسالاب عمو ىرشملا كم نب سراف نثانةدودلاى أ ىلءوةغالاو وتلاو ت ؟ارقلا م

 رهتشاوهنونف ءالع لعام مّدَعَتو قثمدةني دمها لقتنا مع نيساب نءاوىريصوبلا نمرصع وفوعنئاو

 قةيبطاشلاةدسصعلا حرش وتادل عبر ىف ىرشختزلل لسصفملاحرمشو ماَفعداةتعا هيف سانلل ناكو

 سانلاو قشمديهش.ًروهتقوىانيعتمناكو راعشأو بطخ هلواهمطان ىلءاهأرقدقناكو تآ ارلا

 وه واع مم بكري ا ادت ر ونامردعتالاةِب و م6تمدحاوأ مدي الوةءارقلا لحال عماجلاق هيلعت روجتدز

 ةعفد فلكل اووخ الاريغ عضومىهداعيمأر قي دحاا اولكو هنالثو تانث | هلوحروةسبلاصل اليحيا دعصت

 ىداج سشع ىناثدحالا هليل قش مدي وت ن أى اةتفيطو كءابط اوملزت موعببجلا ىلعدرب وهو ةدحاو

 هسفنل رش هاف دولا هن درضحالا :وىلاعت هل اوجركدتس نيعسل ىلءفدندق وة[ جس 'ونيعل راو تالثةنس ةرخ الا

 مهلاعيطمناكنملكو د مهانغعبك رلالزنب و * ىجلاراد أنا دغاولاق

 مهاعاتأ هسجو ىأب 3 ىلمحاف بنذٍ ل فتلق د مهابعلب ار ورسم عبصأ

 مهايبرت نعاوسال < مهناشنمولعلا سيلأاولاق
 ةم#عملاءاذناو ةلمهملانيسلا مطب ى واذؤسلاواذمل ةئامسجن و نيسجنو ناس ةنس ىفمد] أوم راتب ترغط ُح

 اوةبطأ سانلا نكل ىوضذ-هسابقو رصملابعأ نمتس رغلايةدبلب ىهواض*ىلاةبسن!اهذهماأاهدعب وأ ٠

 لوالاةيسنلا ىلع ||

 *«(روهثملا بتاكل باويبلا نبابفورعملا لاله نب ىلع نسحلاول ادب

 مب رامل اءذه لعن نمل هلم نب ىلعوتأ اكن او هيراقالو هل 'مبنتكن م نب رخأتملاالو نيمّر ملا فدحسول ل

 نبا نكل نسما ةياهن اشي هطحو قبسلا هل يضف كل ذب هلوةروصلا هذه فاهز رباونيفوكسلا طخ نم
 ىلعابأ سلب وسنملا طنا بحاصن ا ليقوةعج م وةوالط اها سك حصواهقنو هنن رط بز هب اّربلا
 ندمافر وك ذملا ىلع نأ هبحأ ةجرت فروك ذموهون سلا هللادس,عوبأ ءوتأوهامتاروك ذملا

 ١ دشن ةلقمزبا طن فيئاصتلابحاص يملدنالا ىركملا دسعو ا دهاشاماو كانهرظنماف
 ٠ القمتصص او .حراوستدو .« هتلّقمداعوا نم[ م نبا طح

 ناعم لذ ع ديالو هوأش قحلس نم مهيف سيلو نودضأ, هلاونم ىلعودرغتلاب ن سلا نال نوفرتعم لكعلاو
 ةقباسلاب هلاورقا عملا لب كلذ ىدا اد ناانعمسالواني راف اذه عموهبف سيلامىعدب نم قاذف
 هيلا بسن اذ_هلفبابلارتس مزالمباّودلاواباون ناكءابآ تالاضب أى رتسسلا نبا لامي وةكراشملا مدعو

 زازملا بتاكلاى راقلا رمعس نع ىلع نيدسأ ني دج هيلا دمءونأ وهوتتاكلادسأن ب اةناكلا قيضش ن اكو ا

 نكمل دبعو دلل اارفعسو فوك اريدزلا ني دمج. ىعوداسغثلانارهلس نيج أ ركرابأ عمم ىدادغبلا
 مرا نماتلت نيئلملا حالا م هول فرس نير تاماقو دص ناكو ةّعيطل اهذه نمةعاجو ىطةسلا نسحلا

 ننرسشعو ثالث ةنس والا ىداسجىفاثس يدلنا مول باَوبلا نب اوتو ىزيئوشلاب نفدوةثامعب رو رشع ةئش
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 تكف. كاروبز لا زيشلا
 لاقواهرمعب لوةسعقاولا هل
 دعب و لاغتسالا ىلعمد

 ىرخأ ةعقاو ل تعقو مانأ

 رح راج ىلع ىتتيأر
 ص رالا ىدع ةماطخ

 فرط راجلا للعدودشم

 يام مالغ فلو رخ ف

 زوين يد ودعوا
 قت نر اناس درمدأ

 تنزؤخو :ىقاولاهذهنم

 لاها_عظعايزح كلذ نم
 روك ذملايشلاىلاءاخ
 ةعقاولا تكف مايأدعب
 تزال لاق اهلعكزحو
 نيرسحا ةعقاولا هذه

 هر وصرإلا نإل لوالا

 و دو مال غل ١ وةيزخلا

 ةروصروتتطلاو حوزلا

 سدقلا ماعلا ةبذجلا

 7 اجلا مامز نكمل هناالا

 كحاب تناديقتال كدس

 كل ذدعب لغتشا و الصأ

 هتلادجر لاف ىتكرت ُح ملعل ا

 مث لاقاك ناكو ىلاعت
 ىلا لصو ىتح معلا لغتشا
 نبح ل اول اةمدسخ

 ةيهالهتنعوفوسمانسلا .
 سيردتلا لبقي لف سردتلا

 كولا ةمدخنىف نغرق
 ةسيل اتهذؤهدازدحا أح

 قيززأ ةنب دك هسن ودنلا
 راص وةينيطنطسقءاضقدعت

 ْء ربك ةدمهتم دف

 اشاد زولاءاعدتسا

 هلعفمداو ملعتل ىامارقلا
 تاظا.لل|.لعم هراضص مقدم

 .ناطلسلانادوسقروق
 تاطلشا امامح ىفنامثدب ر



 - اسودم راص ناعدخ م

 ءالعلاضعب قدشن اوهنعهتاىذرليتسنيدجأ مامالاراونفدودادغبب ةئامعب راو ةرسشع ثالث لمقو || راصُم توغن رصةسردع
 ْ اههوباّومااننااممم شر هنأرك ذنيتيب || مراصحهرقةسردعاسردم
 مايالا كلذ ةضعب ثضقو “ب افلاس كِرَمْفِباَكلارعشتسا رب رولاةسردعاسز دمراص

 مالقإلا تقسو كيلعافسأ 5 9 اكىودلا تدوس كاذلذ ةنيدعاشاب قاطسصم ا
 ةفصتاببأ هل نم نيرخأتملا ضب لوق نع بلحن. دعاه غلا ضعب ىف ءاا وار د ئدماز هو اسردمراص م ةينيطنطسق
 لالهنا مفنءلالهنب ادب ادن د هروطس تطدضورلا وكت اك 32 ناعندي زب ايناطلسلاةسردع
 نءاهنالئلاصلا لئاسر ل ثم ظاغلأ ةغالنفوباٌوا|نبا طحت لثم نكس ىف هطحشنال ردن ف تا لك هلنيعوهبسامآ ةنندع
 اهندشناقتيبلا اذ هابهنمىتلاتايمالاة يق نكرر ناكل اعلا اس مهم رى مّدقتاك اضن |لاله ضوفوأمهرد نونا مول
 لالحنايبللر عم يالق وع ىوحوىذا|باكلاكنم تأالو ىهو * ءلانهىوتفلا صآديلا
 ىوتغلاو نسل ردتلا را

 كاع ةبحالا عب ريفوتو »* لهالضألانم عبر ىلع تاكو

 لاؤس مت الالط |لأسأو د هما نمدأو يمد نم فرقرأ ناخديزب ايتاطلسا ا هلنيعو
 ل آل طوم# مآ لابلموكحن ع هلظفل تمهوت ىحدي تمهو | مول لك هتنطارخاوأ ىف

 لالهنامفنعلالهن ادب ع هروطست طش ضورلا ىتوك باك دعاقتلا قب رطب مهردتئام
 ةسه نب سها رح هنا لعل له دن ميدصلاو مال لا هيلع لدعم اىرعلاب طضنملوأ ناةياكسلاب قلعتباسمو || ملح ت ناطلسلا سلجاسل
 تطال رس ىلع نا

 راضراوس اراد 4ىرتشا

 هماع ىراصتالا بون أ

 ن -لاوىراسلا كلا اجر

 'لوملااهفتو فو ىه

 نوكي نملك ىلعروك ذملا
 بولى أ ةسردمىناشردم

 لانعتهنلا ىذرىراضنالا
 قوت ناىلا لانه نكسوهنع

 نئالثو سج ةنسف
 ىلع ىف .ندقوةئامعستو

 تاكو رمعلا نم نيعست .
  ةريسعمدم لهأت ملادر# ْ

 اشن رقتااورك ذىمءالالاق سائلا ف ةناكلاترشتناراسالا موس نب نم هنا لئقو رامنالا لهأ نم

 ىو ز وزامنالا نتن اول تن ةياتكسلا ميل نم أن م ةريبلسا لهال ليو ةريدلسا نم اولاقف ةباثكسلا كسل نبأ نماول سس
 سءهدبع تةنمآن برحوهزاملاىلا ةرخلا نم ناكل اهذهل لقانلا تا ىدع تن ثدهلاو ىلكلانءا

 َن مرح نب,نايغسس ال .الاقوةياتكنلاذ متكم ىلا داعف5 :ريملامدق تاكو ىومالا ين :رغلا فانم دبعنبا :

 نملاقف:ءاكسلا هن نه تدخن نع كح ًاسلاةوةردس تا مسن ملاف ناكل هذه لوب نأ نم

 ةلصفتماهفورحودنسملا ىهعسن باك ري ناكو لم 2 1 6 ةهظرو رد طن جا صاهعشاو

 2 تعاف_مهنذابالادح اهاط اعّنالفاهلغت نم ةماعلا نوعنع اوفاكو هل هت مريغ
 ةس .رعلا مودي م ابرغلاو قرسشلا اكس نم محالا تاباكك عسيججو بتك وأر تب نم نملا

 ةيدنهلاوةسسسادنالاو ذاب ربربلاوةيطيقلاوةيمورلاوةيناريعلاوةيثاب رسلاوةسرافلاو ةسايوبلاو هن ريجلاو

 ةمطيغقلاوةمئانو.لاو "هن ريا ىهواهفرعن نمي هذؤاهلام+ةسسا لطب وتاميحض|هنم سمقت ةينصلاو
 ةصو رلا هو مالسالادالن ىفاهف ةرعل نم مدعواهدالب قاهلامعتسا قيدكس داو اتا لاح ةنر ربلاو

 ةينأ ارسل و ديس .راغل اوةنب : رغلاىهو مال سالادالب ىقتالمعّت دم ىهدع درآتاصحو ةنئمدلا و ةديدنهلا و

 ْ هوأةحوز نآدصتو +( مالسالا عش عاملا ىراكهلاةفرعنب رفعج نيف سول نبدا نم ىلءنسحلاونا)# ةدل ناريعل او
 || مهحاودال لاف اطو ةدايعلاوريخاريثك ناكوةيمأن يب رح نب رذص نايفس بأ نةيتعداو نموه أ هعياوت نم ٌضعب سالاب

 ْ هيف هل ناكو هب هملعسانلا لمقأو و هب عطغناو 3 عجروُش ,دحلا مه عزخأ وزياشملاو ءالعلاب |] تانننمآتنب هلاودح وف

 نعوهنم» ل ارا هيانحأ اصعب هلأسه 2 لصفن االفهنمععسو :رعملاعالعلااب اايأ سلا ىل ون كا هدإاو هيلعم .رباقءارملصلا

 قوشانأ لب لاقت مالسالا عشت نأ هللاقرباك الا ضعب نا تععبو نيل كلا نم لدن رد لاشف هيديتع تكلذإ باح اف اهحاكنل

 ا ءارعآ مهنمو ءاهعف مستم مهمت استلعو كواملادنعاو ممل ”ةعاج هتددحوهدالوأ نمج حو مالسالا تام * هدلاو ماطر

 : لا ناار ةنادعب راو نينا وتس نس مر الذ فرار ب راد ا هالو سا ماربالا اذه. نععبج رهدلاو

 | لقاعممهلدا ارك الام ةلنبقىلا ةيسنلانهءارعلالا دعب وفاكلاددشتو ءاهلا تشب ى راكهلاو || تدأ : ارلاعف كل نع لئسف
 'ةيقرشلا|اهتهح نم لصوملادالد نمهىرقو تودعو كح هللا لص هللالوسو ١
 « ( رووهشملا خاسلاداوملا لصوملالصالا ىؤرهلا ىلع نب ركب ىلا نب ىلع نسحلاونا)# كلاَعف مانملاف لسوهبلع |
 اذإو 'ىلابعت هلا كاطعأ |



 انك

 هلتيبلطواذسهب تيضر | ةلهسالوارحالوارب كري ل هناقتار ودلاب ضرالا قبطب ناكو تارا زل نمرثك ًاودالملافاط بلح زن

 لاعت هّنادجرناكوادلو || دقلوهطئاسقءطتبتك الا عضومىلا لمن موءارالاابتي ور واه دصقن كك ىتلا نك امالانمالبحالو

 الغتشمسانلانعاعطقنم أ تيأر وهبفلثملا هيب رض هب ربت شاو كلذ. هرك ذراسا ملام رثك عمات, ًارىلادالبلا ف كلذ تدهاش

 ادهازناكوةدابعلاو لعلاب | هقار واب سانلا نم ىدست س صخىنيتييه رك ذمدةملارفعح ةفالناى مد نباوهونب رمداعملا ضعبل

 تفهذلاهدنءى :ومسلاع رو اهه و هلاك اهذهامهمذ رك ذدقو

 حالصوةفعاذ ناكوردملاو ىورفالتخاو ناعمقامتا ىلع « ىتسفلك تيرفهتدك فاروأ

 نسح ناكوىوعتوةناندو ىورهلاغاسلا اذا هناك  لي-نمولهسنم ضرالاقيط دق 0

 موبدالا ب حاضت وبلا ١ هلوةليضفهيقاذه عمناكوهطحبتكو هتراب زةرثك نم هنرك ذامىلعاممماداهشتسا نتيبلاترك ذاماو
 ًابئامالاهنامل :ىتحدحأ وب
 ٍ عصطضا لو «بتبكر ع

 ناكودهدنعماقأو بلح ب حاص ندإ|حالصناطاسلا نب ارهالفلا كلملارنعمدقت هب ؤايمسلا ملعب ةفرعم

 بتكتويبةسردملا كلت فواهذ نوفدم وهوة بقاتمةيحان فوت ل-رهاظب ةسردمهلىب وهلدياعرلاريثك

 اسلاج ماني ناكوادبأ [ دنعاقلعمهتبقىفتبروءاملاتيبىفلاملا تيب ةًاضيملاباب ىلع يتكمتب وو هيقرلي ماهم تيب لكي ان ىلع :

 مل هنا هتداع نمو هندتسربك" ىموأ اوهبصعتساف هياحايس ضعب ىفهار هنأ ليقو ةن وغأ اوهودعتصهبق سل كا .يهوانصةهسار||

 هكيلام حاد صأب. أ بام باكو تارابزلاةفرعمىفتاراشالا باك اهنمتافنتصم هلوءار نمهنميتياسأردنع توكتأ||

 نخأباع ر والصأئشب نيد وتكم نيتي ةروك دملاةسسردملا نم سو ردلاهبف قلي ىذلا عض 1! طئاحفتب ارو كلذريغو هن ورهلا || ا

 الواعرافهدس وزوكلا ||  امهوامهت.كامهرك ذتنبحاقن رصاارايدلاادصاق كانهلزتلضافلجرةياك امهناكونسح طخمأ ٠

 ارذح٠ الما همداخن لون ا 1 ارصم نودب رب انهه وا 2 سانالاعد نمهّننا وسحر : 1

 لوي ناكو صالانم
 ءامالالا هعنص نمهءنصأم

 ةماعلا لب وط هنلاهجسر تاكو

 1ْ ارجعمدلاندعنيبلافزأ مب الف ضب دوداناواولزن .
 ةبقلافنفدو ةروك ذملاةسردملا فةئاتس ووسع ىدحا هك طس والارشعلا ف تاضمر ررهش فىوثو

ستل هذ _هواواه دعي وءارلاو ءاهلا فب ىورهلاو لاعتهللادجر
 ىساركىرحا ى هو ةارهتش دمىلاةي

و سورولاسن عب رأ هسا ركوة معة كلم هاف ناسارتتكلع
 قي ماكل ازاكت دمقابلاو:ارهوولب و

 ةدايعلاو اراوفأ ال التر قرشملا لا هريسم دنع نينرةلاوذر دنكسالااهانب ةارههذقو عسب رالاءذهيىلا

 ةدانلا نسخت واصلا | 0 ا ل رو رنا تياعفورتلا ..-- 2 ا و ا : كا ل را 1
 لخد اعدم اعضاوتم || لصوملا نكسوىلاعتهتلاءاشناامهرك ذة الادب وخناوهدلاو عم لص هوما ىلا اراس اهم شنوةر زحلاداو | ٠

 . ناكوريبكسلارقولاكر يغصل || الوسر واجأحارا ص دادغب مدقومَمِبَط ىف نمو ىدوطلا بيطخن |دجسأنهنلا دبع لسضغللا أ نم اهبعمسوأا ٠
 ءى ناكو ناهدصلا ريثك [|ب دولا ديءدجسأ أو ىيفاشلاهبقغلاةقدص نبش دعي مساعلا نأ نيْضُشلا نماهبعمسو لصوملابحاصنم

  نيءاشعلا نيد دصسملا ىف | هتيبمزاو لصوملاىلاداعمتةعاجنم كانه عمموسدقلاوماشلا ىلا لحر ام هريغو فوصلا ىلعني ١
 عم سجن |تاقوالا لصن و ناكواسملءن.دراولاو لصوم الهال ضغلا عمشهتبر ناكو فينصتلاو ملعل اىفرانلا ىلعرفوتلاىلا اعطقنم
 _ ةرمارخع هلالي وةعاسملا ||| برعلاٍناسناءاريبخو هرحاتملاوةمدعتملاع راوتللاظفاحو هنقلعت, اموه:ذ ةرعمو تيرا طظه>قاماما
  بتك ناكو هحدمنع || كاتامزلالوأ نم هيفأدتب الماكتلاءاسمساريبك اياك" ع راتلافتسوهراشاووهسانو د |

 تاكوادح نسحلا طينا ||| م زكلادبعدعس ىتالباسنالا باكرصتخاو خيراوتلا اراب نموهوتئاجسو نم رشءوناممةتسرخ

 ةلوادتملا بتعلاءدنع ||| رثكحأ وادح د يغم باكو هواهلمهءاشًأداز وطالغأ لعهبنو عضاومهيفهيلع كردتساوىاعمسلا

 .هطتعاهراكو اهراغصاهلك هرألودوجولازب زعوهو نامت لصالاو تاداةثال:فوهورصتتملا اذسه سائلا ىديأب. مويلادح ونام

 ىخ 1 ىعدتوفيريثلا || ةبامصل ارابخأ باك هلور وك ذا ارصتخملا ىوس هب رص ارابدلاىلا لصبرلو باقي لعجدسحاو رس طوس | ٠
 ' ١ حلف ل وع ةدمورع ناك ةئامخسو نب رسثعو تستنرخاوأ قبلى اتاصواس وراك تادلحت سف ىبلعمتلا ناوضر
 قتك او هيننع ىدحا كاملا كبانآ مداخل ليرغط نيدلاباهشىئاوطلادنع فيشلاةر وصف اهباسةمروك ذملانيدلازع

 . دقو هرسعرع [لا كلذ '



 ضبقلا نم بب رقوشو
 هللاتالاقو هسنيعمتفف
 ترهاشدقل ف يطل ع رك
 زدعبامهتسفطلوهمرك نم
 لغتك 6 فصولاه نع

 تصهذو هلت دو عدوة بغت

 نفدوتإ تال اءاتىتامو

 نوأ ع ماج لدنع

 ىاغتهْناىدرىراصنالا

 ةملطل |نمنضعب تاكودهنع

 ةيلعةناسل لبطن ةنامز ف

 ضعبلا كل ةناكوةتنمغفف
 ريخافارت سفن ل كس

 تكسو ارارص كاذب اوه

 لهلاقفامون هدئعرك ذو
 هوت. هتروه دم مو ضر ادوضاناكو ىعأ دادودلاو ا نمناكو لقتعافن آلاةناسل كرت

 كلتف ضعبلاك لذ تاس

 تام ناىلا لعن ملول
 هيلعلاعتةياةج ِر

 لخافلالاعلا مغمو )»+

 ندلا ءالعملوملالماكلا
 *( ىسامالا ىلع

 ياو نم ىلاعتهلياهجسو ناك

 اهللاّقي ةبصقنمهبسامأ

 ناطل الامام تاكو م و غزوود

 3 ل يموت ل 0

 دم ناطاسل املا ع

 هس .ردم هانظعاق 0

 هيسساماجاوف فن شموك
 سلالوريثك ف قوتدعي

 ىلع نادي رب اي تاطلسلا :

 ءالمعا يشل |ارب رس

 هلا مُدو ةرغنأ ءانق

 هس دلازءاشنبلا ة ةك ءردملا

 ءاتشق العا مةرو 1

 ١ نمالوسر هلسرأ مثدسوزب
 مصم تاطاسسلا هيشيهح

 | هلامزكمسفداقتعالا نسحم ل ءلابقالاريثكتض ىإ ْ 0 تلح اص رهالفلا كاما ناز علا
 هنن تاكو هنلاداد ريل تمزالق عضاوتلا» ةرتكو قالألا عركولث اضفلاىالمكمالخ .رهتدحو ةةيتعم> اف

 قشمدىلارقاسءناعمارك الاو< «انراؤزلاب ايي داكتادك أ !ةسناوم لاعتهنباهجسر دلاولا نين و

 دادرتا اةداع ىلعةعم تن در نع رسقعو نا ةنئس ءانث 1ىقسلحللا داعم مث نب ريثعو عبس ةنكس ءاثاق

 ةئامسجنو نيسعنو س+ةنس كوالا ىذا عبار هندال اوتاكو رم ملا ىلا حوت ماليلق ماقأ آو ةمزالملاو

 رك ذأ يسولصوملابكاعتهللاهجرتئاهسو نيئالثتنس نابعش ىففوتواهلهأ نموشو رعاة 0
 ص زلاو ىلاعت هللا هاش نا هئئارصن حتفلاىنأ نيدلاءايسضو كرابملاتاداعسسلا أ نيدلا دج هب وخأ

 نبفسولىلاةبوسنمابمناليقو رعتبا نمىردأ الور عننا زحام نولوقي سانل ارثك أ آةروك ذملا

 لصوملالامعأ نمد عقرب لهأ نم الحر ناوهو كا ذىفنا اوصلابترفط ىنا م نيقارعل اريمأ قعئلارع

 الو لماكو سوأر هت ىنباّر , زحامناعراوتلاض عب فتنأر وميلاتفيضافرجنز زعلا دبعوهو اهانم

 نسا ىبأ ىنأ ر مج نم لرابملاتاداعسلاىأةجرت ففوتسملا تبا يرانات ع ار عامه ماض !ىردأ

 قفل سرا يركب ياست نسل ذملا

 «*(روهكملارعاشلا لوكعلاب ف ورعملا نجسرلا دبع نب لم نب هلم نب ىلع نساعاوب ادب

 انرضحالوابودم همن . ًاراماداشن هن !قاحن نسحأ ناكهقحسف طحاطالاق نزريملاءارعشلالوق.دحأ

 هئسسح هيلع مئارئاز “ع اعزح ّئىش لك نماغئ اخ د تك فرار نم ىلأي

 اععض ىدصضصاسلا_عرو ع تنكمأىحةلخغلادضر ع اعلط اردن لبللا نك فدك

 عدو ىنح ام * هترورفلاودالا كر

 فرت لو ىرعش تاناك ةبطع « امل داو خا اداب لوس نن نس | ىف هلوق نمو

 قردابت ىودخلابتنك انعاك هقبرتلنالا قر تعمام

 فلدوأىف ةقئاقلاهدئاصقن ف ئادملا اررغىموطعلادبجلا دبع دبج مناع ينأو علا فاد ىف هلو

 هرطونمووهلا او ىوعراف 5 هردصن عجل ادز وداذ اهلوأىتلاةديصقلا ىسعن مساقلا

 هرصة وه أرغم نيد 0 فلدوب أ ا.ثدلا امنا اهحدمىولوق

 برع نم ضرالا ف نملك + هرب لعاسندلاتلو 5 فلدوبأ كو اذاق

 هرذخفم مو اه كسحب # ةمركملزهربعت ده د هرضحملا ةيذابنيد
 قرش لكس دقلواهخ سنس حالا ها اهتيثالةلاط الاف و الولواتنن نو جنو ةناماهددع هلي وط ىهو

 ةدصقوةدنصتل اهزإ-هنع :رعشلا دقني سانلا اريشأ نم ناكو لاعت هلا ءاش تا 010 الان ينعنت نيدلا

 ةرومالو ىلبلن متسع هرهع نم نانا اهجأ اهلوأ ىتلااهله زا ارملا ساو ىنأ

 ّ نيتد.صقلا نيناهنيبل ضافي نأ لب املاقوى رخالا ىلعامهادحا لضفي لفاضب ار عشلار داون نم ىهو |
 ساو ىلأ ةدمسضق قضو قام الىةرم اسايعل ا ىالتأ ارز رعاشلانءزهةحردفنوك ضخالا

 | هيلعدب زب تآالضف غلبملا ذه غاب اسال االوانلهاجار ءاثينخ أ امتريصقلا رك ذدعب لاق هناق ةروك ملا

 ةديصقلاةذ مقل د ىلالء>دم داعن ىد واطل ارجل دع نء ديج حرم ُك اوكعلا اناوع وةفاشت وهلازح

 | نيتنملارشنأ اوف لدوب اايندلا اعاده ف لدقأ أف كلوةدعبانل تيقن ااموانمف لوةت نأ ىسعامدبج هللاقف

 دشن افوهامولاقاذهنمنسحأوهامنلف تلقدقربمالا هلا ملص لاقف

 مالسلا اندلا ىلعف 35 ذيج ل واذاف 3 ماسلا هندانأو ع ديئجايندلااقا

 لاف هاقاسم نسحااذهتارعشلا,رعلاوةفرعا لهن م سل فارشجنم عما باو رحيلو مسبتفلا#



 نا ا يعم تنعم يدرس ويس هي ولا ا او نو

0 
 ماههبر مطمصأأو ىانشاف 2-5-8

 هاظعافةيتيطنطسقىلاءأح انهلاصناقئس .وطل ادم لسوت ةراجش وأ دست تومأ ةلمسفارعو وهن نرتاح نسحتأ 0 1

 ءاضقتاندب زب انتاطلسلا ارياف هلوقاندحو نافغلدىأىف وتدف هلوق نم و اذههلوق اوني : عمت نأ نيد هرب رست نإ رومأملا هللا ةفدبلا

 فوط انآ ةنالو ركسعلا ||| ءارعشلات اةبط ىفرتعملانن!لاقوءافعالا رت طر رضالاؤ فال .آ ةرمشعمانزحأ هنم
 عبس ةنسفهنعلزعو ]|| لفءوبلطفةيفوتئاو ناك اسميحهوبلط القواد. دشابضغ بضع ةدمصقلا هذ هربت نومألملا خابانلو

 مونلك هلنيعو ةئامعستو ||| ا اومتك اوناكدقوتت ارغلاةرب زجل اىلا بر هربا هيو صتاانأذ ليماناعةم ناك هنالهلعاوردقب

 هنباىلا ءاصوأ مو هردتئام ىلا اديقمهواجتو هوذحخاف هياورفظن تاماشلا طسوتىتحترب زملا نمبرهف ناك تيحذحتؤب نأ قافتإلا |

 0 وقر وق تاطاسلا : ىسيع نب مساعلل كتديصق ىف لئاقلا تنآ ءانؤبلل ا نم |اي هللاق هيدي نيد : راصاسإفنومأملا ا

 ةيئيط:طسقلاءاجالو امه ريمأابلاق هيراضتفالاوهسنم مراكملاريعتسس نمانتلعجنيتيبلادشناو دب برع نمضرالا ىف نم 5ك

 اعددقو لق هانيعشمع اكلمك 5 وكطلاو ب باكل < ان ؟وددامع نعمسغنل كصتخاهللانالوبسايالتببلهأ متلأ نينمؤملا

 . هوقروق اطل سلا هناع ادحأ تيقب أ امهلياو لاقف سانلا ذه نم ئيددعنب مساقلا لكشأ ونا ارثأىلالوةىفتهذاماو اهظع

 همالك لعن مدعلىمعلاب دبعقتلةثرح كلرعش ىف كرفكت هاه ى بكل وهذه كتماك كمد1 امو لكل ا ىفانتا نأ دقل و

 قوتو ءاصوأ ام ىلع هيدأىلا كلوق و هواردافاكلامهعم تاعجو رماغعلاهّنلاب تكرس اق نيهم ليا ْ

 كه قام تاكو لالالا .نمرهدللا لقنتو يب .اهلزم مايالا لزنتىذلا تنأ

 ةنامعسلو نب رشعو مس لاح او فازراب تيضقالا < .دحأ ا فرط ىدمتددمامو

 ةرسثع ثالث نس فكل ذناكو تاغ هافق نم هنانسلاو - - راق ءافق نم هنا لاوح .رخآ هلعفب لحو رعللا كاذ
 ءىرح تاسللاق ملط تاك

 ابغاروتاريغللا جت نانجلا اذهو نم هرصب بهذف نينس عبس نءاوهو ىردحلا هباصأ هنا يةو ةئامو نيتسةئسءداومودادغبب نيتئامو

 هحورمللاحورتاربملاف نام ىف قاجيسالا جرغلاوبً ضر لاقثل ذكوةديصقلا هذه رتعملا نارك ذاذكه تاقلوالا فليقامفالخ

 هحوتفةنطا دارو م أفلت نداوملا ءارعشلازابسنأ ف عرابلاباك ىف ًاروقاعالا

 وهوذطب رن ىلع وم تاورسن فلل و هوت لاثتيب ١
 لماعلا ماعلا هتمو)و#

 ا لالا نع شلة تش از ضل ىساةاطغمو وزت

 عبدا 1 00 0 5 ل اس لفكت ةلوقاض دمك هك دم نمو

 تالا هتادجر ناكس الاعف مهلوغتثأ هنلا د ىضوأ ناك مداءانأ ناك ا

 شايل رع قمتم ا 3 ماعونأو قس هإ--د اضن اهنف هلوقو

 ىعهسوا دعب نادي زناب ازاةينلاتناز ساو + ىنهتاءاعأ انلاق

 كوملاقتب رتب ةئانأسلارب رس كالا ا دم د2 ل ْ

ج نم ةدص هاثز نيدثأمو رس شعةنس .رطغلا دبع مولد. د-ناماملو
 اهئا

ٍ 

 1 فلاحا عضومربصلل قبله نكلو 3 انلبقس ثلا بدأ اماني دأف

 ايضاقراص منادي راب مه بناوجلا ارومعم كريقو دي 8 هلارئامأ ماعأ هلوقنةهاتعلاوءانر دأ|/

 "اا ا
لاوةلمهلانيعلا طب ةؤكعلاور اح انس ا ”لوكعلارابخأو 1

 فانا دز [نالنسلا ّ 1 اديدشتو فاك

 كوط انا .ةيآلوبركرملا || مالادةدحوملاءبلاوربخا فب ة لجو علاه هاء جسر ةبالص عمريسلانيملاوهوتبنان فاك اهدعيو
ك هنافوع رام هع راثأ قرك ذىربطا !تاهىسوطلادبجتامأويةنك اسءاهاهدعي و

 هت مو تلاغواتوه ترك ذا

 نيعومنءلر ارءمةثامعستو ||| اهتجرت ف هب هاجد ح تاور ىلع لوخدللاهيلاهجوقاسلثومأللا عم ناكنال صا امفي فوت هناىل

 .تامو مهرد ةثاممو لكدل 0 د شل ل

نبدوعسم نب مهلا نب ردي نب مهلا نب ىلع نسما وباز#
 م ركناكر سس نامز عب ٠ رباح عك نب زاركن ةنيذأ نيدتسأ 

 نب نظق نيد سخن ناطق نب ثرخا نب رباس نمنع ن كلامنا
 فالس الارجح سفنلا نب درعنبل هذن مزحأ

 هلو ءانلصلاو ءال علاج *(نوهملارعاشلا ةانلاىثرعلا لاعب ىول نبةماسن:ث درو ا نب ةدنبعنن كلام

 .ةأيعم ةنك رتلاب با ماذذ



 . 0 ة

 مص حسوب باكل رياتث هندومحلا
 ةجرت فاضت هرك 0 رب قهبستدادغب ع را قبيطلتا قاساذكه نيديحلاءا ارعشلا دحأ !! لزان ملظن هناالا درو لا

 انيدتمناكولكوتمل ارفعح صاصتخا هلو هنوني ام اع ردا تروم ءرعسش ناوثد هللاقف ةدرأ ةماإ تاحردلا
 اردتةماعوبطم ننسنلاهراهطاوهنعهّنلا در بلاط أ نب ىلع نعمفارخعا عمناكوهمالكى هتناالضاف || .لضافلا ماعلا مسهتمو )و
 نيثالثو نتنث انس قناس ارخىلالكوتملاءان مث قار ءلاىلاناسارخهلقانع 00 ذعرعشلا ىلع | كولا ريتتلا كوملا

 ا درواذاهلانيسحلا:يرهاط نمقادبعئبرهاط ابتكر لكوتا امه نال تتامونيثالثو عسل لمقو ١ *( لح

 كلذفلاةفالماك اراهئادزجءبلصفهحرخأ رهاط هسؤنروناست حابذاش ىلا لصوفامولهبلص هنلعأأ اسردمىلاعتهلاءجرتاك
 الوه الوانومدم 0 ْ

 البحت مهرودصءلموافرس 0 مهبوأق لمعت ادمحاوب ١ شسرادملا ىدحاياسردم
 ١ ىلعدر وكلذدعي ؛وماشلاى لا خم قارعل ١ ىلا عج مئاهأقن ة ع 1 تاطاسلاءاطعأ ثناْعلا

 لافاممناكف قمررتخ انهي رح وهو سانلاهةلسوادن دشالاتق مهلتاقف بلك ىنب نم ليدنهعمت عا ىلعو || ءاضق هاطعأ م هنردا ١ هيلعتج رف: قارعلاىلا اهج وتم بلحن م رت مهما نب ىلع نا بلخعدي ربلا بح اص نم باك نيعتسملا || ةنب دعمتسر دم ناخدب زباب
 لبحد ىم نمو د ليحدلهأتركذ 35 رسل 5 ليللمللا فديزأ | ءاضقءاطعأ ©ةينيطتطس#
 هتقوف فولو نيتئامو نيعب رأو عسنةنس نابعش ىف بانل ادرودق ناكو ل.جد عراش فدا دغب هلزنم اكو ا لوط انآ ةبالورك ل

 تنك د قاف ةعقراهبف تدحو هتومدعب هباش تءعز/اساو | ركسعلا ءاضقءاطعأ م 6
 اعنسص هسفتباذام حزاش لادلبلا ف سب رغللاة جراب : : | . ىلع تامو ىلب امور هبالوف
 اهنا الودي نع شنعلاب +  اوعقتنااف هباسحأ قراف ّْ ةنطلس لئاوآ لاخلا كلت
 انهلّوأىتلااهفهعّدونىتلاتابنالا مامتوت بتكدبلاوةدنك 3 أ ةدوم اطل اماسمت ىأ نيد 0 تاك ناح لس تاطلسلا

 0 دحام | بحاص نمتقرذ ىه : اعلا اهلح لاعتهلئامجر
 نيدو بسح ىذريغةوادع ءالب هلدسعت سيل ءالب هيلع بلغي ناك هنأالا علم درع هوما رسل رات ناو | سا
 توصرطرع قال د 1 هنصولاضرع هنم كلا كورال اى لكلا
 : هبف لمعامل ةصم أ نءنا وم فاعلا نايل اناذهو ' رونوءحورلاعتهللاحور

 ارعشلا قيم دعب لع اذنه * رعاشب ردن ن:وهملاام كرمعل ل
 ارمآ ىنمهوراعسالا ّداالف ع 0 0 ريد لماكلا ملاعلا مهتمؤ)#

 نمت ناكل هرضعابأ ايه لاسقف هنسقساذهلا ارعش تدزرفلا دشن دقو زعرشك وق نمذوسخأ معلا ذهو أ تاس
 اهلوأ ىلا ةروهشملاهنا.بأ سدحدقو هلواهدر اماريثكى أ ناكن كساواللاقفةرصبلا درت | راص ري
 دمخ الدنومىأو ىسح ىرئاضب سيل تاَعف تسد اولاق ١ لسد 1 سعال

 .اطيأاو رك ايلوم الواو لنم لمع ىذه ةديست اب ىهد ظ 0

 ر فوقام امواهنم قد |ثاف. د ردك ىلع ى : 0 ا ظل عدس
 1 حتفوءإمهملالادلا مضي ليحدو دب طلة وهوةمهتملانيسشلابىاشلاب سانلا نمريثك ىلع ضعص# و هبسن ْ 0 - 0 ١ فروك ملا ىَو ا رطل 0 5 ا
 : ١ .نم هحرخدادغب ىلعأب رخو هو مسخ يغضت هإح دريغصت مالاهدعب واهتحت نمةانثملاءايلانوكسو ميلا . : 0
 : سرغلا 'لواملوأ ن اساس نبك بابنب ريش درأ ءرذحناهمصأ ةهحن مدحت ندعو عرقلعر خاضنأ وهو ١ لالالا رولا ا 'راوهالا ليج دريسغ :وهو ىرقوندمء.لعودادغب وتد د ركست ند رغلاتناخلاقفةسداّقلا لباقم ةلحد نا

 .هللادببع كوم ىورلا ثا, فورعملا سيحر وح ليقوم رح تب سانعلا نب ىلع نيتك اوفا )د وهناكواشابريبمهشلو اخ

 رب

 ' سواح دنع مظعأ امزد م 2 ل ا :
 نا ١

. 



 رس ىلع ماظغالاانناطلس يلا
 ةرازولانعلزع ئةنطلنلا
 تنرو 06 طومقدعاشت 3

 بلطملا دبع ننسابعلا نبوّرباذزرع نب ىلع نم لهش نم ر دوصنملا نم ردع ىسع نا

 *( روهشملا ارعاشلاهنعهللاىضر
 6 ةقؤل هعد تمسي بس ب7 ا

 ا قاهز ريب . واسنماكم نماهح رد سلع ةردانلاىناعملا ىلءص ولاعب رغلا 3 ءاوتلاو بيمعل ا ملقا اتعلم :

 القاع تاكو ىلاعتهللاهجسر 0 ل ا لوا اىلا همفوتس ىتدس عملا كرايالوةروص نسحأ

 بئاص سدح بح اصابتهم دارو خسنلاعيج نم سودبعن,فاروبيطلاولأ هعجو فورا ىلعهيتروكوصلاركوتأ هلعمتىنملا| ٠

 ادحأ رك ذيالقئاف ءاكذو قهلوةعب ذبلاعبطاقم او ةلوطملا دئاصقلا هلو تب فلا وتئاهريسغو فورم ا ىلعوهامةضسن لك ىلع ْ

 ءالعالا ب تاكوءوسس هلوق كلذ نفميدملا ف كلذكو في رطئثلكمافلا ||

 انعام ناكو ءاحصلاو اونام املاونمولو ءاطعلامون د دحأ ل عاونمامو تومعتملا ا

 ْج راوثهمانأث ناكو ءارقذلل تاّدن وهواباطعل !ىلطءاورفو 5 مهدنعو ماوقأ لاملاب ف 3

 ْ ةنسح ناك ةلج اب ومانالا ىعملاازهىلادحأ أ ىقبسامباةو اضل 7

 , موه توحداذاتن اثدادسا ىف وع مفويسو ؟هوحوو م ٌقارأ

 موحرت أن رخالاو جدلاواع #3 حباصمو ىدملل ملاعمابنم

 هءامهدارأ دّمفهيفلاطأ او هلاونلا صا حدمٌوسااذاو هلوقةعن ديل اةيئاعم نمو

 0 هءاشرلاط أل دورولا دنع د 0

 هنا ا ادحأ هقيسام ىف ادجلا ىلع يدم نم رفعح نيسل اون « لاف بانضلتاهذ فهل اودكلذكو

 اياض-خةاوسلا نط هتيدتش «# تقلخاودا اوسلاءرملل ماداذا

 انامشلاخ وأ ادا اوس نط 5 هباضخن ازيشلا ناظر فركسف

 عقومبالناكو هلاهاضةفةحاح هلآس دقوعاسرلا ضعيف هلو
 اريخمنم

 عفتك تادام كا ل *«ب هلذس تدذ ص ىف كلام

 لضعأو ىهدأ نام هردسان م" ىلع * ةناوا ارك شلذنلاب ىتمزلاو

 لس كاثمسانلا فىرأنادلا 5 هقرصا ب ر >دإ!نأ تاخامو

 1 لمؤن نع تنأذا قءاشرفل ع هاقكلتم تلنام قسم ل

 'تافولجلابو ءأهللاو نسحلاهم«اوهرك ذ قيس دقواضنأ !ىسنتلا تكون اىلاثسنت تاندالاوز هو

 ةنسبجر نماتلنياءلارعفلاعواط دعبءاعب رالا مول هتدالو تناكووي ةلاط الا ىلاّةحاسالف ةريثكه نسا ا

 ةكربو تامزلاتاسح نم

 هجرافوت مايالا تاكرب نم
 نيعب رالادودح ف لامها

 دنع نندو ةثامعستو

 ةسصقيىف هاند .ىذلاهعماح

 قش [عماج هلو ىرواتس
 , همر لم 2 ةسردمو

 ٠ نر ول يي رواج "ل ون تمنع تا نا دا

 ىرخأ ةسردموةسنيطنطسق
 ةيصقف ن رفاسلارادو

 ة.فوصلل ةيواز وى روايع
 هل دلع طيفك دا

 ىرحأ ن رئاسملار اداضنأ

 كلذ ريس هل وهن وقنا دع

 هللاهل متت تاريفلا نم
 ةعساوةجردجر وهنمىلاعت | رفعجن,ىميعرصق ءازاب زاد ةءلتقنا بردوةقرةعلابفورعما عضوملاىفدادغبب نيتتأمو نيرمشعو ىدحا ا

 تاخملس ناطاسلان ا ىورب هرافسأ ض عب قاضع باعد ةول اوةيدادغب فو روصتملانبا
 سشسلاط اطسراب هلدغب ناك ديدحو هو شدعلاب وت تسلو د ابصلاوةيببشلاا هم 32-0

 تكس نا 0 ِ دينا ناس دو هع ءار ريمدلا ىف لكتاذاق ا

 شوفلتف ن ردتكسا نيعبسوت ليقو نيناسشو عسرأ ليقونيناسمو ثالث ةنس كوالا ىداجس نماتيقب نيت. ال ءاعب رالا م رول فوتو 1

 انافوطسسرارب ز زورعت مس الانيسحلاارأرب زولاناى لات هقئادجب .رهنوم بيس ناكو تاتسل ابار ةريقم ىف نفدودادغمب نيتنامو 000
 قاشاب ريبىرن زوبر تتفا هبلاءسدف شعفلا,هناساتاتلفوو و نم فاخج اكد نعمل مامالار زوبهونناماسنهتادسع |

 ' هقذخو هب ارد هلقع نمأكارن ز زولا هللاقف ما مسلابنسح اهلك امله سلع ىوهوةمووسم اك ة ثدمعأب اه شارفنسا | 0
 لضافلاملاعلا مهتمو)# | نمعيرخورانلا ىلع قد رطام هللاةفىدلاو ىلع إس هللاقفهملا تتعب ىذلا مص ضوملاىلالاتف تهد
 ندلا نك كول المال طلغ هلأ معرف مسلل ةعفانل | هي وذالا,هطاعب ' وهيل ادّدرتي بيبطلا تاكو تامواما'آ ماقأ و هلزنم أو هسا

 دم لضانفلا كوم لانا تلف« سفن دوعىورلا نبات ار هيوطغنب فوردملاىدزالاة فر عني دمت نم ميهارب لاقو ريقاقعا | ضعب ىف

 ا رو زرت رتهشلا 1 رادصالا نعهدراومَتْرَع د ةرومةطلغ "ىلع سطلا طاق دشن اق كلاحامهل 1,1 (ٍآ

 ًارقو راغصوهو هدلاوّتام هيمي يي لل للا 2



 ىلعو اا, ناتس لوما ىلع
 لعوددا ارهج او -تلوملا

 هاطعاو هدازبيطةىوملا
 ةس ردم ناخد ناطلدلا

 هس .دعةساقءاولاب ةأر عدم

 اسر بسور

 ا ش وردىوملا ىلءأر# و

 وهو ةأيدرتصح ندم

 هسوربةيناطاني سردم

 ةسردملا كف قورخ هلناكو

 تافوالا ضعب ىفاهسف نكس

 ناد ناطاتشل ا |

 ةدلبفتايمرك نباةسردم

 اسردمز اص مه نهانوك

 راس ل 21 هس اةحس ردع 7

 مهسو رهن دعت احدن زبأب

 قينرا ةسردعاسردمراص
 ةيناطاساسردمراص مث

 تاطلسلاهاطعأ م هسورب

 ةيساما 5 ةسودم احدن َر 3 أ

 ىوتنلا سمأ هم هيلا ضوفو:

 .ةيناطلس لادنعأ م لامه

 ناطلسلاةاطعأ مث هسورب

 مدح ةس .ردمناخدب ْز و ا

 ايضاقراص ع هسؤربب

 ما هنردأ ةنب لع :

 اًنضاقراصم ةيئيطتطسقب

 بالو فرو نم اركسعلاب

 . ةهنالو فروصتملاركسعلاب
 ١ ا را لامد 1
 ناخ مياس

 ا

 7 يي

 نع ودب امعسو نع ' رشعو

 داز حمهردتئامول لك هل
 تامواههردْنيث الئاملع

 نيس د دارو عسل ة نس يف

 انانفز

 رادعملاةباصابيبطلا طل د امتاوسييطلان وحي سانلاو

 ىلاقهدنع نمت كاف هسفند دوح هتدح .وذهدوعأ ورلا نبا ىلع اخ درعاشل اا وحاذلا ناممعوبأ لافو

 كمون ودةريشعلل كدوجو دي كم .وقديج تن نامعانأ

 كمون دعب هارب الو ارب 0# ءارااف كيخأ نمدؤ زي

 لجو عمت: ءريغسلا وردكم انكم ءامذا] اك اًفس مادقألاد يدش ةيبهلا م مع روتححرلا ارز زولاناكو

 رهش نم نواةرششعل ءاغب رالاة مس ةعروك دمار زولافوتووههمقتنالالاوم الاب اير أن مادخأ فرعدال

 هللادبعل وق كلذ فوةنس وثالث فيز هربعو كما فال ىف نيتئامو نيعسأ وىدحاةنسرخ "الاعب َر

 ْ هثلاثفبرشنوارورس * رب زولاتامةمشعانب رمش دعس نب نسا نبأ

 هئراوف هلا كرابالو أ« ماظعلاكلتهّنلامحرالف
 لتقو نون /!ثرحاونأ لمسعفرب زولاوهسأ اح ىف تان ن ىملاد_توبأ لاقي خأرب زولاا ذهل اكو

 ن' ىلع ةجرت ىفىناعمملل ليذلا فتأ رمكلاعتهتلاءاشنااذ_هدعب رك ذقأس و مدالاوهو ىناسدلا
 ىنلانهوركلمتادسبعن مساَعلا ضغبأ تنك لاق ىفونلا ثرحلا اب اب اٌوب ءلاةمارك نيهزنادبع نيدلعم
 مالكلاازهلبقىناعمملالاقوتاسالاهذهدشن آو ماسي نب اناسل لح و تامادإف هنم
 هذه ىهوافودصالجرناكواذهثرملاابأت أر دقو مدنلاوصلاركب ولأ لاق

 انيزناكو نناكلثام + بئالابرهدلاكلباق 4 ازرملا مسانقلا ىناللق
 بئاصملا نموا تسلف نب اًذهتوكت اذهتايح ع بياعملاونيشلاوذشاعو

 اضن هلت ابدالاءزهتدَجو عدفرع الواضنأ د ىعملاازهىقرخ 1لعو

 انرناكحون اكلت ام 35 نيتييصملا اذاب دان وو دع ارراامساغلا اللف

 نيدلابسأرلا ىلع وطلاق 35 اذهترك اذهان د نيش ىأو نيش شاعو

 «(روهشملارعاشلاىاسلاب فورعملارعاشلا ماسي نب روصتمنب رصن نب دمت نب ىلع نسا اونا )<
 يحب حبيب يبي يسب ست ل سس سمس سس
 نابع نمناكو امهزي رت :ودأن ونت : لهس .وبأ وى !اوعا اركبو أ ةنعك ور وعدنل ان ودج تان ةمامادمأ تناك

 هايأ اهو ريبك الوريةدالور , زوالو ريمأ تمهل معاسولا فاعورطمانسل ءافرلظلا !نساحتو ءارعثلا

 هسا ىف هلوق كلذ نفمتدب لهأرئاسو هتوداو

 2 قىبتوتومأ ىنأ ىرتأ * ارسنز رشعرعترعلبه
 اًهث كلامسح نة“ هلا د امون تومدعي تشع نلف

 عانق تشملال ىالعامل د ابصلاوتةلاطبلا بلط نم ترصقأ

 جاب بابستلامايأن ول < هوهلو بابسشلا مانآ هن
 عاتفس كلييشمدعب كيفام «ىرهلا نعل ساوباقاابصلاعدف
 عادواسورذ ابد دععاذ 0 عدوم نيعباسندلا نارظناو

 عا« تائداشل ادعب سانلاو د ىفلاب تالكوم تاثداملاو

 لاف ءاناهعنش ان درع فد ها َر زراانءارب زولاف هلق

 تشعام ىنار نلف 5 باع فرتع ع تلذع

 0 تناع ان :وصمهللأ قا اف هتنص ل ةنناو

 باد الاوفراتلا موسراحتو ني بئاعب م أدقلنامزلا سعت . بتاكلاروه- نيدسأ ىف هلو
 باتكحلاىلا ممتددروهف # ىديتطسناوباككأو

2 
 اضناهلو

 وا



 حو رو رسل هيا م ىفافرتمالجررصأ بدم وب اكو 01

 ا بعلي وهوامودضتعملا لع لخدوإهقروك دملاهللا دبع نن مساقلار زولانأىكعو ةراتلد جال

 هلرقاض أ هوأإ|

0 2 
2 0 

2210111 [1 1 01 

 موا

 باكل[ جاناهسشتم 4 ادغدقو وهج ني دسأ ىرتاموأ

 نامزلاسب رنمنهانقرس د لانلاتل ةارصلاب تناك

 ىقامالاو 0 ناونعو آ ىلابلل مران ن ٠ هاناعد

 تئاضملا ع نموا تساف د اذهتوك اذهةاح اذهماسن الوفد وخر اش

اشلا ضرأ نمم.هاوعلاون رسنقدنحر سجل اودب ربل اءالوف لغشلاو ريلاب
 روك نما ماسي نب اقونو دق م

 رو م لا ا لا ليقو نيثنثا ةيسا ,رعصإو

 هلوق ىرعملااهرك ذودنكا اطن اهضقوايشلا دعب رت اوعلاود# ماك أ ١

 لكاس م داوعل اله ءىناق د وا ريض ار لام

 امؤلاتم اهدنتئد نما. لتك. * تدقجماتك نإ

 انودهممرق كرمعل اذه دع هلا رك ها للف

 اعمر هر هوعبلتف هادتق فا < اوكراشاون وك الث [ىلءاوغ ةربأ

 ْ ناكملا اذه مدهف نيعجأ ا مهمعهللا ىذ ,رني.سك او نسكلا هيدلوو "لع لعلماخل اريثك لك وثملا ناكو

 باير لاق اذكه هناا: نمسانلا عنموةربقعضوم يس ورذب نأ سضأو هي قاعترام ع.جوهرودو هلوصاب

 هنابفدح أ صقتس موةعس رد أن بر عرابشأ 6 ل نمروك ذلاماسب تالووو لع اهناو عراذللا

 كلذريغو هلئاسرت اولدباكوءارعشلا تاضقانم باكو ص هوحالارابحنأ باكو هنم غامأ

 *« (ى اطنالاىخوزتلاةعاضقن ب ىانا نب نار عنب ناواح نب بلغت نب ةرب ودسا نب هللا متن مهن

 مرأ- ؟كادارفاو بدالاو للعلا لسهأ ناب .ءآنموههقح ىف ىبلاعثلالاقموكلاوةلريعملالوصاب اناءناكا

 ةحافتى لاف تبح ناو لس ان ةحسىناف تدرأ نا داب عنب ب حاصلل لصف ىف هنأرقاكتاكو ميشلان حو ا 1

 عضإ زاوهالاو رطل نراش سخن ىناقترث أ وأ تهارذ -ردمىناق تر فان كتنافأل

 و ةنسحأو 2 اوممرك ًافاحداموارث از ناد جنب ةلودلا فيس ةسضحدرو هع قرم نحو نينس ا 4

 ا ا ا كَ

0 

 ءاهقفلا هل تاكو ءافراقلاوي رابو ءامدنلاةناحير هتودع و هاثوبصعتي ودبل وليع قار ءلاءاسر |
 قطستلاوة مشا حارط ىلع نيتامل عومي سالا فهدنعن وع مك و ىاهمارب زول اثومداند نذلاةأضقلاو 1

 الاوبنمامو مهريغوروك نملاىتونتل او فورعم نءاوةعن رقم رك وبا ىذاقلا و هوةعازلطاو ضمد 53 | 1 ّ 5

 بارطلا د تاو عامسا اذإو ساما باطونينالا لمان اذا اهلا ناك كل ذكتو اهل ا, وط ةءعللا ضندأ

 دحاو ل كدي ف عضوو شياعا اوةفِطانير شعلا فاطعاىفاو لك واةعللراقولاب ونا اومهو هدأ موهتم | :

 تن د ريشا ىحاهةدتبا ليهسيق هيل سهغبق !! |, ركع وامل رطقاب ارش ةءواءلاعثم فا !!نم بهذساط م ممم 1

 ( لوا 3-3 ناكلخنبا - :ه )

 تتكوو
 ْ نمودريسغو ىلهملار رولات اكو هتدروهفرزرفدب رو ه|اعللادعأ ىسدادغس ةرضااىلا هانعممف | :

 لاعتهللاحو رةثامعستو
 هء ب ه ٍِع

 هح نق ردؤاودهدور ا

 لضافلا ملاعلاوممو)*
 ندلاماوقلوملا لماكسلا |

 ىداف رمل فيسول ا همعطمو هتئيشقفاصصقمةءو :راارهاط ىزلان

 «(دادغب

 ند م< ندعو م علا دل. ماكو |
 ا ناسسل عطقا مسساقابهللاقف هن ماكتسافو زولاىلا ارظنفهسأر دضتعملا عفر ةيالثلات اسالارك ذ دقت 2

 1 هعطقال دع وسب هيلا ضرعتال 4لاقو اعدتساةدضتعملا كلذ غابف هناسل عطقلاردابم جرف: نع ماس نبأ 9 ْ

 انا كورال لم

 قي رعادلف ةدمدارسغس

 ىلالرالضدرا ناَدنتق

 مقدم انه نكس ند رام |

 مورلا دالسبلا لترا .|
 دنيز ايثاطا_تلاءاطعأو | 1
 مهسوو ةيناطاس تا : ل قىريطلارك ذو مصاو >1! هلج نمنامعنلاةرعمهدالب نال اذهلااغاو 0

 || ةثامو نيعبسةنس قكلذو مداوعلا تيعسوادجا و ازيحاواعجو نب  رساقوةرب زالادالبنع اهلكروغتلا | 0

 ا لعنئلامو نيدو كلت سرق ام نك هنا وعر بلاط ىلأ نب ىلع نب نيم اريقهنلا ىلع لكوتملا مدهألو 0

 ىاسلا

 سرارملا ىئددحااداظعأ

 زاوحملا ل كرا منام

 ةنطاس لئاوأف نجلا |
 هزخدأ ناخرماس تاطلاسلا [
 هفريشونانارادىلاعتّللا |

 : ناك ا اوضرلاو رع اركاب

 انملاءافي رشلاعتهيادحر |
 ادهاز اعرشتم اخلاص

 امري رف ضرانو وتم هاذ ١
 2 36 7 : سس ل ل ب ببي يي ب سم سس سس سس ل حلا م

 دنرلادئاوغلا انعماج | ننثالام ني دبع نبدي ز نبى اهني ربان مت ني مهاربا نيدوادمهغلا فا نيدمشنب ىلع مساةلاون ارد |||
 || نيانيمدقالاخوتت :لوامل حا وهو ث ران ب ربع نبع بص نبت ربا نب ورع تن زازث ننعم رس تن طل سه

 بلاط أ .نب ىلع مامهلا |
 مامالاة البلا عمن حرشو

 ريسفتلاتامدّمل اعماجاناك
 ريسغوشاوحو لئاسر هلو
 دعي تءاضا تأ الا كلذ

 تيط هدالوأ رغصل ةناقو

 درو هعم4<ىلاعتهللا

 لضافلاملاعلا مسممو)»
 ماسح نب سك ردادوملا

 *(ىسادتل اندلا.'

 ءارضأ تاؤلدلافةوم ناك

 ناةنثفتت دحالو معلا

 دالبولال كرا لسدرا



 ةانيعو تالا سرادملا 00 ١

0 

 594 ب ناطاسلاهمرك اذ مورا

 مارك الا هباع ناع ديزي
 ةرهاشم هنيعو

 اوصص اذان مربلاو روثنملا قئاخمو تاغبسمللا ميملعو مهعجحاب نوصقرب و اضعب مهضعباسب شوب دءرثك أ
 هلوقدرعش نمدروأو ءاريكلا ماشملاةعشسو ءاضقلاةهجاب اطغضلاو رقوتلا ف مهتداعك اوداع

 دما ءنكحالوءاوه < رابننمحدقىفكلتدب ع ةقواخسءثلانمحارو
 راسلابوأ سلا لاماذا د نيملاراهلرن دملا نءاك دب راجريسغ هنكلو ءامو

 هلوقاضنأ هلدروأو رانلخلا نموكحد رند #* نيمساسلا نمابوت عردن

 خواط لصولا لف هب ىفهلمردبت نأ ..عينص كنمعممدع ثأولكنسح نأ,
 تييط هنق سل ءادلاط دم 9 تيشمةنلا التام_تلاَض اضدأ هلد د وأو

 تيبح سوفتلا لك ىلاتنأف ب بكم سوفنلالك نمكن اك
 ىتضونتلا مساقلاونأ ضراعدقو بهذلا يو صر اك ىىدوعسنملالادو اذهريغاربشك ًاسشةركذو ١ 2 ع

 ىلعاسلاجةئامسسو نب رشعو ىدح اةنس ف دادغبب تنك لاق ىطساولا فوصل ار كسعنب نسما دجتولأ | ةسرافلاو هل رعلا دلاسك ىكح هريغلافوةعاضق نمهم هوقو خونتاهسف حدمواناسأ اهنمرك" ذو هتروصةم فدي ردن ركماب روك" ذملا |

 | ىننك ىشاعو ةهئاسمو
 ١ أ وةيضا ارةس عما اج

 ْ ل ع راو ئذني نأ
 اهفنصفةسرافلا, نافع
 أ ة رتافرلنلاةعدعتسناكو
 | ءاشناتقافثيح نيرا
 ١ هواش غاب لوني مدقالا

 لتفمت دنا ناسا نسلف ةوسن ثالئءامااتحس رشا زرت ابيك | 00
 راح ريغ نكمل اوءامو دب دماح هنكلو ءا أوه 3 ا تلاوم فس ل اسو
 راثءاطتاروفتلمأت # هسق ىهو اهتلمأتاماذا لولا | | رصعلا تادرشمو رسهدلا تنيلاذعب تداز وةروك دملاتانالا تدشن اةءاف لبقأ ىكتاوهيطعأ ئثىل سل تلّدف هيطعتاذام هلبق | | رداوف نم ناك ةإجلابو امودمامتدحأ كدشن[ن اتلاقفءاوس اظفح امتلةفامامت تبل اذهل ظفحت له نهارحاتلاتف تكسو | اهدادعت نكاد

 داوهنا بطخلالاقو دي كلذ تبءادمتدارأ لقا ىنحتدعولا نبأ تلاع اهتمتايبالا تلففخل ١ انئاطاس ةنااس لئاوأ رارجالافدرابتلا اذهو ب ضاضيبالا ف هيامثلااذهف ٍ ىللاعتهللاةجرلالقتنا
 بهذم لعاهبهقفتودا دغب مدقو نيتتامونيعبسو نا ةنسةخا ىذنمنيقب عسب رالدحالا مولة يك" اطنأب |نانناواسناطاسلا ملفعألا
 || نمنولت عبس ءاثالثلامولةرصيلاب فوتو د« ايلزتعم تاكو ثب ا عمو هنعهتلا ىضرتشينسىلأ مامالا || هتم طأسدب او هكاممتادلخ
 عراشب هلتبرتشاةب رتىفدغلا نم نفدوىلاعتهللا هجرة تامل و نيعب راونيتنث اةنس لالا عسر رهش | لضافلالاعلا مه متمو)»#
 رعش ناولدلامهةمدحاو لكو اعمل ءاشا ممم فرح نسحملاهدأو يي ةتاسودرلا| ”فادقلا لماكلا
 «(روهشملارعاشلاءالخلا رغصالا ىانلابفورعملا فيصونهللادبعنن لعن سملاوناز# ري
 ىأ نء مالكلا لعد أ ءراباماكتمناكو ةريثك دئاصق تبيلا لهأ ىف هلونينسلاءارعشل نموهو || كي ةزج ةسردعاسر دم

 .(أ قدصو هدح ناكو ةريثك ف يناصت هلوةعبسشلاراك نمناكو ماك-:لا تنحرف ب ىلع, ل يعم لهسس |
 | ناك هنالكلذ لل بقامئاوفلأ ماللاديدشتو ةلمهملاءاجلا تفءالخلاو « | اراط عننا دمعدوب ا واكو أمت |
 اذ مياموهو بلح هسفنل ىثانلا نسل اون دشن[ كر راوكناركول أ لاق ساعنل !نمةيلح لمعت |

 انس ءاملا ىلع جالقأ,طحنأ يب امناف كول ملاتيتاعانآ اذا 2« ْ
 0 2 افلكش تراصف اعبط تدوم 5 نكسولا تائعلادعب ىوعراهبهو

 ناهذهلبواعل نع سلف دع ريع هإباذنانسن اك" ةددصقن مهسفنهئالمانمبتكو اهب | ةنيدملابناخدارمناطاسلا | سل رض ىصوهو ىنتملا ناكواهعماح هرعش ىمأوةئاسؤل و نب رشعو سة نس ىف اف وكلا ىلا ىضمو ||. ةسردعمهسو ريةيناطأ سإ
 ناقرلا قلنا نماهدصاتم ع محنك هتتغيلدمزاصو 00

 داقر نم فويس تعبط دقو .نويعاصولافماسهلاناك 2 لافؤاذهىنتملا ماغنو
 , داؤفىالا نرطخاش * موه نم دْنسالا تغص ل قو

 اسردمراص متهسورب ةنب لع

 ”ةيرالوف كلا نما ةسسردع
 ْ ةسردماسردمراص مث نيديآ

 | ةنيدعنامدي زب اهناطمأسلا
 ْ اسردم راض م هّسورع

 ْ اسردم راض مةرونزملا

 (ناحدب َر ايناطلسلاةسردع

 ا ماه اضاقراص مث هترداي

 7 ٠ اعئامتنك امرهدلا ىهرك,ىطعأ و < اعئاط عّدوُأ ىنآالعدوأ 8 ىدحاراسردمراصم || هعةوهبلابتكهناسحاب هر غد ةومتقرافم ىلع مزعامو باعنادج نب ةودل فيش :ريحد مةدقناكو || ةروك ذملاةسردملاىلاديعآ

 عجراو



 كمن

000 

 اضنأ هلو

06 

 اعجارسفنلاب تيفلأنا ىسغتل < ايحاصدحولا ىوسقلأ الع جراو
 اغئانصااو العلا هللا عدوتسساف ا العلاو عئانصلاءانع تامست

 اعنا ر ضخ شعل اضور َلاّقلو هي هشد كف ىر ىذلا كاعر

 معنا ني دم تأ ىااهازع * ىبلاعثلاهيلااهازعاضبأ هرغش نمو
 بعت نمتدن ة-اركو 3 اهلهأ تبعت نعد برتغاقاعداو مهعسو 5 نيمرت الاد 0

 انابسأ رعسفل تأ هي راق * اينح قردصلا ىف هرم ىا

 لسفاغتملهاع تيان اذاو ع اياتءناتعلا كرت هلئراق ع هت : رغا هتيداعتا فاخآو

 اباوحب اولا نعتوكسلاتاك ع امم روكا حوا * اناوصرومالان ملاحم اوعدب
 ا نول سيان ءاعبالا مول فول 7 هناليقوىلاعت هّنادجو تي (هلئو ينسون سةس قوت هل. دصاةمهراعشأ 1و

 مله ًاهللاونيتئامو نيعيسو ىدحا ةنس ىف هدلومو دادغبب نيتسو سعت ة نسر فص نم ١

 *«( روه.شملارعاشلا ىهازلاب فورعملاىدادغبلافلحخ نب قصسانن ىلع مساقلاونا)#
 000 ا و ا طا

 1 اهريغوتاسشتل اىفرعشلا نسسح هنالامفدادغب مران ف بنطاناو 0 انس اناصو ناك ْ :

ك ذو عمن رلاةعبطقى هناك دتناكواناطق ناك هنأىلاراشأ ؤالملق درعش سسحاو 1
 ا ديعسوبأ ةلودلا ديبعدر

 ةثاماو رشف فاس دس منمةبلامل ارمشعل نينثالا موهدإو لاف ءار «شلاتاّعبط ىف مترلار عننا 1 5

 شب رقراةمقنفدودادغب ةئاملُو نيسمتو نيتتئاةنس رن ًالاىداجنم نيقيرشعلفاعيرالا مول“ 0[

 ءاسؤرنمامهريغو ىلهملارت رولاو ةلودلا فيس حدمو تدملا لهأ ىف هرعشربك 1 او ءازحأ دعب راف هرعشو

 هارك ذو نونغلا ع بج فلاقوهتقو 0 ّْ
 الاكرف ىراذع علخأ و #2 ىراهتشا ىلع ءاكملا هنوأعو ب ىراتتسا تاه ىوهلافكدودص 0

 ىراتخ اعقوةوةشل كراع نكن وس سورعأ و 0 نادكعلا ندع ند خ تن اعاملا

 2 اهسشتفر وك نما, ئهازالو / 0 ١

 : تبقا البلا نر زر ضابزلانع دع اهتفرز,تف وأ هيدر وزالو

 تر فا رطأفرانلالث وأ 35 اسم نفغصتاماق قوام 2 |! ْ

 عزاب لمانالا كل ىقعرو ع اهساك ىناهئايضل ةمادمو اضاهلو 2 3 1

 هرعش نساحت نمو . عرافابنم قد رالاااكف « اهفطلةحاحزلا نعباعوتقر

 ىوالايرعنعامو كزدصت دي ارحانش نال ساوافويسنزز» ع اماكن ورعلا طا أ ضين و
 ارذ 0 نيدتلا وأن وص نع هروب هلهانفقتن ةئناوار ودب رغس 35 ارداغريسمتلاب ىلق ثرداتت 1 0

 ارئارض بول ةلاتابل-نلع وب امك ارداايدامج الا فنعلطأو
 وهو يف عدبأ هنافةروصلاهذهىلع هباوقأ ام وبنك ءارغشلا نمتعاصج- هلمعتسادةو سيح ميستتلا اذهوأأ
 الازغتترواريتعتحافو *« ناب طوخ تلاموارة تدب , ىناملالوقلثم ا

 نمور ل اا اذهىلعهرصع ءا ع ارعش ضعبل ىل اعثر ذو 1ْ 0 :

 ىهازانأ|

 انس .راصبالاةهرتكاهدوف 3 اسمح ذقل مهححصأ ]و و“ اف هرط سانلا م ماا انت دف

 ايبعل بعل اكفصوىفاهل دع ا اس ةلناسو ع 'اينط عاسمسالاةعّتم ةعيمْ وصو

 ابيكا ىشمواعت اًقشحالو د انيلدنعىنةواسط ار

 فاتلابانسال ناقل |ضد ّ 5 رئاكز :ز اذعنمىك 0

 : ىلةبسنلاءنهفاعملالاقسلالا دعمها اردو التم ىهازاو رئت ات ركسذاتلاط لا فود | 5 و ةةوفهملع راح هنآ «*« هل-اع ىذلا رع دنلا لبع

 ممامهرد نونا مونلك

 ةئامعون لك هلزيعو لزع
 دعاعتلا قارطب مقرد ١

 وأني الثةنسىتامو |
 ةئامعستو نيثالثوىدحا'

 فنصو عحارغس نم اعجار |
 دئاوغلإ اعماج افيطلاحرمت

 ةعرش بتاكلةشرشلا |
 تاطاسلات اكو مالسالا
 حراج م فلا

 حرشلاىلا ه[نلةعرشلا
 ىلع شاوحهلو روك ذملا |
 قحابملاةجابب دحر |

 ند ةهلوادتم ىهووعلا

 حرش اضنأ هلو ةبلطلا |
 جيشلل ناتسلك باكل ا

 باكلاوىزاريشلاىدعس |

 دقوةسسرافلاب روك نما |

 روك ذملا حرشلا بتك |
 ف ةقرعم لهسسلةس رعلاب ا

 ةملاع املا ىلع ىسراغلاناسالا 1

 رونو هخور هللا حور |
 م
 لضاغلا ماعلا مهم ْ

 نداارون كولا لماكلا |

 +( سيلبروهشملاةزجأ
 ّ ةهرصع ءالعل ارق | إ

 كوملا ةمدش ىلالسدو |

 ضغب كوت مدازتجاومخ |
 اظفاح رانص مث بصانملا |

 تاوهدلاب ليندا
 .ناطلسلا نمز قارا ص لاعل ||
 اس .ردمراص مم ناخد._# ا

 تا | رم ناطاسل اس ردع

 اظفاحراص ٌتهسو ريةنب دع :

 تاوندلاب لاملاتينرتفدا |
 ناطلسلانمز قىلاعلا |

 كلذنعل زعم ناخدبزباب

 لقو هسو رمد اذطوةمراعف :



 ناعت

 ءاحلصلل اكمام نواز ثا
 : وا ةرسع نتا ةنس ف تامو ا ب ” هه معا م . ل

 ةثامعسو ةرمدع تلت

 اهانب ىلا زل فنفدو
 ٌْ ىلاعت هللادجو
 ْ لضافلا ماعلا مهتمو)#
 |ع(سايلا نيدلا عض” كولا
 ا 5 هرتصع ءاذع لدعأ رد

 كك اولاةمدخ كال اضو

 ا ىحمداز هحاوتشلضافلا

 ١ راصممهسردا اديعمراص
 ا ممسرادملا ضعبباسردم
 | قينزاةسردعاسردم راص

 ا ىددحاراس ردم راض مث

 | هنردانيترواكملانيتسرالملا

 ىدحاب اسردمراك

 أ هلنيع مناسٌولا سرادملا

 قل رطباهدرذنوتس مثلك

 ١ نوذا هذة ريكا دعاقتلا

 ١ نيعستل ارواحنا لاشإ
 نس رسشعو ثالث نس تام

 6 ركن اكو ةثامعسنتو

 1 ةسعنلا نوعم سفن ١

 | داعتشم اعدم [غطعم

 | قتال نءاعطة نمسا
 ١ رفوارتحور هللا ور
 ا مىسأ ادلو فلخو هحوتق

 ١ ناكو.فسو ندإانانس
 الازهنلاب اروه مالو
 ةللادجر هاش ىفتام هنأ

 ٍ لضاغلا ماعلا وسمت مول

 | نيدلاعاخت كورلا لماكلا
 | - *(ىدرلاسالا

 ا هعدب ةامسمة بصق نم ناك

 | هنرداةني دم نمبر هقول
 ١ لعلاعتهللا هجرارق
 قولا ىلمارقودرصععال<

 || قوما نعزدأ ءانغل اةعنصف اقذاح .رامخالاو راهشالل هب وا ارناكومتنازنم.ل ع لق سنالا مدفع اضمافاعضأ ا

ْ 
 نيتئامو نيغسو سجةنس ىفث ا ذوهمانأرخاوأ وتو هلا ىلع دةعملا مر نأ ىلا شاع وةئسحراعشأ هلو
|١ 

 كاسعت ها ءاشن ا ناثكل ١ اذه نم مهعضاومفف |

 هلوةهرعش نم هن ىبغسد اسعوةردأن ناعش روك نملا نسل ىلالو ||

 هتدل ةرثع نم اس رتنئودقو ىز راوانا نباىلا بتكو ١

 || نا رهملاوزورتلا باكو ىتدارلا مامالل ةلع تاضمررهش باك ف يناصتلا نم هلوةريثك هرداووهراعشأو |
 | وهو طمشالا هب فلام ضقنر طيح ظفالا باكو .ءانغلا ىف ىلك 1! قصساوىدوملانبرمهاربانيبقرغلا |
 ب : تحاص د اووهو رارخالاوداعؤالا نيد رامعملاو قرغلاءاسعم ىذا ىنايصالا حج رشلا لأ باك ضراعب /

 ظ ف تا 0 الاكل
 ا ملعأ هللا ورعشلا نسح ناكوىدادغب هنأريغالمأ هيرقلاءذه ىلا بسن» ىودأ الذ ىحارلاب فورعلا ا ىدادغبلا فا تنن قدس ا نن لع نس حلاونأ امآو لاق معاج املا بست رواسن ىرق نم هر رق

 ب( محتااروطنم لأ نىك نب ىلع ن سحل اوأز#
 ا لري طك ءافلخن |نهدذعل نمىلأ لتةنا مث هدنعنيمذقتملاهئاساح وهصاو* نمو هللا لعل كوتا مدنشاك
 هنئازخ قناك ام ىلعدن زبامظع اش | ستك ساوةمكساهراك 1تتك . ةنازح هللعو ناقاخ نت جتفلأب |١ لصتامم ىعمصملا مهاربا نبق عسا نب رمعكذولي ءاغلخاب هلاصتا لسةناكو ةملعلا ةلزنملا قره رو |( مهراسخأ ىلع هنونمأب و مهرارشابهيلانوضفن و مهترس أ ىدب نيب س اع مييدلايظح مهدنعانيكم

 ا فيلا ىف هلوقهرعش نفانسحا رعاش تاكو كا ذريغو ميطلىفباكو ىلضوملامهارنا نبا | قحلا رابح ب ايون يمالسالاوعامدقلاءارعشلا باك اهتم بتك ةدعىفئصوهدداشو ىلصوملا مهاربانبا
 '. اهرالا ف ىرغأن أداز اف بريا فيط فاز ' مط هتتكسالك دي فلك ٌعاهباةل نم اورحهيىلةاشحو 1 هني راقوشفداز اقريذا قربلا ماستاك اقرط نمهنلاو ىنأب ً

 مهدعل 3 ةقأس و ءامدن ءاب داء! ءءامكن مهلكو دال والا نمةعاج م لخ .ةىلاعت هللا هج وأ ار مرسل

 «(رووهشملارعا لا مجمل اروصنم ىلا نب دع نب ىلع نور هدا دمعت ىلا نب ىلعن ساونا )*

 ِإ هب رشت قو سلا دابع نب حاصلا عملو ءارز ولاو عافانا ءاهدنو ءايدالا ءافرط ىف قدرعس ماوذ
 هيدا رعب مسك نساك و دع هيسهل ةثطق مهلا ىبل

 هسضعلا ةرشل تق رع ىح 5 مهاضفرشنأ ومهحدمأ تازام

 نانا نا دتم ء نم ىيحرت له هلاضو و هناك انثاعان 35 ناتعالا هععلنا لواطيس ياتعكيذرهدلا نينو ىيب د باسنالاعسرتةيغاىلاو « بابسأ ىوهلا قلن وى
 باصوالا اهراعش ل يلع سعت نه تعط تلاجرلاب لاعتلاالو
 نانغلارضعو عواملا لص 37 اعرفدلالا حور نمسانال

 رك ماتمللاالا طخ « ممدقيلا ىدرلاف و 0 ب >< لك ىداعم و *نئملز مل نمراثعلا لان فيك

 ا قئلاسرباكو همن لو ىلهملازب زوال رزع ءلهأ بسنب هنف ادب باكو ضورعلا ليلك ىلءدرلا ناكو

 ' : 0 : قون نأ ىلا بض || ناكو ىلاعت هللاهجسرتئ ال. للو نيستو نيثاث اد دورخآلا ىداسج نمت. يدلل ةرمثع ثالث ءاعب رالا مول فولو نيتئامو نيعب سو عسرس ة نس لقو تس سس .رذص ن منول عستل هتدالوتناكو هإيةروك ذملا نسل انادي فحوهو ىلا عت اءاش ن اءاهل افرح » رك ذقأيشو نيثدغلارعشرابتشاىف عرابلا
 + (روهشملا ارعاشلا يسنلا بتاكسلا دم نب ىلع غلاوناز##

 تداص



 اك

 دنع فوكو كد ةداعس نم تاداعلاتاداس تاداسلاّتاداع هنذأ عاضأ همضغ عاطأ نم ةرسأس مع أ

 عاعش مهنلا الدمناطلسااىلعو الزم ناوحخالا ناك نمسانلا لسه تاجاماءاشرةوشرلا كلدح
 هلوقهرعشر دان نمو عقر ا فانك اياضرلا فافعل ار ةينمالان نم مضت ةينملا لمعلا : 1

 هلماعزهىك لك كانا + اهلمعيلاموت همالق ًارها نا ْ
 ةلمانالا باك قرلانر 3 د ندمان ٌقرىلعر -ةأناو

 ةيلطم هلا اهتود ن مهو ع بايئااوخ ءرملا نمع دل دقو هلوقاضأ هلو 0

 هنرلاهق مراو اهتسلعو هم. ةرخم دس سنك نك
 ى ]نمو ضام نمت دةئانمع د مهمسن و" موقف تثداذا اضنأ هلو 50

 تاداعملاو اداععرك دوم د مهعبط ناتي د دعئالف

 مح رالاهعئامط هيفو © دحاو ناحل وأو عماكم هتماعتساف اك “ع هنام ىلع لاعالمع هدأأ ا

 حدب عفوظوناطل ءلاءلعرتخت نس يسال 0
 ىلا لقهأ لزن لو تنجيفا * هنونكحم هزضف نم هلانأو 5 هزعىر مادا ريمالل لق

 هنونف ركل اوذعلا نم عجاف »* اهتونتبويعلا نمتعجدتلو  هنونحام مادغلا نوبه

 3 ود ن ةفعبلف هبنذ نع ويةقوذوه نم هومع ورا تاكنم

 تاييلاوتعالبلاو لفطعو.«. اروتت ثقل ف تس اذ
 نامزلاعاتمارادةمىلع ع ىلفغان |ىمهفببترت الف

 اًضهل و

 ملعأهللاو زنرعلا دبع نيد جت نب ف سول نب نيسملا ني ده نب ىلع لاونأ ظ 1

 : *( روهشملارعاشلا ىناهتلاد هت نب ىلءن كاوا ا
 تارغا ماعلا نمةناكمن عب رعت و حضلا ىلع مسقلادرب ةلالد حدقلاز وذ كءهرعشلدب تاسلادير 0 نيبومنبي كم ناسللاب رذ ناسحالاريتشم ناك هقسف ةريستنذلاباك قىسلدنالا ماسي نبالاقا| ٠

 هاا ف رس ءرك ذمدةملاىف رغملانبارمساقلاابأرت ز 52 طا
 هي م #3 ارظنمىرت لأ امهجأ ”حالملاروغثو تامستمم د4 أب رلاروغتو للنت لق 0

 وهومرك ذك ل كامملا ءانس نم ا ىلا بس ذبام اذهلثمو |
 0 »+ ادّمع هرغثاا تسد تي 00 ٍ 1

 ردن نملك لعف اذكو د“ يت لاهطق عجلات 0

 لداوه ل 5 هتانهلةتسافرتك ١ آو ىطمعأ بولا قو عملاق 4

 لوادروسلاءاممأؤل ١ »ع زوبنكو دو هردإ ب احدشلاا مس 5 ا

 38 رو اوقب سانلات االاابس نابت الاىتعنعمل ون سحلا ةناعقىه وارتغصتامدق ناكوهدلوف ةثص هلو ا

 امهتيثافت رغامهاتعمو داتا ف ناد اهتلخ نم نكات رتفتدودغ | ٠
 راغوالا م مهرودصت مد »ع امّودعا ”دتساح محر لنا

 رانك متهيواقو ة ةنخح ىف < ممول ا كاوا ١
 ا ا يل اوغص ب اهذب رتتن و ردك ىللعتغبط ايندلامذىفابتمو

 هل دسأف لص | نم أوددع نمل اهدطاغل !نذ نسساتلا عدلا سدنالا سندا او ةقنالاة قي رطلا باص ١

 ١ ةديصق ةلج نم هلوق ههظت فيطل نمو ىخت هرثك اريغص هرعش ناوندهلو تلق موتكملا ىوهلارس ن ع عمدلا 5

 راباضنأ ا

 لح قرضالا ضد

 ىلع 3 اوه ادنعمهل و

 قولت تاكو قس والا

 ىلع ؤملا ل ءقئاقدلا لح

 كوملا لضف, وىسوطلا
 ةرثك ىف هيلع ىيوطلا

 ضعي ىلع رق ثتامهلعملا
 ةمدخىلالصو ثنيسردملا

 اشاين انس لضاغلاكوملا

 هعدقس ردعاسردم :راص مث

 ةسودعاسردمراص مثهقوت
 ةسردم باسو دمراص متهيلف

 د2 هنردابة يللا

 نيكس ردملا ىدحاب ا

 ةرووزماةنيدلابنيترواحتملا
 ىدحاي اسم راص م

 راص ماعلا سزادملا
 راض مث هنرداةئب دعاياق

 1 20 3 0 كم 5 ا 0 7

 2 00 2 8 ا ىذح اةنس ليقو:ئامعب رأةنس فولو ةريسغو سينعتلافريثكءرعشو لعأ هتلاوباذ الا ارهز ىف هلأق اذكه| 1

 ند همر ل خااسو الم هنا ةناودلوأ فتن اروى اط1ناةجرت قىتسلا ىلع مالكلامدةتدقوىلاعتهّنااهجراراضن ةثامعب رأ و 0

 نب_تةرواعملا نة: ةةسردملا

 مول لك ةلنيسعو هنرداب

 نضراد ملا ىداناسو ده :

 موللك هلنيعؤامنان ناش 0

 اسؤدم راص مث مسه دود أَم

 دب زاب ناطاسلا ةشودع

 هلنيعو هنردا ةنيدع ثان

 مماضآ م ]مه راقت مزن

 هنذا ىف حا اهنعلزع
 مهردتثام موللك هلنيعو

 مدعاقتلاق ب 3

 ب , رتشعو عست ة نس ىف كَ

 را رز واح 5 و

 داق الع نا د
 'ايسضارادهاز زادناءاخلاص

 ا تا ول بلقلاب شعلان م

 ْ -ءلاىف ةتاقوأ فرضا

0 



 59 ب : هل ىلا اعلم نم تاكو ةدانعلاو
 رانةودحماملاف بلامّتم * اهعابط دض مانالا فلكمو حاشملل ان ىلاعت هيلا

 راهريغسش ىلع ءاجرلا بت « اهاةليسملاتوحراذاو ... مسانيدلو فلخوتيقرسلا
 ىراوحو هراود نيب نانش د هير رواج و ٌقادعأ ترواح اًضنأاهنمو ا دماحولأ اهتم ربك الا

 رانلاكلَت طاوش عاعشلا اذه نع "قرغم بيش ءاشحالا بهلتو | هنافطارغصالا مساو ٠
 ْ وهوهاشلا ني ديعسر صنى أل وقنمذوخامريخالاتيملايعمو || تيد وهشمامهالك ناكو
 ناسحلا هودولاه87هرو د رعشب لاض زاعدوسا تلاق ننىفاب امامهناالا لضفلاب
 ناعدابنم”ىتنح وىلعف ارانىداؤن فتلعشأ تلق . هللاهجر فنصايشلا
 هدوس ا ديسصإهرذ اج تبيض < كناقزاحلا كابا تاتوكسص .. دلو طةديصقةلجنملو || ةيشاح ىلع ىئاوحلاعت
 هدومص ضعب ترمصفءاضَعل ال دع اس لراخ اهمديصتدرأو 3 ديسسال دب رخلا حر

 اشلابرشي لاحدولاو #3 عساو سل نيسع ا نيب روهملارعش نموا ىلع ىماوحو فد ريثلا
 حساتاا دادولاب عسنم د عزان تا تحلاو | ديسللعلاطملا حرشة شاع
 1 هدالوأ ىلع“ ءتداقارط دع ىرولاونأ ودوره هدلا ل ةداذاو وهوة ديه ند 1 دن تاد هلذ ا ىثاوحو اضن فن رشلا

 2 لفخمالا رام ناسح م: ريك ب تك هفموا تحدي رسلا زايد ىلا لصدد هوك ذا كابتلا تاكو ةيسعشلاح رشة يشاح ىلع

 ا رعاشلا ىاهتل اهنآ ف رع هلحتغش :كتاالف سك ىنب نمانأ لاق هناورفطفةر ةىتنىلادح وتمو هوىودملا انش رشلا ددسلل

 "|| ةرشع ٍتسةندوخ آلا عسب ررهش نمنيستب عب رالثل ذو ةرهاقلاب نك»وهودونبلاةنازنف ىلةتعاف || حرشة يشاح ىلءىتثاوحو
 || ثوللار ارغصأ تاكو كادوا كارلا دملاةْئسلا نمىلوالا ىداج عسانا قهنح»ىفاسس لتقف ةئامعب راو || في رشلا ديسسلا دضعلا
 || نمديف ىرحامو موللك هَفلُو مبتكد قمايالا ىلع بت صوهو نيد رصم ار اوقضعب نمهتلةنإ اذكحه ىئاو- ىلع ىثاوحواضنأ
 ش ْ لسلام لان هوا اح تح هارهتومدعي وهنادلعددعك مع الوادحاو اداتمنمتدأ ارثداوملا ىل 0 ع

 ْ ريغص ل داودش صقل وة لاق لابعالا ىاب لاقف ىل ارغغلاعف كبدهنيا ىلع ىثاو_-و ىلاسالا
 2 ىراوحوهراوحْنينناتش « هير رواجو ٌنادعأت رواج ١ كرملإ تلا نادآ عار
 ةكمىلعقاطت ىهوةماّتىلاةبسسنلا هذه ممفلالا دعب وءاهلا تفواوقوف نمتانئملاءاتلارسكم كابتلاو ىلع ىتاوحو نيدلاداع

 اهدالبوةماهت ل ابح ىلعاضيب .؟قلطنواهنم هنال كنان سو هئلعدننا ىلص ىنلل لبق كلذإو للاعتهللااهسرح || ىلوهال دئاقعلا ةيسشاخ
 . معآ هتلاوةكمىلا مآ اهلارعاشلا اذهبسن لهل ءأ الو نعل فارطأ ادراج نيد ةعستمةطخ ىهو ْ نم كا ذريغو قالطسولا

 ا اا 000007 || عضاولا ضعيف لئاسرلا

 :|] دماعلا ةلانتسشارثك 1

 ُط دول 0 ل ل تع كرا رادع

و تمناك ناري نبا اًذهو رعاشلاب تاكل تاريح اب فورزعملا لعدم دجأ 1 لقي ناكواهن هب ردتك,
  نءتالعسلا بتك ى

 باريغصاضبارعشناوفد هورصمبحاص م احلا نير خالف لع عب ثلا نمسا
 امهوناروهشلا ناتيبلاهرعش نمو

 ريدا نمقلأ امسي ذكشلالسهأ د فر مف ىثاولا كيلا ىس | ىنازاتفتلانيدا ادعس ةمالعلا

 ىنازاتختلا قح ىامولاق رهسلاب مونلاتعبللاتلتا شنط. يرث ذل قىدتعاب سولو
 نيةرروؤلا ةلاسرلا با صروهدملارعاشلا ىنعلانبنيسمل هنا دبع نأ ل وق ىنعملا اذهنمبرقد وتلق 0 وود هنكلر كا

 دحاولاريمذلا ىلع ةنث ىنع 3 صراوقكت:أدق كنت نينا . هلوقوهو تاس ا كؤ هج رحلت

 ْ .٠ درايدي دس ف برضتل ىدنع « امئاوكل ف نيشاولاقرتام 01 ىنكللاق داركم
 || هلوقوهوةروهشملاة ثان ايلا هتريصق ىف :رووساارعاشل |ىمعثللاةنيمدلا ني هللا دسبعل لقا ازهىلصالاو اضراةباغو 1 قارا

 تن دوز تارا ةيغشءاّدل نيشاولا لغ فوكو يي اماهنالقدلا 5
 اهقوفنم ةانثمءاناهدعب ايصال او ونون تاتو ةيءالو ىلا ردفان نا
 هات

 انكاو



 رفزامف ةلرايز لالالا ينل

 هناكمهسلح او هإبقوىدلاو | اذهىفتنزتلادقو انو ران لعق لال هجر ' هكدرفأ لوةج رئلاهذهى تاريخنا ترك ذامتاو

 وشلحأو ةهمارق ةىسلسو أ نيدجديعشس أرب زولافيلأ عا ارعشلاتاقيط تاك قتدح وىنامتانقولاب اب رأرك ذناكلا

 انزهنالاقو ىبودعم ا ناك لاقوا ارعش هلرك ذور وك ملا تاربحن نم ًةأودلا ىلوة حرت ةلودلادب_ عسّقاملا محرلا دبعنب نسا 0

 برقدقومعمةبصلارخا | 0 ةئامعل رادنيئالثو اكساس سنا زر شفار دل رد هح ولان حان ٍ

 بتيط لاف ناكوشوم ا لاعتهللاهجرتر هاقلابةئاٌمسو نيعبسو عب رآةنسرخاو[ق لصفلا اذه ا 0

 رولو + عدت لانعتهللا ْ 7 ءالدلاعب ريض تو ركل ىدارتلا تقلا اولا 1 لاو 1

 2 مرق لد 1 ا و 7 ا ب 2 1 لضافلا ماعلا ا ] * (روهتلارعاشلا نيتعاقرلا ىذىماوغلا ليتق

 ندا ان كولا لماكلا | كاس ناك لامة نانملاٍب اك ىةزمهلا فرحفروك ذملارب زلانيدجسأ نسا اونأدمثرلا رك ذ ١

 ل[ ىلا ارنا || لضفلا ةسجودهبغلبلهاوسدخللا ىف هن نكرلواتيبي اه نوحما ىف ةدصق هلو قمعقرلا أ كاسم ةرعسش
 ءيااسألا 0 اوسلاس لع ساكلاو كلاذف *« ىغلاهاطحتأو لعلاهتافنم 2 وهوقبسلا بصق هعمز رحأو

 ا ارهاموب اتاك | قد دار و ريد زلا نبا مالك مناهنلا ندزازعال ارداظلاحدمو ةئامعب رآوةرسشع ىتثا ةنسسرصم مدقو

 صنملو وهوة قاندلا | |١ قهتافوتناكو و باوصاا لع هناا ىرصبلاراصقلادحاولا دبع ندم نسحلاون آهن اهرعسش ناويدتنم#ل.

 هوا هيدزو زذللا دولحلا | |١ قو هنأ ىنط تلاعو قاسطملا فد + رسل سنعه تقل ةقرش نمش امعب رو ةرشعىتنثاةنس بجر عباس 1

 ٠ ةيباهن امرا ةنئاكللا ثداوملا ىلع هانبمو ىابهتلا جرت ىفهترك ذىذلاخم راتلانم هتافوي راتتلشنىفالرصعب |
 ف هننبانغرو لالخلاب ْ أ| ةنسلا ىهو ةئامعب رأو رس ىتنثا ةنس رصف مدق هنأرك ذدقريب لا نانا كلذدب ود ءامويذاموت رصغ 00

 ”ءلع رع ارتف لعلا ليصحت | : ىرعملاءالعلاونآ لاق هيفوبا اونعلاب لعأ هتلاواهمذ فوت ىلا

 همر ىلا لصو م ةرصع ا ليعفولادرفةغلابم 5 هتكرادتف عراص تمعد

 اشاتنانس لضافلا ىلوملا | تاسالاهذ مر ذتعاوةقفن لءلقدمل اريشف هب ا ةةتمساطنلا

 ةسردماباسردمراصم ١ ١ +( روهشملارعاشلاردرصب فورعملا بتاكل لضفلا نب ىلع بن سما نب ىلعروصتموناسدئرلا)# ٠

 ارعب رصدخن نم ءوم“و د كاب امد3 سانلا تاقلنثل ل ءاشنا 00

 ارغشوسيعفلو هلاقوةع 7 ضانسما كاك

 ٌ سخنة اسف رد ارم دجال اوعبامىلابن الورعلا ع او رادأت هرعش ناو ىحاهلا اذههفصت اما 3 0

 ند جلا | سس ل ا داو !ٍ
 هما ا ”ةتاردوالط رع ىلعو علا نيو كسلا: دود نيب عج ةرصعءارع رعت اجلا ا ٠

 ةشطادبع ناطا دال العم || : ٠ ةديصقة ل نم هلوقفطلأ اموريغصرعش ناودذأ|
 ل وما هذاتس ١ لعورحالو : ' ىلاافءاطغلا فشكدتف د انينعام معي لمرلا تاب واد اىوز زد تاما نع 5

 ةثداح نم ىرحاماشاينانس | ا القوس تورااهاولاقل دي لها, ىدانأ قا ولو و انه مالو دس
 نور هان تكجزم .؛ ىلح لتللالاو ط  ةتيطم 'انيمواروز ىركلاتاساكب + قسم كل 2 0

 ةويصلو ملعتلا تصنم .| ا انيغتلا امان 1 انعصأو 2 انقرتنفا امان "اك انيسصاف واش اوىحوك لاكش فيكق ٠
  قيجهلاشي عضومانضاق ١ , داعملاب راقت ناالوكبأ < اهغاوبابشلالرناكبأم بيشلا ىف هوقو

 0 ا او دا اوعالا ا 1لعتدح « ىوذاذاف هقارو _ىفلارعش- 5

 يلح الوانه هردرسع ا نسح ىعموهوءادوس هب راجف هل

 . ىلع ناخد ران تاطلسلا | هقلطرد ا فدع ام ا ىلقدا 55 هلوعصمءادوساهتقلع

 : اسردم ه]عجةنطاسلارنرس ١ :اهلابلب تامر وم 35 اهتاقوأ نامزالااهلحال 5 اهكحل الا ةرولو

 ةدلبب ةسيفسحلاةسردلاب | 1 ااردرص البقر عشلا قداجأو روك ذملا داو غسبنالف صشلرعب رض تمل ناك هاب نالوؤرص هلليقاعاو

 موللك هلنيعوهيساما | هرك" ذا يسورعاشلاىضايبلاهفورعملادوعيصرفعج نأ ف ب ريثلاو هو 4 :ةوءارعش ضعب هاحهدقو

 هجر تاموامهردنيثالث | ا

 تاكاباسنردمكاعتهنلا | 11

 ةععاذ  لاعت هيا ةععو

 ة فل 2 الص 5



 :٠ زل 1207 جو هلاسعلا هزت كل قتل دم تسفارا أ ههنا

 سوادملا شعب اسرذدم
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 تناكو ناساوخق ب رطب هب رق فد سالا ترفحترفحف ىدرت هنأ هتوم بسن وةنامعل راونيتسو هلسضفوءاك ذوةنطفاذ
 0 رعش لانه هلودت هعماو ريهحن هلودلارف رب زولاةجرتقمرك ذى اسسوةئامعب رالاليق هتدالو هنارقا هل ضعلا ىف قافةمأن“

 *( روهةملارعاشلا ىر زخابلا تع ىلا نب ىلع نب نيس 0 ا« تا تلوم رتلرادلا 0 هي وتلا رماشلا كو ا كلا د لع ل رع نشا مولعلا ف ةكرا ثم هلتناكو

 هّقفل الغة سم هيابشى تاكو هرثنوه ماظن ىفبصقلا ةزادح ىلا قد 5 اوهنهذو هاذنف هرصعدحوأ ناك
 هحب رضرولوهحور
 منيمركلا مامادلاو ىب وجل ادم ىلأ ميشلاسردتم هرالع صتخلاف هنعةللا ىدر ىفاشلامامالا تهذم ىلع لاسفل مابعلا تموز +

 بئاععلارهدإا نم ىأ ار وتضغاو ”لاوحالاهبتعفتراو لئاسرلات اوندىلا فلتحخاوةياككسلا نف ىف عرس نأ ريهشلاىلوملا لماكلا

 عقلا بدم ا داء ممورعشلال عوبدالاب رهتش اة ههتف ىلعهيدأ تاغ وارض وار غس 0 *«(ديعملا

 وبأباكلا اذه ىلع عضودةوارب 0 ةلدئابف عجو ىبلاعثا قلار جدلا متت ىل .ذوهورصعل ال هأ ةرصعو راص مرصع لع ىلعأرق

ىف قاعمسل اءاج» «ازكه هلل اكو هوةيمملاحاشوءاسمماباكت قيل ديز نب ىلءنسحلا
 أ دامعلالاقو لب ذلا 

 كلذ ن ف هرعش نمعاسش ارك ذورلعأهنلاو ىهمبلا نسما نب ىلعن هاون نيدلا فرشو هود راف

 هن راح ىلع ءاملا ىتطامل 5 ىرولاثلج قايل قلاخأب

 4 راح ىلع هل اف اصل ايف 55 هوام ّئىَط َن رالا كلديعو

 هلوقتس رغلاهينا عمن ةدوجا هيلع بلاغلاو ريبك دلت هرعش ناولدو (ىررخابلاىلاانعجر)

 موك ك.شحو قا راقع »* ىلا هل غادصأ 0 ال ىناو

 متي وهوكعضلا مدن فيكت < تآىلو كنم رغئلاردل ىبأو

 د اوان خاناكسلا دعق »ء اًنْدلا اراغطأ 0 رق نم م دربلا:دشق هلوذ اودو

 ادوغسلاو رانلارخ راتخ * اهتكوىف ءاملاروبط ىرتو
 ادوةعقيقعلانمكءاعتداع هب ىلا فلل را أ

 توكشأ ةدب َق تامؤ

 ةهياع لاب داغتكم زاك

 معلا اننفتمو لاغتشالا

 تيطخت ماو ص.ةت هلو
 حر ةيسئاح ىلع هداؤ

 في رشلا ديسلل دب رخلا
 0 لد هلو

 اذوعؤّر-وادوعانشل لوح د امنيا تندو ءلا تحاصأي : ردا كوالا 0

 ايهتل تدم عزت مت و. اسر وعما قولا روج ئورصع ءالغ ىلعأرسق : د«( كيلا اكس هغادصأ نم لما |لعأحو د هنرغ ءال الم 0 قلافاب تايدآهإ نم هلو
 ْ اولا ديعب نم لع قجرانلاف دب ىدبكىروهلاراتتقرحأ نآورغال دولا قارس
 | هس رأ اونيةسو مي لاف ار رخاس سنالا ساق ىز سايلا لو ادرطمراد -
 ىحاو) نءةمحان ىهوءازاه دعب وّونك اسءارم رمح وغم ة معمم ءاجفلالا دعب وةدحوملاءابلا مث 2 :زرخاب و هي 2

 مهريغو ءالضفلا ن نمةعاجاهنم رو خعرا صو ىرق ىلع لمت رواسن ها

 يب ا تارت ضعب ف نكس تاك
 ىل ودالبلاباحوبتار اتا ءرآ نم مهنودنةعافلملادمءاسؤلاريتكح جل نسح فن رطر عاش اليل ملعلاب لغتشيو: وةسردملا
 لك فامدددرك ةوءافقوت طخ الع و هسفتب هسعجس ل قو طاش ودل هناوندتي اراه هرباك أ اواهءاسؤر | ادمغماسردم تاكوارا و
 هيوم بطاقم هلوقهتمث لقت هيذظو دهان :ةعاوتسن مةمفاك تيقبنكلاديحم افنصمو

 متاهلر مرغم دنع نايس + .ىح ربت نمو قاكنمعاضام د قعاس ةبحلاردق الهاحأب همارتدالةّذ وسلا ف هنافتصم
 ىعصت ليف تمعن مول صعأ د اذككك عبط نا لعأ تنكول د حي رقري كيف باق ىخو همت د لك او ةناملاب

 دعت ةراكهنتمزلا د# (ئاَو قلسلا يزغف ناك ام ىابهذ هياط د

 ايلا تر كاين انهت تالا هلئشعامو لاجلاص فان مالغىف هلوأأ قئر انلا ف تاموس ملل
 اماما نو وري سانلا لكسجو 3 اهلمىوهأ تأت رغ ةنكلو اط دقو ملعس نما, درتم

 لاسجلا صان هلوقاضنأ ىنعملااذهىزتعملا نبالو ناحو طسلا ىلع ريسغتلا
 هاوهف ميغلاوحرب د « باوك نس ا لوزتلاداراق برافو

 00 عع 1

 د 6# ءايأيف ايش ىري سبل + اذواذىلالايمىباق
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 روث ذملا ا 1

 اوال سود نو كدمع :١ ولحج ا #2 ىدشس هشار نام يلب 7

 وأم اللئام ناك اموبع 3 انلا٠ نصغلا ىف نشط او دعو دع دس لازام خلملاو حرعأ 0

 لودنلان منا اًويلاهعنف هنابىلالضورقوءاسورلا ضعي ىف هلو ا 1

 هةمعل ىقدلق هنال 3 هدرىع ىريخغ همذو - قدرذا كا اول تدل

 هدح قد ازلا لركو 0 ىل كاقلمعقن مىنحارأ »2 هلجقىأ اال حوت

 شد رقراة جى رغلا ب نالاب نفدودادغبب هتاقوتناكو اموت ررتع عب راو روش نااار سلو اسو رأ 0

 ةلمسهلا نيعلا تش ىسعلاو نإ مهمعاحاهدعب وم اللا تفوعاغلان دوكسو ةزمهلا متن 3 و ناعتةهنيادجر 0 1

 بسناهيأىالعأالو لئابقةذعل مساوهو سعهملاةبسنل اذهتلمهمنيساهدعي وةدحوملاءايلانوكسو ||| ٠

 اضنأ هإسق ىهو نون ءاملا لد. نكل لّوالا لثم ىسنعلاب أرى وعش وهو روك ذملا || :

 رداشلا دبع نب دحاولا دبع نب ىلع ن سلا نأ نبدعس ءادولا نأ نب ىلع نسم اونا

 5 /ندلاتذهمبقلملاىلصوملا ارهسم ني دوا نبا

 تاولدتي روع لخالاو كواملاوءاغاخلا حدمو لصوملانانالورثك أ !قلعنت امدعماسثر اعراب ا ارعاش شاك

 دهن ةغص قمل ارق هرعش نسا نمودماةنن دعداوهنأ هنا اودى ورك ذ ذو نت داحتىفهرعُش

 .قلخلائساس .2اوسهج ءام ءاع# .دعلاحراطمامضسلا ىداب ترهأ |لكو

 ققيلااهنولنمادسحاشرلا هام أ ةلازغااباهو.ةلذم سمشلاو

 قدحلاب لمرلاجاعنايانلا ىلع »* اهلاست كح ءامح هتامثنو

 قرف 2 هرطاشل اموت هسيئأج لتس عمار ريب لو اذه
 لمدن ةفص ىف ةديصقل ا هذه نمو

 قسشلاو عبس نيد مبسم #3 اهلفاخح ضد اهرفاوح دوش

 قلفلا لومنمتع رك اهلوطو  ايبخاحدلارهطتئءطوام لوط نم

 اهلواوةعن دية ذمصق ىشذأ|

 ننالا 3ر2 ارانملا تانددرق قىدحلاو رعملا نيد دراوم لاه

 قئرلا نفوس اهورلا تدعاو 4 تععل ع نس كاش قاد

 قثبنم ثيغلا ىراخت ملام ع ىلعمامغلا الا كردراداب

 : قرح ىذنافجأ نم ضرالا ضوراب * ىن افنزااىداوع كتدعناو

 نم ىف هو ءرصاعمناكو ىروصلا عبارسلا دجسأ نب دمت هّنلا معى أ ربمالاتامدأ ع نمةذوخ أ متايبالاذسهو

 ليذدلاةلاسعلاو مراوصل اىفام 5 هدنقو هبقفف نئاريلا ني يك

 للان م باسل ءاصمقف ع اعمراجنلاوهسقلملل[سقانت

 لحو ىلعالا هرط انل زرعت « مةلازغلاباهوغدذنم سمشلاو 0
 عاشو ؤرلا ضعي ىلا مهمتك ناتيباضنأ ارهسم نبأ رعش نمو

 تر غو قريش لتعاو ضرالا ىلع * املك ىكتشا ع

 بلقلستعا اذامسح دامو * نامزلا مسحل تلق كنال 1

 .ةدصقلاهذههل قاييشلا معلا قدشلاق مديلمانثلا فلاب و وةدب رنا بتاكادامعلاهرك ذو أ

 تثثععلاهراوق ىستك" او < بونأا انمولنع ترسح :

 ( لوا - تاكل نا - 43)

 ةددصق هإ

 لع حوتفم ٍباككلاو
 اذافهنفاوراقتفهردص

 ةروسرتسسفت رت عضوم

 هحور ىلاعتهننا حور سا

 ةحرص رونو
 لسضافلا ملاعلاعبتمو)##
 ئدلاس عم ىوملالماكلا

 ل هرعوة ثا مستو نيث الثو مش ل وت ل دو ع نس نايت نأ سدت امون وتو ةريثكر داول هلو ا :

 هرصضعءانلع ىلءارق

 اس دال, ةدعب ايضا راض

 مهن هيسسأماةدلساسماف

 تاع رز اهتاطل - لاءاطعأ

 لزعمثةسو ربةنيدمءاضق
 ءاضقلاىلادرعأ كلذ نع

 ناطلىا هلزع مترو رمل

 ءاضقءاطعاو نا ملسس

 ًءاضقلا كرب َ ى اودسسلك

 توسجم موللك هل ربسعو

 دعاقتلا و رطب اههرد

 ناكو لاخلا كَ لع تامؤ

 قيلط نانجلا ءىرح
 ةتسدش تحاص نتاتسللا

 الااينهمالحز ناكوةمظع
 ناكو لعل فيعض ناك هنأ
 ةسردمواعماح ىبب ريغلأ اح

 راضو هإاح رتلثخادقو

 هللاهجرتامناىلاادعَمَم
 لاعت
 ٠ لطاقلا ماعلا ينمو) <

 نحيرلادبع ولا لماما
 «(ىلطارعن دمنا
 لص و عرض ءءاذع ىلعأ أرق

 لضافلالوملاةمدحخللا

 نيب رهتسشاواشا ب نانسس
 ءاك ذلاول غلاب هنارقا
 دج ناطلسل !عمحاص

 لوبقلا هدسنع لانوتاحا

 نيرتلا ران راسو ماك
 ا هج اكرم ك0 127 1 اا بما كي حجاج مرمر ايام ان ور اا

 5 00 را : 0 8 :



 هدعنأف 4 مدح دئعبدالا

 نبا هالو لاو هبانجنم
 ازمهلوهيرصدإ ىذاتسأ

 موادوءاضعلا تص:مراتدثا

 اكم ع ء مخ ١ ىلا كإذ ىلع

 ءىرح ىلا هللا هنو

 تاسللا قساط نانجلا

 داياولا متماعلا بجاش
 ناكسسوداقئل!نهذإاو
 ةيمصل اذيذإ ءيطلا فماعل

 سفنلا طش ةمهلا لاَ

 قوق ءاضقلا فرم رتسلاد و2 و

 هيهأن وك ةدلبب ضاق وذو

 تاتا ىلءتاةيلعت هلو

 ارهثمنك علاطملا حرمت
 نمدجلاث حاب مناع ا

 هللاروتةزوك ذملاةيشاخلا

 هنخأ فعاضو ءريقىلاعت

 لضافلاملاعلا مهتمو)د#

 نبا ناهول اديعرلوملا

 (مركلادبعل اغلا لولا
 مسةمورصءءاد ع ىلعأرق
 ىل اوللاوهك :راددعىل اوملا

 ىكوملاو فاق ولا طا

 كونملاوهداز .بسيطخ
 اسزدمراص مث ىنالطسلا
 ةنردعةب ردنلعلاةسردملاب

 ايضاةراصمت ةينيطالطسق

 راص متدال#||نمةدعب

 لاعلا ناوهدلارتفدلا ظذأح
 تاطللاةنطلس مايأ ىف

 امضاق راص مث تامل ميس

 ح رة ول 3 داليلا ضع

 ةئطلس لئاوأ فىلاعتهّنلا

 هللا هلس ماقعالا انناطلس

 ىوسق ناك هاب او داعت ١

 تاسللا قسلط تانجلا

 ذيذاناسب دقاطا جام
 احراط ةردانلا نسحةبعصلا

 ضرر

 بعطصمن ازال هيف هب مطصم ننأ ىليلخاب د بهشلاةعبسلا ىنامالاردباهترج ف تماقتساو
 ةحراح )حتى انلو بكتستراتلا ع ومدو ب ةكحءاضرهزلاروغتو
 د تن. , اهنقسأ اي ترظ هراسطأ انغ نم

 اًشرانل اهواح تفاط ع تةلباوانامزالا تعا 5 اهندم نود سردنحخ

 .تهتاتهضك" قىسهف د هتنح و ران اهتدقوأ 75 تقلا هظل نع تردق

 بيلا ص قرب اذهلف * برطاماذنماهلو
 تدب وار عاش تل تسع اذار هدم نا ناك لاقدر 0 رهسلا نيني دإ لاك ىلاكجدق ناكو كا ذدعب لاق ع
 رهسي اتدسئرد .رسم نبا فرعنالوهو رمى درويبالادوه عمتجاوهسفنا اعداوةديصقعيلع ل

 قهقح فاض ةد ؛ ركنا لاق و ىرعش قر ىدر ويلا لب رهسمن ب لاق ىذر والا تيب فرس هنأو

 نيعب راونيتنت انس لصو ا'تنك ال نيعستلا لع فان اش هنأ آر واز_هاننامز لاش اعهتج لد

 2 ع
 تساي نيدما نئهو 5 2

 هواش نعنب رصاَعلاترميوادسح-نن رصاعملا اره مر هسم ن اولا هتالع ىراب  عمطصو م ةئاسمس* و

 ” || انغلا أن بن جرلادبع عقلا فأن ءىناعمسل اءاكحامقافتالا سب رغ نموةج رتلاءانث أ ىلاق ئادك

 ادام همانم ىف ىّآرهنابت الاس .داا عيبا ةوالا نايف ورع ًافغلا دبعت ىلع نيدسحأ نب لم

 والا مرا هدر 5 ترس ىلا صؤاقلا ىريصن مهسبغأو كش

 تيم ليسم ريصو عتب * ىوج ىلع عواضلاءاذحأ و و

 امسهنعاريدحأ لفةّدمىيتيملا ننهلئاق نعل او ؤسلا نأ :تاعحتبتناامأف روك ذملا ع ذلاونأ لاق
 ضعبفان.ذاكف فاض ف روك ذل هسسمات ع نسل الور قفناَع ني ل لع

 اههناهّنابمسقأ لاّعف ف روك داو ساو ًارئذلا مايل لام اجرك ٠ نف تامانملارك ذىلامللا

 اهتم دش ثلأو ةددصق نم ىرعش نم

 تنحأ نسم سلق * ىوسهلا ىلعمت ا ناسسلام اذا

 ثنغت مآ ىولل ناداه تسنا-3 + تعدو ةيشع ىردأ ام د

 تا مومزملا كحد 2 رع لأ ضواتلا كراش نع بعأو

 تبهث يح نم يرلاكذ :ءلأسا او# ىونلاىلع تالمعبلا كرف بتاعأ

 تندم ليك سمريضو عسبج * ىوح - ىلع عواشلا ءانحأ قيطأو

 0 ا ا ا ف انيعفلاق

 ناسلا ماج ترك ذأ داوىم »4 ثاللطلا جهد قامدح ولا 2 ةديصقنم

 نانسي ورحم ةكءارالا وف 5 اهوحت برن: ثرح متاجلاو انأ

 تاصغالاب نهوبابشلا رس ب .انهلاما دودقلاب ىنعملاانأق

 تاتا ىلع مهعابعاودقع ع سثعمتلالس مك لافر ةناق اهعمو

 ناسنالاة مف فرعن لضفلاب ب امك بوني .مانالالك
 تسةنسةدب ركلا ىف بتاكلادامعلا لاقوكانعتهنلاهجزتئامتم#تو نيعي راو ثالث ةنسردصرخاو [ى ىفوتو
 ملعمساوهوءاراهدعب وءاهلارسكو ةلمهملانيسلاتوكسومملا مضي رهسمونيعب رأو

 -. «(روهتملارعاشلاندلاءاببقلللاناءاسلا نب فورعلازودرهن متسرن, ىلءنسحلاولا )و

 هانم فيطارخ ناو دوةداجالا لكهيفداجأ نب دلجت ف لحدي رعش نا وبدل نب رخأتمل ةياحىزريمرعاش

 طلغنإلايتأب نامْزلا فرمد دا ليلو ط ا ويساف مول هلا هنم تلةنليثلاتاعطقم



 ناكو هياعصأ غميفدلكتلل 0 د

 ىضوضوةسهيرطلادوجش || ؤلؤ نوسفلا اس فلطااوب طعشأعرفردبلارونب هلو < ةئاولغف ليالارعاتسا |[
 , تاكو هئاضقىفةريسدلا طقني مامغلاو بتك حب رلاو # ةغيصصر دغلاوأر تبريطلاو طقس مقلاهفاصتبطر

 تحاض ن اكو ام هماعاخت# : اضن !أهنمتلقنو غب دن ميسقت اذهو 1

 تيحاصناكو ةنطفوءاك ذ ىحاص فل ثدنعأ تالاثذ أ« سفنالاواممانرطاوأ تعور 4 هب زختضو تلردقلو

 ةسلقعلا مواعلا,ةةرعم سدن_ءالاضورلاو رهوحالاخ ودلاو ريستمع الاوحلاام * سنتر اهئاشعت نمكلسملاو

 هل. تناكو ةنعرشلاو سجرنلاهنلاانرف اهملنت دي اوكلالا عهفانهقئامْسَش ترف
 هجر مئاعلاوتايتف ةكرا انتم 5 رك تورعاذنأ اذوهلو 4 اهرغئاذو رحاذ نأكت 0

 . ٠ ىلاعتهللا ناضمررهسش نم نب سشغلاو ثلاثلا نسا مون ىفوت هان أن ا ةرهال ابددلو قربسخأ ع ام ىنعملك هلو 1

 لضافلا ماعلا مهمو)# اول رسشعانئافرهشأ ةتسوةنس نودجتو ىدحاهربعو ملعقلا من مسل نْدَدَو ةرهاقلاةئاسو عب رأةنسلس ِْ 0

 فسو كولا لبماكلا ارهشأ ةعبسو ةنس نيعب رأوارناسم اعلاه هنكل ةافولا 2 ران ققئاودقو ماش ثلا ضعب طخ تن ارو 1

 ربو دلاعدبحلا هله هلا نيتلا وكس وءارلا مضي مسروباو هلا, لأ قو ىلعتلادجسز يشم دبداو ئاوامول شعت :

 ٠ | رك طويشوءازاقدعي ْزواولاثوكسولا دلامضو ءارلا نوكسوءاهلا متعب زودرهو اهقوفنمةانثملاءاتلامضو 1
 نم م6تمورصم د بعص: دان ىهوذ[مهمءاطاهدعن وواولا توكسوابتكت نم:انثملاءابلاو ةلمهملا نيسلا مصب |

 مالا سودإانعم

 كد : نيسلانوكسو ةموصضمور زمهتداب زب طوسا لو 0

 ىلا لصون هدازىضاق 0 ٍ : 000 «اضفل اونا

 لضأفلا لوملاةمدخ نب دج نب نيل نبِهّنلا ريبع نب رمش نب دجسا نب ف شوف رذلظملا ناني ىلع لئاضغل اولا )*

 اسردمراض مءداز ه-اوخ «(رادلاوداوملا ىطساولا لصالا ىدم دار 0

تمة دمام ماقأ اوداذغب مرقةلارغلاو هياورلاو حالضل ايطساوب فو رعمتبب نموه ||
 راص مس .رادملا ضع ملا اهقف

 اشاندجلأ ةسو دعاسر دم مهساقلا أى لعهدعي نم ث لخلل نت اى حاص كرابملا نب كرابملا بااط أ حشلا ىلع هئعهتلا ىضر ىفاشلا ||

 هسوربةنب دع نب ذلا ونت عمو ةرطانملا ف مالكا نسخ ناكوجزالا باب ةتقثلاند دللي هسردةلداعأو قار ذل ادق رتسض نا شعل

 اهلاراصوتئاهتسو عب رأةنسرغصوخاو أى طساونءاضٌةلاكوتودادغبب وهدلنب ةريثك ةعاسب نم تب الا 0
 قتامو كلذ نعلرع

ناكوهنطو | ةفرعم هلناكو ةءطساولالاسعالات فارم :الااضن أ هيلا فدضأ وةروك نملاةنسلانمل قالا عسب ررهسشف ||
 ايالغتسشم

 قود ةرئاسلاتابيالا كلذ نفق ار راعشأ هلوبا حلات
 نكد لاغتش الا رشأ

 هعبط نك نكت واك ذ اهلوتفايسملاغادهياعدو يي اهوأتن ىللاركحذ هلهأو

 ماقوالا نماصلاماصتتم ىسهنلا ل1 نع ىنثت *”هناصشأ نع تتئناق لئالبلا هلئالب تحاشه

 ضعبب نكحسناكو اهننتملز ملوعدملا دحو كلاهبنتو قأ ى سمو قوح اشف

 هسورب ةئدكتاطايرلا اعئاطفّول سلا ىلعهوهركتال د ىهووأ 256 انورسلت د ىوهل !قلعولو ادلب ىهواولاف

 قئالسعلا نع در ١ ١١ ىهتنملا ماسلا غابدقف ىلضو هب ىضاسف كنلع نتعال بتعاب جاهركم فاس ميك مارغلا لس

 نمانضار ناكودي ويندلا اهعلا للف هلع راما ا < هنوقق ليم عذجلا نأ تلع

 حجقرتنمو لياقلاب شيلا اهلل نيعىرب ام نسحأ كاذلف + اعلا نالزغ افعللا 2

 ص 0 اهتمداقرلا توام تامزع ء كلا مسقتم تأ مل كلال دالول 0

 . 6 0 6 اهلدنو طرفمنزحو 8 * الولاورص قئادبن عس رأخ

 يل حج او عملا نلعب اهتسللاك حيصال امون ليذنف # انو ذاتعتلبالبو 2#
 اهلد دقرخ 7 ضعب فو ةضلم لاردقو لاهتشااولاق نع ىيتنااموت اوع دلل كلتا منو « ىوعرااموُدلاو ءقلذا اوعلا مال

 نمتماقتسا ناوئهو اههتستحالملا ف كلالو لم * ىراالو كنف قازغا|قدعأانأ « ىهشنال ةجامىأو ابع

 ددعت ا الاب رعلا ثبح ىلطخت تدسجوم ابتدع قدك الوهملأةيوسنمتامالا هذهتدحوواذكه تا 8 ةقيقر راعشأ اهريغ هدأ

 صقتيةعب رالا دوهسشتلا
 قاحرالاو ىزغل عبط ىفتاكو ةثامهاس و نيستو قدح اة نس .رعاشلاىدماالانناىقولتا كاد وسم ىف
 1 ةمقطعم ها لمأتف ب



 اق اي ناكو هرعةدمف
 ىدلاوناكوانانحأ ىدلاو

 مارك الادش أ همركحي
 ضعبىف هسعم هعامحال

 كالا نتديداع سؤادلا

 حرش ىلع شاوح هلو
 ع ا
 دع ةلوبقمٌة سشاح ىهو

 ىشاوح هلتاتعم» وةيلطلا

 ا رق ىلع

 عسلطأ مل نكلفازاتفتلا

 ىقاعت ةليادجم رتامواماع

 قتئاوأ ىدحاةنشسف
 ةثامعتستو ةرثع

 لضافلاملاعلا مبهتمو)#
 نرفع لوما لماكلا

 * 2 لا
 زومال اريد هدلاو تاك

 تقونامدب زن انتاطلسلا
 تغرؤه ساما ىلع هتراما ٠
 ىلعأرقو معلا باط فوه
 نسح املا نءاىلوملا

 قالطسقلا ىلوملا ىلعو

 هدازبيطىلوملا ىلسعو
 هداز هجاوخخ ىوملا ىلعو
 0 لف اضفلاب رمشاو

 تاطلسلاءاطءاق قاف" الا

 را :ردمن اخد زب 1
 ةينمططتسقة نا :دعاشأبد دو

 ترهتش اهداف ولانه س ردو

 هلعلجلا لاقهنكل ةلوقوع
 هد واعف سفن كاذب عت

 لمأت هنادوسم ىف هطخع

 هويوصم قنأ

 لؤالاح رب نك 0

 روك ذملا ليلعتلا ىضتق 20

 ىاثلا 0

 «ييوصم ها لمأت لوالاال

 اق
25252255 

 ناكو قارعلاىف ىتلاةديلبا|لينلا لهأ نمناكو لافهنكل م وهن *ملعأ ىحسعبب لو هسا ىلع فقأ و
 اذهل ن وكس نأ لمتح و ةجرتلاهذهفروك زملل تاسالاهذهنوكست نأ لمتحف ةئس نيعست ىلع دازدق

 اذهو هشفلاوهذ طساوىذافناك هناللقالا رت نك م ملعأهللاو ب دنلاو مسالا لوهح لا ىناثلا

 هليل قو ةئامهس#ونيسجنو عمت ةنس حلا ىذ نم ني رشثعلاو سماخا ف طساوت هتدالو تناكو ر ءّشلا

 هله وه دنع نفدونينثالا مول هيلع ىلسدو طساول : 1 ءامتسو نام ةنس لالا عسب رروهش ثلاث نينثالا

 دما 1 ىلاهتيسن ثاوىدم الا لع مالك 1امرّعتدقو كات هئئادجر ليلا هاب

 * (ىل دا ا ورس انف نب هول نب ىلع د اونا ةلودلا داع )وع

 روك نملا هلودلادانعو ةزمهلا فرح ةلودإاز «مويحخأ ةج رت قهمست ماع م دعت قو سراف دا عاش

 هلودلاداع :وحا ةثالئاوناكو مسلا ديصنمالاةشيعم هلت بلو ادايص هون اكو 4 دول ىنب نم كلم نملوأ

 ل «م م ءالا فرسىفهرك ذم دقتدقوةلودلا دضعدلاو وهو نسحلا ةاودلا نكر  مهربك أ

 نيقارعلا اوكلمودالبلا ىلع اولوتساو مهتيصراشتناوةماتلا مسهتداعسببس ةلودلادانعتاكو اوكلم

 55 هلودلا نكرن ودل اضع كاءاتل عدس ةسن أ ةيعرلارومأا اوساسوسرافوز اوهالاو

 روك دما ةلودلا داع كل بس رابخخأ نماقر ط ترك د[ ةلاط الا فو الولوه فال هالثاك امىلعتدازو

 رو ذملاةلودلادا.عن ادع وانا ىىومأللا سابعلا نين ورهدمو "0

 هويبلاطو هناعحأ "ا ميحاهكلمل وا فز زاريش ذ فام هناابتم هكسام تاتا تناك ةمدعن امسأ هلَتقفت

 ىلعقلتسادقركفمو هام فكل ذ| معاق لالالا ىلع هه فرست و هنوهيضرنأع هعم نكد 0

 تاتو نمل كا ع وسوم دقة ةرداريبدتل او ركشا] هنشالخرق سا ىف هرزهاط

 ا ةلااعدقهسيلع اطةست آف اذنه تمرخ اعضومىلا

 اهدف منه ص أف كا ذهوفَر «رعق نيفعس ندد در ةىلا ىذطي 0 اودجوةيطا نعا اودحو اودعض

 هندي نيد ىلالاملالمفرانب .دفلاةئامس+ ردقناءاصملاولاملا نمق ب دانة دع اهفدح وف تخفف

 ىذاع طامد نعل ًاسوابابث عطق هنا مارختالا ىلع فش دق ناك ن دعب ص داعو هلاحر فمقفنأ آو هيرسف

 ةعب دوى هنلا هن ىس دق هنأ ها عقوفاشورطأ ؟ناكوةراضحاب ضاق هزمقدلملا بحب اص ناك طاسد هلفصوف

 ىرديالاةودنصرشعانثاالاهدنع سل هنآ ف احهيط الف بسلا اذهلةبلط هناو يمال 7

 هزه تناك ةمظع لمع ايامث والاوم اند وفاهلج نمهعم توو هباود نم ةلودلادابعب ف اهنفام

 ١ ا ا ةرشع عب زالدحالا مون هالو 17 اطار در ةنساودتاع م هنداعس لئالدىوقأ ن نمبابسالا

 | ةكلمملا ارادفنفدوزاريشب ةئاسملنو نيثالثو عسن ىلإ و نيئالثو ناقتس لوالا ىداج نمت هليل

 ا. ود | هض سم ىف هان أ آو لاعت هللا+ح ربقعن لو وةنس نيس :واعيس شاعوة نس ةرمثعتس ةكسامملا ف ماقأ و

 ملعأ ها واهس ةلودلا ن كر ن ةلودلا دضعىلا سراقدالب ميلست ىلءامفتاو هلودلا نكر

 رصان همن ة جرت قديس ة مث م دقت دقو نادج-ن هيب اد مع نن ىلع نسحلاوت ا ةلودلا فيس) ©«

 ١ +“ ( هنداعاىلاةجاحالف نس ال اودلا

 || ةحاصفلل مهتنسلأو ةحابصال مههح وأ اك وامتادج ون ناكرددلا ةعلب ناك ىف ىباعثلار وصتمولأ لاق
 ري 0 مهتدامس روهشمةلودلا فيسو ةحاح راوهلوةعو ةحامملل 0 و

 در طا كانو سلا وكم رعشلاخ ويشن 5 هيابي عمجامءافال ادعب لوألا مدح بابن عج

 دبع دمتى أ نملك اكو. هلزازتهالادبدش :رعشلا زب ابتازعاشابب د أناكو اهيداقفني ام اهلا بلح
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 ةلودلا فيسلءارعشلا ادم نمرات ادق ىط اش مشل دمت نب ىلع نسما أو بتاكل ضانغلا دج نمهنلا ||
 نال بقوعادبالا لكهيف عدبأ دةو حزة سوةفصوى هلودلا فيس .رعش نساحت نمو  تنن فال ١ ةرسثع ْ

 رهدلاة هش باك ىفىلاعثلارك ذلّوالاو .ىصيبقلارقصااىنال تاسبالا هذه ْ
 ضهغلا ةنس هناذ-أ ىو ماقف * ةوعدح ويصلا 2 فاسو

 ضفنموانبلغ ضدْنَم نيس نسف مساك راقسعلا ناسي فوط

 ضرالا ىلع ناو اواكوبلسا ىلع <
 ضربمت حتر ضن قرأ ىلع ا« رغصاب ناعسلاسوقاهر رطا
 ضعب نمرصقأ ضعبلاو ةغيصمم أ لئالغىفتلبقأ دوتلايذأاكح

 جب رذلا ىلعوت ا ءانعمذ نأ دقربخالا تبيلاوةةوسلل اهلثمرضع داكنالىتلاةبكوم | تاهسدنلا نماذه
 لمعت هدأ سرف لاف ىدادغبلا بدلا ةوشالا ندا

 اقراطم. ب وزخلا ىدب [ترشندقو

 ادربصاقوا درب ىخرأ اقنسد : دربةنحدإاو حصلا سبل

 اهدسف لاجلا ةباعىفمورلا وام تانب نم راحة لودل!فيسل تناكو لذعملانيدمصلادبعلاهنايقو أ
 اهملع ف اخوريملهغلدق هريغوأ مس نع هاهم دوركم عاقب |ىلعنم هزعومبأ نماهلحوهنماهم قلاب اًديَعن ا

 لاقو اط امتحان وصلا ضعي ىلا اهلقنف :

 فافش نم طق لخأ لون * ةفشاف كبف نويعلا قيقا 1
 كالعالاس فنان ادع لع مقىدسسك ٌودعلا تا رو

 قايدولا نسم انئسىذلاو #*ب ادعي ىنوكب:نأ تنزف

 قارف فوتوكي فارقو + ره فود نم توك رع بر
 اضن أ ءرعش نمواهبنم ىه نا لعأ هللاو ىروصلا نس حل ادبع تاولدىفاهمبعي تايبالاهذهتبأ ارو

 عمطلابقاو ءافاخو دع هعمط اقءامىأر عزفلارئاطلا بسك عرج لع هإبقا

 عرالابذتلب لو «“ب اندفةسلتفداصو |

 فيس مهل ل ل را لا هرك ذمد#ملا سار ذاياوعن انا يدعو 1ْ
 9 هلعغلىدف # ةلعت ىعمح كل سارفأب أ ىنعي ىدنسالا هل دلوىوق زي مم أةلودلا ْ
 هلك ص الا لذ د امككامتنك نالاق لاقو سارفوتأ لحتراف .
 ودل تسرك مو د قزاش دى لغت ةفورعملاةْنب دملا عنملابعأب ةعيضهاطعأو 0

 بتعلا هقثقوالط ىتاعو * هندي ذلاو بنذلا ىلع تت . ةوفاضأ

 بنذنك مل ناوابنذ هى د هدسيعةم د وم ا ا

 بلعلافناك نيحقافحالهف دع هفك ىلقراصامل ص درع و

 ثلاثلا تلا يفتن ودهسفنل مهارأ ىيسملافوصلا خريأ ارقفلرشنأو

 بن : 3نمالو هرانحريغ نم »ع بعشلاب , اندوهعاو 2 موق :

 ىلق يلق ناك د اورعشاله 3 مهبتمهدتوا اوسعيواودص
 دئلحوهورشلت :ًاوةثمهلاث رار ءأ مد قتق هنو لشد ءأ ارعشلاوهساعكامون تاك هلودلا ن٠ ا 5

 نلطلاىينتناودازلادفندق ع ناد هذدهو ىلع تل ' تادقثب دع ١

 برعلاىرولا ل عىهزتريمالاب قدالبلا رقت هذسمب 1
 ترهلا كريعرو- نمكنلا# اش رضأدق رهدلا كدبعو ا

 نيعىضاقفارعل ادهش ناس“ عمال اونألافو راب دىتئاع هلرم ا وةللاو تنسحأأ هلودلا فيسرلاعُد 0

 تغرو ةيلطلا نيد هلئاضف

 هلعح مءالضفلا هتمدحنف

 اعفومثاخدب زباب ثاطلسل ا

 لال كل د لاعلان اوندلل

 لطف سشاعو ءارضالا

 ةمسشحوةر ذاو هلودي هب اج

 نيع هنّ اضم دو اك

 ل ارعوهرادتبهتنافتامزلا

 ةنطاسرخ 1 هيصنم نع

 , هتدان ناخدز نناطلسلا

 . اذهسيلو اهحرش لوطن
 نيعواهرك ذعض ورم ممل

 مه :رددتام م 0 لكودل

 لدعم . لودعاقتلا ق وار طل

 ملس ناطلسأ !سلحامل و

 0 ارب رس نع ناخ

 اعقوم هلعج ئاهلبف دالبلا
 ماس انتا لاتعلا تاوندلاب

 زر ستار كسلا ءاضات هلعحا

 هلكق م ىوطانأ ةيالوف

 ةصقلاو كل ةتخوأ صال

 اهحورخ عماهحرش لو طن

 هلو ناكلا خل وتدعم نع

 ةسسس .راغل ايوة كرتلاب م طر

 :هيديصق نم 1

 تاحر ماس ناطاسلل

 فكر 3 ْن , رقانأح

 واثن :رومجه داهمت تآحدشنام
  داهتناهح هاش مدعم

 هاهم ةيكرتلاب باك ملت هلو

 ةياعق همظنوهمان شوق و

 نك اوبعلا ونسسحلا

 تت 2 مظنلا باب رأ

 اهلهأ دنعتل ويعم ةريثك

 ارو .كاعتمتا حور

 هواتف نائكلاف ةرغاف

 لماعلا ملاعلا مو

 9 لوم ا لماكلالضاغلا 2 ْ:



 كيس

 من لامع ءاملغ لمار
 ىضاش ريهشل ا مساق اولا

 جالا نار وملاوهداز

 لويقلا هه دنع لانو نست

 .٠ قهلئاتضف ترهتشاوماتلا
 اسوددم راض مثقف الا

 الو ىظعأو قاتمتسمالاب
 داضص ناطاسسلاة سس ردم

 مثهسو و ةنبذع ىزاغلا
 لعرب ز ولاة سردم ىطغا
 من ةيفطنطسقةني دعا
 سرادملا را ىظعأ

 هلنيع مها دج مناملا

 تاموامهردنون امن مول لك

 ناثلث اةنسس ىف ةللاهننجو

 اك امعمتو نرسشغعو

 الضافاناعىلاعت هاجت :
 قاوسسم ولعلا عسجف

 اهطاصناكوةس , رعلا مولع

 لاصملا رده سفتلا رك

 ومات اكو لوغلا قداض

 تلقوا ةخف لوكيدلاولا 6

 الورع هدم يذكلهنا
 نالت كئاضق هلو تيذكا

 لكابف داعآةسيرعلا
 نم نافع داحالا

 دئاصق نم انا اهعلاط
 تاكد اون رعل اءاعقف

 ةغالبلا نم ةغلاَدس زغلاب

 ساو هلو اهنتاض ىلعأ

 د.سسلا حاتفملا رس ىلع

 ىلهةنسشاخ هلؤوشت رشلا

 هنافولا جت نمد نا
 ماظن دعوة بيرس اردصل
 ِث دب رعلاب ةطسلارتاكعلا

 ريغ هلوانسسحاغتل ءاملظأ
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 نم حر طق ىروبانسينلاد نيد رصنو تأ ىذاعلاءاقاو رو تاك دل اودلا فيسريمالا سان ترضي رز
 :ِ اهل 137ةديصقد ثناق هات ذافءداشنا ىف هكا أرعش هيفا :ردو اعراقاسكهك

 ,ردعل ىلا جاتا لدعو 5 دذانأل أ ادداتعمْلوامح

 ىذلاغراغلا شكلا قتاعفرانب ةفااب ةلرقأ وادي رشاكدذ ةلودلا هس كك د هداشن انمغرفالف

 وبا هنمروهُملا نب رعاشلا نيب دلاختاب نافورعملا مئاهانب ادعت ناس وأ أودع ر كبوت تاكو هسعمناك

 اقمص و :ضامهل تع واموهقسمح اون ماق ”وامعازن اقداحدمو أ أودلا قدس ةريضحتىاالص :وددامه دريك ار ا 5

 ةليو ط ةرام صق خ نمامهرحأ لاقفرصم لمت نم بابث تو ةردباهمخجاو لكعم وةفيضوو

 تقرع اردن واسم انتل و سيبخلاوسثلا فكااموالا « اعلطمقئالطلا ف 0 1

 سما وج م كهلاز ارءو »+ فسروا انسحوهوانانآ ااشر د سر دتملااةللقل اني دإ

 ةردب لمحت ىهوةةدصولات نأ ا سفتوهو لالات عي ىتح اي هذدهو كاذب عنقت مواذه

 سد 34 اسدع تدازو رضم د هكودتداح ااماشتو حو“ 3-3 سدرك فضول ارهط ىلعة او

 سوبلملاو خو كملاوتورشم #لاولوك املا كدوح نمانلا دغف
 ةرثثك "ةلودلا سراب واهم وألا بط اتا تساف حو كنملا ةلغغل ىفالاتناتلأ هل اودلا قمع هللاقف

 لوط مداه طو ةقيطلاكاةواواولاوءاغسلاو ىانلاوءافرلاى :رسلاو ىثملا عماص ود ءارعشلا عم

 ةعبام هولا و ووةناسللا زىدحاةنس لق وتئامت ونالت ةنسةخاىذ مشع عتباسدحالا 9 ءون هندال تناك

 نيق ةرافاسمىلا لن و تلال ونمو تس ةنسر غض نه نين شا ةعاس عب ١ النقر و ةعاستلا

 هيلع عمت ىذلارابغلا ضفن نم عمجسدق ناكولوبلارس -هضرض ناك و دابلا لخاد ىه هو هم ةيرل قنذدو

 بلس ]دوك ذقهتبضو تزن هلخ اهيل هزاش عضو نأ صو اوفكلاو كةنةنبل هلعوأش هناوزغف

 جيران قت ًارودشخالا اص ىالكعا ادعس نيدجلأدن نماهعزتن انامل و نبذ د دانوت>ةنسفف

 ١ قاهلست هناو نار نبس ارذى اواو هود دعس نب نيد طا نادج ىجب ن مساتلو نملوأ نا تا

 مخملاننالوقن هبفوافوصوماعات اكوام ونيثالثو نين اواسدجو

 ٍ اكاذةبارتحتارانملا نا #* الآاولاف اليقمةواراذاو

 نفدو ل سضوملا ةئاسفلثونيث الث تاتف دنس جرح الاىداجن ةكيع إل ةسضع عسب رال نينثالا مون فوتو

 قشر قدمت ات : رستم لصوملاز هاظن ىذلا ريعسرب دنان 1 ؟تنكو ىلعالاو دلا فءانب ىذلا دصسملاب

 كلتو طساو كلامك ذ لبق ل أودإا قتتس تاكو :ومالا ناو سف نب كا ادن ديعس ىلا وسن مارب دانك

 ةناوزرغوةز زحلاوماشلاداأن ع نماريثك اضن ق.شمدكالمو ماشا ىلا لقتناولاو الا هبْتياَعَتو ىاوتلا

 ىلاعملاونأ 1 ةلودلا عش هداؤءدعب كامو ىلاغت هّنلاهجر دئاصق ١ عئاقولا راك ىف ئبتمللوةروهسشم مو 0

 ا ثلاثلامويلا فو فاثلا ىلعهنم نشأ اخاوت ضرع مةكامل قاضإأ | هئدمتلاطوةلودلا فيس ني فن رم“ 1م

 | ةرّدغ > رحل نأ ضاق ةيدمط هماذلتخدف نعالا ةش د دقوابثع 00 رفانإف“ هن ان راج عقاو هتمفاع ن م

 1 0 ىتكرئاملاعف ىعلادب رآل اقف ىرشلاهذ هلوانف كش م قرأ سيداقلا هللاقف الملق ىاقاف ريثعل اودنلا

 ةئامؤلت ونناعو ىدحاةنس ناضمورهش نمشي سنرد الاةلبل هول ورع :وفلا- دة ناكو انيع ؟ نيل ١

 ا ىلع ففأ لودعش لث د اضفل اون ءدلوةدعب كولو غانأ أةرسشعو رهشأ ةتشوةلس تود أ هرمتو

 هر "الا ىداج سنع عبارةغلا موت َر يع د ا هنوعو

 ادع ارعاش ناكو ة ةئامجستتو نيعب رآو تس نس

 نبروصنملا نب عملا يزن زعلا نيك الحا نبني ند اغا ارهاظلا بقلم ا ىلع ماهوب ادع
 دي (هشيب لها "أ نضةعاؤسرك ذمدقت دقو دربصم باص هلا تعدوا غل ١



 مد

 أ ةثامعير اوعى رجا ةنسلا دش وس نم نسر يشع "او عباسلاىفدقفءانأن الةدعمببأ د تفدعي هترالوتن اك ١

وهط بورت سانلا تاكو قاع هتباءاشن ا هتج-رت ىف قايساك ٠
 همدعاوتةهنأىلا هراث انوعش وهر

 ماشلادالب وديع رفاو هي رص ارابدلادتكنامتناكو ةروك ذملاةن لا نمردتلا مون روك ذملاداواوماقأف

 يآ مالغ جارك اًواَو 1 . ةاودلا ىضت صاهبفواهرصاحو باح ني دم ىبالكبلا سادرهن. لاصدستف

ساوهنماهعزتناقروك ذملاو هاطلا نع ةيانن ىادجلا ةلودلا فيس نب فد رش اثن لث ةاضفلا
 اهلي ام ىلعىلوت

 رهاظلا ةلودتعضعضتو ماشلا دالي رثك أ لعالم رلا حالم ىودبلا لفغدنن برغم ن تانيا

 0 ارح رك ادجأن ىلع مب اقل اانأ ةلودلا بي أر زوتساواهحر مت لوط: با. أو رومأ ترحو

 رضَعِلاِبآ لعد امو راوعب راةنسرخ الاعب ررهش قرهاظلا دلاو اخ اامهعطق نيف :رملا نم تدل

 ماههبس عطق ةنايحتميلعترهظف نب واودلا ضعب لوب ناكوهرادىلال جوة سورلا:رهاقلاب ىر !

 دعب هاك ازهوتةثامعب رآ او: عى اسعة نسوا هاظالرز زو ةثاهعي وا اد عسن ة نس تاققفنلا ناولدىل ضو 0

أى دام اةمالعل اهنعبتك, ناكر زوتس اامنوريعصل اوفاي رالي مدنا ف لسعتلا نأ 1
 ىاضقلا هلا دبعوت 

 لمعتساو هتمعنلار كش هني دجلاهتمالعتناكو كات مانا هرك دة ا سوباهشلا باهت حاص

 كلفذلاسوساج لوب كلذىفو ظفحلاوزارتخالاوةدث ارلاةنامالاو فافعل هتراز ويف ا

 'ىداصتلقامفكبهوت د اةثلا فك سفن تق قئاخلاو ىاقرلا عدو 5 لقو عم“ هاما

 قفارملا نم ادب تعطق 3ع ىتلاو ةنامآلا نك 1

 اهتح نما ثمعاي نيفلالا نيد , وةحوتفمعاز عنك اس ءارام ندي نيمدخلا خشب ايارح .رحيلا بوستموهوأ|

 نيعستو سجن ةنس ناضمر رهشرشاعءاسعب رالا مون نمرهاظل ةدالوتناكو قا ارعلا ضر ن من رق ىف هو

 لاعتهللاءجر ةئامعب روب رشعو عبس ةنس ناب تفصتنم دحالا ةلمارش ف ونوةرهاعلات ”اعلثو

 تس ةنس قارحر ملاهرب زو قونوذك دلاب فورعملاعضوملا ف سقملاب ناكوةك دل |ناتسد فوت هنأت عمسو

ناكو ناضمر رهش عباس ىف ةئاسعي راو نيئالث
 عسيسر صنت ملا هلو و رهاظلل هئراَر ودم ت

0-0-0-6 3 

 امون رسشع ةينامتورهشأةمناقوا

 2 1 ل د ل 5 0

 ا مو 0 ةَعاَعل 0 نقنم ىبب ندرس كر 1 ا ل 1

 نأىلاهدالوأ دي ومدن ىفلزت لوةئامعب را او نيعبسو عسا رآةنسبح رفنامالاب اهلستواهلز ازانف اهزحت

 مدهلات حت مهريغوذ ةذم ىنب نماهق نملك تاتقواهتمدهفةثاموستتو نيسجتو نيثنث دنس ىف ةلزل الا تع
 قدادشن نيدلاءاممرك ذواهذ خاوةن#لا ةيقيوفماشلا بحاص كسنز نب دوم ندلاوو اذ ترغش

 سج ةنسلاوشرش عى ان ىقكلذوذالبلا نماريثك تد ,رخأ وبا ةلرلْز تءاج هنا ن ,دإ|حالص ةريس

 نبا هرك دلؤالاو تاتلرارامهلب طاغاذه نأ بلع_فقاولان اظيالف كر يسغ هوت اهو نيشس

 ءاي 0 ذملاكمل ادي دس تاكو اضيأءريغودوةعلاروذش ف ىزو+

 داسح رعش هلناكو امهريغو ىحافللاو طابا ا ور 2 نمةعاج هحدمو .ءامركء الضفءاصأ.

 هبرمضو هللولم لعب غدقو هلوقهنفاشنأ

 قنع انغامهلغ” 0 د نمنكم ولى لق وهيلع هوطسأ

 : وطار ىوهلالذناو دي اًقذ- هتيقاع ايا ا 4

 ل ل ىهوةيبع ةباكحمنع لشن و + وةنطغلاةوةباقوصوم ناكو 0

 نم حر ؤنهنمه شفت عز وك ذملا كل ادب دس فاخ ص ى دفصتكل 7 ذئب بلح

 دئاوغلاو لئاسرلا نم كلذ
 فرغ ىو هدقصهتلاروف
 هدقرا هنانح
 لماعلاملاعلاو موا

 كوملا لماكلا] اغلا
 دسم نيدمت نيدلا بطق
 *«(كورلا هداز ىضاق ثنا
 ع لاعتهلادج أ رك

 5- نب ىلع اوما هماله رت

 ىوملا لعو ىعتوملا
 دلل جور وو هداردحا <

 امههد_:ءعسنكمحاو

 اًذناكو ةمظعلا لئاضفلا
 سلس اقف اع دفع

 تاكو د ةديج قزاخا

 اهي اخ شم اعضاوتم اونم

 هس رد عاسردمراصاسمل

 همسورب هس دع راسا:م

 لاغتشالا ةياغزلعلاب لغتشاو
 هراعهدنع غلب بلاط نمو
 لاقت عر تامل لا

 اهب سردموهو هيانشف
 لت اسرل |نمتافنصم هاناكو

 ةينملا هتمرتحاف دئاوغلاو

 حوراهماما هلرسش لو
 دور دحر لاعاول

 ه2 8

 لماعلا ماعلا مهتمو)#
 ىوملا لماكلا لضافلاو

 ىضاف نبادج نب دوم
 نيدرهتسشملا ىورلاهدار
 «(يلج مريملوملاب سانلا
 مهنمرصع ءالع ىلعأرق
 لوملاو هدازعحاوخللوملا
 آس ردم هرابص محاشي, تانس

 راص مث كويبلك ةسردع
 كن ىلعةسردعاسردم

 اسردمراص مح هنردا ةندك

 0 عسا رد



 ديزب ابتاطاسلا هيصت مم
 هيلغأ أرق :وهسفتلا ل عم نات

 هلت ناكو ةضاررلا مولعلا

 مثيحت هيل ءةراهماهق
 هريصع ىفالو هدعب لدحأ هنأ ذي

 تاحملس اطل سلا هلعج مث

 روضنماركسعلاب اهضاق
 3 ع ّّ أوطان ديال وفق

 ةثام مول لك هلنيعوهنع

 َن دددالبكأوج م مهرد

 نيثالث و ىذدحا ةمسي

 هجر نأكه ردابةةامعستو

 ملحعل طل أ ملسلاعتهنلا

 39 :ارشلا لعاروبص قتلا

 ةىظع# ةءورض بتحاص

 تن وهسفنب الغتشمناكو

 مفاعلا 1 0 فرع

 اهلوةعماهعورفواهاوصأ
 ناكواكاصاقرطاهلو نمو

 ْن ودم رعلامزلم فرغت

 عر راوتلا ىلع مظع عالط اهل

 دئاضقلا و نا رضاسلاو

 راو عسر اعلاو ارا
 هتك كس قلاع زلعرسش

 ' ناطاسلا ضار ةنسراستلاب

 ةيحقللح رش هلوناخدب زباب
 دمت نب ىلعءانالواةئيهلا يف
  قةلاسر هلو ىعش تقلا

 ةفيناصتو هل يعل ات“ ةقرعم

 ا اذد لهادتع هل اومدماجلك

 نأ ماعوانيل ءافوحتالا اذهلعف ا مهل لاقف عوجلا,ك عم نموتن [كانلتق ا
 : قومكرت نافانرب هكلع

 ىبملصأ |سأ لست اوهعتأ اوهتصحو هاند ىدرهش هيلع ضع ملوهنعاو ةرصناة كبل |تلزتالاو ملل سرحأ

 ٍإ نيكتسا وهفط النو: ماهت سحاص حام نمف اخوة فيللا قرصمبحاصرصتةسملا وعدن ن اكوأ انشق اش ا

 نما ذراع هلو لمعلا

 هللار ون لئاسرلاو دئاوغلا

 هد ض ىلاعت

 ا لماعلالاعل امسمتمو) وع

 ١ لوما ماكل لضاغلا
 || هلوسدلك نملا كلم دةوالا نيسجنو سجن ةنس جب رخت لو ئاسهتلاو ثوسحلا تفوا.لم دالبلاىوطخ هلنذاق 0

 ١ قف ”[ناعت هللاب فراس

 حوسائرهتسمرضح نم ضعنلاةفدعباهكملم نكي لو ند عريتم ىلع بامخت مودلا اذهلثمىفو دثملا | ا

 سلا نأ نب نيدإا ثامن

 ةرس ضلشق نذل رحت

 كيس را

 | ماج ف سانلا بام و دوامول لاق ىتح مالساىفالوة قاسي هلثمدهعب لرعأ اذهودر < وهرب زهرعوو | '

114 / 

 ىنأهبتاكىل املاص نيدو مدقتف هدنع ماق ا راع: كمل !لالج ئمولاههحاصو ماشلا سابارط ىلا بلح
 هيعدتست وهفطعتس وهقوشتاب اراك كاملا دسىلا تك ن اى اسال نب ىلع نب نيسكلا نيرجترصن

 هنلاءاشناىلاغابنأ ىلارمأ يالا بتكق كلل ديدسلاقي دصناكَوا 5 هلدصقب هنأ تتاكلا مهنوبلا

 || قنمو سلبارط بحاصراسعن .ايلع ضرع كلادبدسيلا باكا لموالذاهتتف ون ولادك شف كاعت

 ا ديدس اعف هنرقلهراثن اوهنفدوجةيغر نمه.قاماو مطعتساو تت ىدلاةرامغ ونس ةساؤهما اوحن نم هسا

 1 0 باكلا لى تتكولاملا هاضتقااعباكلان ءهياحأ نورت الام باكل ف ىرأىفا كلملا

 اعرذ تتلو ود الا خل رسل ونلاددشوانان مةزمهلارسكو ماعتالاب رّدملا

 ادن لقت ةاكلا ناو ىعنن ىط اخ نات دتو كلل ادب دس ىلع قعالهتتك ىذلا تان تلعرق هئاقدصاللاقو

 ١ اهنفأ اوماداماد. ااهلحتدن نلاناىل 1 هوك ادم باح لاش لأي نوري "الما الا هتدنلالوةدسن

 || فرينزلا نب ديشرلا ىلا هعومىفةماماةراكملا هزه قاس ازكههمهفو هظةتنمةدودعمهزهتناكف
 ْ ا ةماس أ هلل د ذمدق: دقو ىلاعت هللادجر ةئامعب راو نيعبسو نمتتس ىف ةناقو تناكو سانا ناك را

 0 مسهرك ذوهىلاعتهلاءاشنا بلا فرح ءدلاورك ذا يسوةزمهلا فرح ف روك ذملا ىلع نب دش ص نبأ

 مدهلات كت ىفوت هنأ ليذلاولمسلا باك اضن وذ ذووهلعفانثلاف غلاب وةدب ركنا فىاهصالادامعلا

 ملعأ هللاو ةئاهسجنو نيستو نيتنث اةنس بح زتلا نيزئالا مول ريش نصح ”لزلزلاتمزهامل

 *(نعلا, تالا ىعتلصلا ىلءنيدجت نب ىلغنسحلاواز#
 |١ ضاورلاهنلا دم عنى صاع عادلا تاكو دن روعيطت هتعاجو هزه تاك وبهذزملا ئسنعلاب ايامضاقدمدلاو تاك

 1 ىلع هدو تلق لاس ا ىتحروك ذملاصاعلزب لفدلعوهحالصومددوسومتساب رادلابكحر وهقطالب

 1 باك قى اصلا ىلهةياحهدنعتناكل مقو يالا لاختي 4 ثحالو غوأبلا نددت ثروهو ووك ذل

 1 هله اوهمنأ نم ارسال ذ للءدعلط وهل امه هريسو هلاح لقت ىلع« نمهفقوافةعدتلارئاسذلا نم .وهوروصلا

 1 شردلا ىلع فكعن رامدم لاك نم ىلعن هذ فخ“ رو هموأ_عودبتكي هلىضف واون 0

 .[| قاهمشف ناكف دعبل لمالاةباعديعسلادجلاب واهم غلي ىتلاهف راعم نم علضت حلا غارب لفك ذناكو
 |١ سج فئاذلاو ةارسلاق در ُط يعالبلدساشلاب عت راص هنا ملبن 1 ال عيفارصبتسمةيمامالا ب تهذم

 ١ دلئاق ىعمركشي وكلذو هركق تاشكل توك. وءرسأب نملا كل هس كن ًانغلب ةلدرلو سال ناك وع د

 ةئاهعب راو نا / ريشعو عسنةنسن ىف ناك الو ةماعلا وةصاخت !نمسانلاءاوفأ ىف رثكو عاشقا رضأ هنوكعم |

 : تامر ومى ةكع مهغلاحدقالحرن وتس هعم ناكو نما الابحف ةورذلعأوهو راشمسأ ارفراث

 ا ريثك ددءوةعنمىفهرئاشعوهموق نموهنمالا ههنماموةوعداب مايل اوتوملا ىلعةئامعب رآونت سيثعو

 1 اهكلمىذلامويلا كلذرا ف صتنن ماهكلما لفي لاعةعيشم هلق تاكلي هاند روك ذل لبجلاسأ رف نكملو

 الاوت لزت نا هلاولاقو هيا راوهشسو هوعشو هو رصحو فيس برا فلا نو سثعةن طاحأ دقوالاهتلمل ىف

 نين اةنس ىف كلذو هيلااهاره هجن ان راج عم مسل أب هلثق ىتتسلزب مو هلق ىف لي | لمعت نطابل اقوال

 ةوعدلاراهط اى هنذأتس رضنتسملا ىلا ىصلصأا بتك نيسنو ثالث ةنس ىفوءاردكلابةثامعب راو نيسجتو |

 سوُرو



 انس

 قىلاغتوناسنالا كلذ مامن ندعرينم ىلع موملا كلذ لثمف ىماصل اب طو هيلعةطو خلاب ص أذ سور ا

 نملا كلوامهعمزةاوءاعتصف هلاحرقتسسا نينو سجن ةنس نمو هذملا ف لح دوةعسل ذحأو لو كال

 كونالثأ فاسو زوصق هد عءاعصةدب دع د :هخاو مهريغ نوصل ىف كووهعم مهنكسأ او مهكءامل ارا نيذلا 3

 انتال !وهاناهل لافهال اون باهشن.دعسأ اههحنأ نعءاصسس أ هتجوز هش :زوفران.د غلا ةثامنزونملالا ةماه ١
 لاقو هضءةفهتنارخ ازخخ نم هنأ لعو مددتف باسحريغب ءاشد نم قورب هنا نا هند دنع نموه تلاقف اذهكلذأ 0

 مزعةئامعب راو نيعبسوثالثةنس ىف ناكالو اناخأ انذحنوان اهرمغو تااف انمل اتدرانتعاشب هذه
 تنءامعم ًاهتحو زصعتشساوهملعاو روسي نأممفاخ ناك ذلا لوأملاهعم نخاف يملا ىلع ىب مماصلا

 ىعلضلا ل انم مسيرت سر قلى هعوئواضن اه داووهودج أمركم اك اءداو هناك تاو تاهش

 تمت ودابعم مركب وممهدلااهللاَعب ةعيسضب اهرهاط ىف لزنو معتممل ابن اك اذا ىت 3 دج نودسو ةئاه

 نعاوفشكو سان اارعذتافىملصلا لتقدق ل .ةىتح سانلارعسد هلو نمدعمنيذلا لوأملاوءرك اسعأأا
 شايجهوخأ ناكودبب زيفرتتسادق مسلاب هي راجلاهتلتق ىذااروك ذملاحاحت نب لوحالادبعس ناكنريتا ||

 شايحرضفل هلتقنو قد راغلا هيلع عطقن حرضخف ةكمىلاهجوتم ىعلصلا نأ هلعأ وديلا ريس كهدف
 ىفةديرحدحاو لك عمل, حالسالو بوكس البالجر نوعي ساههعموديعس ودنا ووهعيرشو دسزمملا ١

 ةثالثةريسمو هما نيد و هندي تاكو لحاسل 'قن رط اوكملسو قد رطلاةٌدااوكر ودي دح راجت ماهسأو
 مهلاتقل هاكرف نيذإاةشدملا نم هيرحفال 1 ةسنريسف مهجورخع عهلق ىصلصلا تاكوذ عمال ماي

 ناففةداملاهلقوءاغلاوبعتلا ممم دقو يتلا فرط ىلاهعم نموذيعس لصوت قار اعلا ىفاو ةلتداف

 تلا ل ىملصلا ىلء وح هللا دبعالا م مم رعشت لو ركسعل ادبمع هل جنم مهنأ سائلا

 دنعم مارد مرتد. الا توم الى. ال ىهلصلالاظت ا زيع بق رو حا نب ريع لوخالاف اواذهف

 لتاف هباعصأ نملجر هالاقف ةنب دما كارحاهاا مسوهيلعهتلا ىلصدلنالوسرا م.لزنىتا ادبعم مأ هنأ ادةدعم

 حريب مولاي وةامللا نمسابلا عمزتلل كاذ ىتملصلا عمسالفدبعم أر ومد هنئاوهذهف كسفننع

 ةنسةدعقلاى ذن مشع فاشل ف كلذو نييحاصلارثاسوهعمد وش لاو هس ةسآر طق ىتح هلاك 0

 نامهللاقومهلاتقل ىماصل ااهلسرأ ىتاافال | ةسجللاىلا لسرأ ادعس نإ ةثامعب راو نيعبسو ثالث ا

 ركسعلاتق ىلع مهب تاعتسساو هوعاط او هيلعاومدقف نأ ًراث تذحخأ دقو تم لك رانا ولتقدت عادلا
 كلام مهللا لقٌئراَعلا ًارقوهلاذملادوع ىلعىن ملصلا سأ رعفر مام مدارس اوالتق مسهماعر هظتساف ىح ملصلا

 رسعسداسلاىفاهل دوام ةعاكتلم متانغلانمْزاحد قو دب زلاعحر ودهن الاعاشتْنمكلملاك ىو 2 كاملا

 اك ةالظملادوعىلعسأر مفردقو ىصلصلا لتفانو لو امن كلذريحتو نييصاصلا ع نم: ص اى هودرخلا ريبدتب

 قامعلا ى ماعلا كلذ فل ءهرك ذ 0

 اهدرعسلحالاكلملا ىلعالا + حرتلف هيلع بايد :

 اهدوعزفسار نسا نا ا اهلطف هه>و 5 ناك ام

 اهدوسنم اهدوسالاةجسراو ىرشلادسأ تناك مقارالادوس ْ

 هلوقكلذنف دحر هش ىصلضا لير

 راثنراثنلا ضرعوهسؤرف * مه-حامررعمدنهلاض. تسلا 0
 رامعالا قاطت ثيحالا اهحاكتن حابتسالالسعلا اذكو 0

 هناا لع وقل ليفت رعع نيرا كنا دامعلا» ذو 0

 خيرسأو مالغاب ملأ ب رخاق < أ هدنع فاشملاعرقنمذلاو .

 ( لا - ناكر - 0

 | ةنامعل ؛ رآونيناسٌمو؛ ىدح اة س ىف لتقىب> كلذ ىلعلر ا ا رسملاو م ةدععلاىذ نم

 «(ىلج اشاببر وكذلا
 0ع لاعب نادرا رارق

 لوملا مهمهرصعءالع

 كا 0 اومللاو ىلابكلا
 ياشلاةمدض سنا مداز

 اسودم راص مث 7 ةسرف ةوصلا

 قاروكلا كوملاةسردع
 راد ياس
 ىرازاكب ةسردع اسردم
 هرعت ةيقسلاس ردم راص مث

 ةسلسك اه ردع راض م

 ةسردملا,اسردمراص هاما

 اسردمراص غهنردابةبلحلا
 زاصم هسو زب ةمذاطلسلإ

 س رادملا كد اس .رذم

 راتاواهكرت رم ناعلا

 ىراصنالاب ون آى أةسردم
 عهسنع لاعتهّنا ىذر
 تاطاسلاةسرداسردمراص

 ةيسسامأ ةدليب ناخد زباب

 5 2 وعلا تصتم

 مول لك“ :انيعواهكحصرت
 قئرطب امهرد نوعيس
 ةسرمتلط ع دعاقللا
 تامو في رشلاسدقلا

 نا سلارتسسلا لسا
 نس , رسشعو نامنوأ عبس

 هللادج .ربتك ةثامعسو

 هلو نف لك ىف هل ْسأ ىلاعت
 ىصختألو دعتال لئاسر

 ابكت ودب م نكلو
 لماعلا ماعلا يسينمو)
 ميلا َك اوال ضاغلا

 *(ىزاريشلا ع نيدلار طاقم

 هداليبهرصعءالع ىلعأ ارد

 ريم لسضافلا ىلوملا ههنم
 ىر زارشلا نيدلا ردص”ص

 نمدلا لالحةمالعلاو

 لالح تن: قزتو فاودلا



 قعربو ىاودلا ندلا
 قافو اهنقرهعو مواعلا
 هنا تصرشتناوهنارقا

 ةسردمزأ اريشةنيدم تاك

 لضفأ ىلع اهفقاو اهطرمت
 ةمالعلا ناكو رضعلا لهآ

 نضصواهماسردمىاودلا
 ا 00 هدم مانالاضعب ىف

 لا هانم بانآو |( رفام

 قانائلغر و 2 نملاندلا

1 2322101118 

 ىف نتفلا ترهظو ىناودلا
 دالس ىلا لخترا مهعلادالن

 نبا لولا تاكو مورلا
 نالذقركسعلاب امضاقدب وما
 روك ذملاىلوملاناكوتقؤلا
 امهتءارقدنغ هيلع امدّقم

 همرك اة ىاودلا لوما ىلع
 امارك ادب وما ثنا كوملا

 لسع هضرعو انيظع

 ءاظغ أف نادي زب ايناطلسلا

 كاش والو ددج
 لانه س ودق ةءاطتطسق

 ىدنحا هاطعأ مم ةدم

 سودو تاء نس :راذملا

 هانيعترضا مث ةدم كانه
 نس ردتلاماقا نءزعو

 ناعن لس ناطلسل | هل ن يعف

 قيراكاامكردئتن موللك
 ةنيدسع نطرقو ذغاقتلا
 ةنسو كانه .تافوهسورب

 فاو رسشعو نيتنثا

 ىفاشكاعت هّينادجرتاكو
 مهلعلابانلاعناكو و بهذملا

 مواسعلا ىفارهعمو انهلك
 ل اوطدب هل تناكو ةيلكبلا

 ةديهلا و بابجلا

 ةرارولابوه رغتسس ولداعلالتقب ليقاف 1 ل وودعلاءاعال هب وتد 5 أ ةدآز هل ناكو 0

 1 قاتلا ومال | . رم

 ٌ م
 ١ 2295925222 و م ووو
 هذه ف رعأ الام همءاحاهدعب وابتعت نمانث ااءاباانوكسو ماللا جت ةووإ ولا داصلا مضي ىهاصلاو

 امآواضنأ هيلا اوبسن نو جا دمالسعالا ءامسالا ىفءاسدةف لح رولا اهنارهاظلاو ىهئث ىأيلا ةيبتلا|
 دهرا ارابتدجو تا ةروصلا ابتتكتاهابض قت وزب اذالبنم اهلكفةر وك نما نك امالأ.|

 لاعتهللا ءاشناهزك ذأ تورعاشلاىف هلا ةرامعهيقذلل نول اراب أ نماهتاقن ةجس رتلا

 د« (نيدلا فيس لداعلا كلم ا: توعئملارالسلا نب ىلءنسحلاونا)#..

 ارمصمسيحاص ىدسعلاو ةاادلار زورال سلا نان فرعقدسانن ىلءروهنموبأ هنارخ ناكمىفتدأ ارو

 لاوحالاه,تءلقتوةرهاقلاب رضقلاةمد رت تاكو اد راز رزان دركتاك هنا نيد رصاا غي راو ضعبف تنأرو'

 تلامس رار دا هر ل روك نملا ارئاطظلاةرازولا ىو نأ ىلا ءريغو ديعملابتانالولاف

 هتيرالولوأ فلاصم ندمت نت ملس غلاب نيدلا متر زو:ساروك ذملارفاغلا ناز ”ةناكمافتادجو
 ةلءلةزياىلالاصم نناىدعو اال نيلدعلا بلع باق ثةلودلاءااراك أ | نم لاضم نبا تاو

 هالو نمزالسلا نبالوصون مهءامدنعةئامم#تو يعل راقعب م لا

 ريد: كوتوروك ذملارهشلا نمرسشع سما ف ةرهالارالسلا ننال دو ةرازوالابااط هن ردنكسالا |
 رك اسعلالداعلادرح ؤمهريغو راف نمتعاسجلاصمن اد حو شوج اأ لداعلابتعنورومالا

 نيرشعلاو ثلاثلا سدد مون عر ىلعةرهاتل اهب لحن ومس اردختاو لمقلا حولا نم صال دب ورسكف هئاعلل .
 ْن معا هلادلدالا ن نمد لولا اذهولتق ناىلالداعلاروساو ةروك ذل اةنسلا نمةدعقلاىذنم
 نابطاعتي هولا ًاوودناكواهلاسعأ نم ةةريدنعةديلب ىهو فاكلادب دشتو ماللا مض كل لهأ نملاصم نبا

 امارمماَيهسرالسلاناَكاكو اهون نيسعننماو كلامم ئاةراز هتناكو امذقت كلذ ودور اطنبل اوةرزتتلا |

 هسلااب , وسما رم نسنلب هن دمرهاظي ث] ًارود-اسمةرهاعلاب رم مالتشلاولتعلات اب ز اىلاالثام“

 رم كاعت هللادج راسل ادجسأ ارهاط ولأ 1 ظفاخلالصواماوبهذملاىفاشإ نسلارهاط ناكشخو'

 2 همارك اقفداز وهن لفتحاهباسلاو روك نما لداعلاراص مث هيماقأ و سور لا هن ردنكسالا |

 ثاكواها اوسنينعفاشلا ةسردم هير دنكسالاب رأ مونت الاىلا هيةفؤرعم هو :بلااهس ردتضوفةسردم

 لبق هنأ هنع ىعاموتار لاو رئاغصلابسانلازخا اًورةَعط اقةوطسوةرئاحةريسساذفاصوالا هذه عم“

 ىوتسمناكو ىسنتلا موصعم نب مركلا ىأ قفوملا ىلعامول لح ددانحالا دان مذئمون وهو نامزب هنزازو

 هملعلاط الف ةسب رغلاب نالوا مزاول مث ىهطن رذتسيسبهستمزلةمارغ نم هلاحديذااكسشف تاؤقدلا
 ةيلط ةرازولاةح ردوا قرتالف كلذ ماء دقق ىذا ىف لح ديامك مالك نادنناو مركسلاونأ هللاقمالكلا
 ةاصاعز جر فنه دنع ماب ىذا هحرخاق هيذخ نم مدر دهودلبلا ىف ديلع ىدانفةدمرتتساو هنمقفاقتا

 ةسأ :- ىلعول ًافلت , وطراسعس وشحن نم حولراضحابماخلداعلا ىلا لجود_كاففرعت ف عنو رازاب ْ

 كنذاىف الكل ند هللوقي حرصا لكراصف ىرخالا ن ذالا ىفرا_ههتملا يرض م هنذاتحتحولل مرا
 هنالاقب و ح وللا نءرادعسلا قاطع ع وال ىلغىتلانذالا نمراسمملاز غن ىتتكااذك لز مو المأدعب ١
 م نى نب حوتفلا نأ نب سابع لضغلاوأ ةررصألار ايدلااةيقب رفأ نملصودقناكو كلذدعي هقئش

 انامزهدنعتماةًاوروك ذا لداعلااهجوزتف ةرالباهم-اوهم ا هعمو ىصوهو ىحابْصلا سرداب ني زعملا نبا

 زهحلداعلات ا عورع وهبلعونك لداعلاولداعل اراد هتدح د سنع ناك ارصت هام ءادلوسامعدزر وأ

 سيمارىلا لصوا إف ٌةْرمهلا فرح روك ذ اذ ةنمنيةماساهعمناكوداهللات يسب ماشلا ةهجىلااسابع
 اهقرافب هنوكو هاعىهامواهتندو هي رضا ارابدلا تطأ رك ازةهتص فراس ىذلاش ملا مدقموودو |

 مراسن و



 مام

 هيلع الدرادلاقعم ةلذاغلذقراذ كلذ رشا ارسل كوت م ررةتول اك: :لان مي رتس و 7

 راوتامتةن سمرحلا سداس سدجللا مول4ارف ىلع هلة ةارصن نأ صالا لصاحو اذ | 0 امسجلو نيعي

 ا مرد ارش ةعءىداح تدسلا مول لثق هنا ل.قو لواعي ةعقاولا ليصفتوللاعت هّللاهجرةسور لا ةرهاغلاب ةرازولا

 لضفالا مههطف نامه ركسع نمةقئاط همفدحو قت ةراهسأ ةجرت فروك ذموهاك تامّعس نم صدَةلا 1

 ةلودلا فيسءاس«وهد_عم دقت وهسيلا لضفالا ذخاف :روك ذملالداعلادلاو رالسلا مسهتاج ىف تاكوميلا 0

 ةدعوس رف م.مدحاو لكل نوكت نأ تاوهدتع هر |انايبص ىنعمو هر |ناسص ىف لعد واذهةدإو م ركاو م

 لعب ءالؤه نم ىصريماذافراتبسالاو ةيوادلالاثم عت ذوسف لق دون نأ جاتصاملغسم نع «'ليفاذاف |
 اظفاحلا«رضاخةطلالا ءكرتوةبسهلاو مز اياهلعداز وتافصلاهذ_ميلداعلاحرتنةرامالا مدق ةعاصأو 0

 شويحل اريمآ لضفال ار "الق سدتا ابحاص قدرا نننامةسةيدكى هذلاوناكوةروك دملاةنسلا نم

 نءالتعمتارفاظلا لثقىذلا اودهسايعنب رصناذهو مدقت ملغبلا سأرب ف رعب تاكو در دنكسالاءالوو 1

 هج رث ىق هنرك ذ دقو صم تحاص طظفاحلا || ٠

 *(بولأ نفس ون ني ذلا حالص نطل سل انس! ندا ارون لضفالا كإ | بعلم ىلع نس اون از

 دية مالبعلانمرص:و ىرهزلا فوع نب ىكم نيله :-ارداطلاىنأ مامالان م هب ردنكسالاب عب“ ٍ
 سلا ىلعنم ةزجس نيد جلأ نيس اوفأ هلزاجاو ىودنلاى رب نهئلادبع 1

 نيدجأ نيدجتهّللادبعو ا ودوعسم ني ىلع نبل ةبهمساتلاولأ لزاأو نيرماش لا نمامهريسغو فار ا 1

 "!نمامهري_ةودماع '

 ةقدصن ىلع ل هللادبعول أ او ىل

 هبلاوهيبأ دالوأرك اناكولث اضفهيف تعة>ا وا: _سحاطخ تك ناكو نيد رص

 قشمد ةكامع لتس اهتبعص ىف لضفالا كإملا ناكو هم رت فقد لك قشميؤوالثديعتنالو تلك 5

 امهوجن ا رهاظلا كلما قب ودمج ”ىفقيسأك هب رصملارايدلابن اسمن دلاداسعزت زعلا كلا هوحتأ ل قتساو 8

 لداعلا ماو زيزعل ناسالاوخ .اهحرش لوطي بابس ىف عئاقو هيخأ عم هات رح لضفالا كاملا نا مث بلحت 0

 كوثو رصعز زعلا تافالملقا ميماقأ اواهملا ىضف دة رم هايطتع و لضفالا ن م 'هاذشأو ق ثمدارصاحهمع 5

 ءانو د رالاةلماهملط تاكو هككان نوال : مم نم لضفالا ك/م| بلطف اريغص تاكو دج روصنملا الخ امدلو

 م ركلة كدر بيقعةئامستنو نيعستو س# ةنسردص نم زب رشعلاو عساتلا 0

 ىضأ قرش ايدالب ة دع لضفالا عف دواهذحنو هي رصاارابداادصةلداعلا كاملا نا غرب زعلان دمت روصتما

 هل> نم لضافلاى ماعلا مالك نسح امو تامنأ ىل مم لزب , موا م ماقأف طاسع»#ىوس ا اهملا

 اذافاوكتاهفاوغلتحما ءانءالاواوكلف اوةفتاهنم ءا هيلا كاف تلا اذهامأ عئاقولاءذه ءانثأ ف هيتكا باتل

 دقودع : رطردق ىلع دس نأ تاهههووهقب زال كرافت رثقرناداذاوشب رشتوإ للا فاضت , نرغ

 ف ةرعمو هإضفهمف لضفالا نأكو هقبطت : نقهعمهتلا ناك ندم صح ىلعمصخ عمدتلا ناك اذاوهقو ٍرط ردو

 رصانلاءامالا ىلا ىتك هنأهملا بوتان هلووستمزح ملغ وءالعلا ب <ناكوتهابزو ةناكو |
 قشمدهنماذخأ الز زعلاهيحأو لامار /

 ىلع قس فيسلا,ايصغدة ناسوع «* هيحاصور م انآ تا ىال اوم

 قونيحر الا ماَعَت-افامهلع يئن هدلاو هالودق ناك ىذااوهو

 ىل- هيف صخالاوام مد مالاو « هتعس دقعالحو هاغلافت

 لوألا ند قالاهز وألا ىنم ع ل الا اذه اح ىلارظناف
 هلأ قورصانلا مامالا باو وتهغاخل 0

 2 دحا كاصأت أ ربسخت دولاب * انلعم فسول نئااب كراك ىو

 - رصان بريت .ةلوتلادعب د نكحن لذا هقحابلءاصق

 لالا حر حرش ىشاوسحو
 سرديلقا باك ف تدأ ارو

 هأرق هناةسدتهلا لع ف

 -- هر ىلا هلو نم

 تتكو ردصربم لضاغلا

 تالك شم لكل ىتئاوسدنلع |
 كاذنمتمهفو سدبيلقا

 كلذف تقام ةراهم لنا
 قلامعت هليادجس رناكو لعل ا

 ةددقعل |ندح س فنلا ملس

 هاسفنب ااغمتس املاض

 لاقلاب شعلان مايضار
 قفا لعرتفلا راحو
 ءارقغال هلام لذسإ ناكو

 هنناجسر ب واحملاو مداخماو

 5 لاعت

 لانا راما وسن ر»
 دم ءاش مكتللا لماكلا

 «(ىبوزقلا
 ذمال:نمىلاعتهتبادمج رنتك

 فاودلانيدإ|لال-ةمالعلا
 ارهام ناكو مولعل هم اهيلعأرق

 نمتاك هنال تطل 1 معف

 ىلارفاس مت ءامطاالادالوأ

 ممةذماهبرواوةفرشملاةكم
 هك ذد ولأن اىلوملاتا

 : ناميدي رزعاب ناطلسلادنغ

 ناك نم هجب رج 1 و

 لك هل نيعو ةيئطنطسقا

 امه ردو رع :وةثامم ب

 ساحامل مث بطلا ميري

 نعناع 1 تاظاسلا

 هعم بح اص ةئطاسلا ارو ريع

 هدذنع غلب وه لابرقتو

 فقتامو ةلاعلاست ارملا ا

 هلس ماظعالا ًاتناظلس مانأ

 نيثك هلوداقباو ىلاعتهللا

 انعيسح - تانيا نم



 اس نارئلارسشاهنلبلاد 3 6 3
 1 ىلا للا ةر وس نمرمظعلا

 طب نباكو تارسةلارخ |
 رضا مامالا لد انفريصاو 5 ماسح هيلعادة ناقرشباف

 ذئموتهدلاو هةر ماعلا اهسجنو نية سوس + ليقو تس ةنسرصعلا تقو راطذلاد.عمول هندالو تناكو.

 تاحيملالقنو ا ل طاسيومل ةأف ةئاهسون رشعونيتنثاةنسر ةصققفوتو نين رضا ز 0

 نوكسوملا دو لمه انيسل أمكب طاسءويىورهلادهشم نمبرقااب بلحر هاطن 3 هنيرل 7قنذدو

 ةحانف تارفلا ىلءماشل ارب ف ةعلق ىهو: هلمههمءاط فلالادعب وةيناثلانيسلا م واهتحت نمانثملاءايلا
 ةيطلمو مورلاةعلق نيد مورلا دالد

 *(تار لا نن نسا نب ىمومنن دمت نب ىلع ن1 اونا )“

 هلو تان الاوروسلا

 قوات فاه ىلعش اود
 ىلع شاو>وهذاز هح هحاو _

 هيدضعلا ونامل اردو

 حرب د هلو ىاوذلا ةماعلا

 ةنستخلا ىذن منول ب رالهيلع ضنق نأ ى اور زدلز مونيتثامو نمعسلو ثع معن هنم نيعد أ اقر وما روف ليقولوالاعنب ررهش نمنولناسُمل نهنمىلوالاتاعف دن الث هلر زوهنلاب دضتعملا نب هللا ردتاملا !ر زوأإ © حرشو ىح وغاس ال

 1 مولا زولاىلاداعم لسعأ هللاودادغباو اوسك تآبار ءالاؤلاب راك هناهتءاورك ذورانب 1 1 ريغوةمسسرافلابن اونا ملال راز ولاىلاداعنأىلا هك المأ نملغتساوهلا ومو ءرادسمةودبكتونيتئامونيعستو ع سلا | ةاتحرا 0
 1 مهردفلا ةئاملُ هملا لجو عاج عم تسدمل د ماو ئةو عبر ةنسةجغ اىذ ن منول. ناس نينثاا بتكلاو لئاسرلا نم كلذ

 لك ىف عمشلا نعى مويل انا .روتال" الا نمثل ذريسغوامداخ نور شعو ه] ةلالغب نو جنو هناسلغل لضانقلاملاعلامسهتموز#
 ” ]|| هرادق هلي الا كاتو مويلا كلذ ىف فرحا ديدشراهنلا كلذ ناكومابا هامعتساةرتكسحل بهذ طاري اريقنم ديسلاكوملا لماكتلا

 ىوالا ىداج نم نيقب نامل سيجا مول هيلع ضبق نأ ىلا هتراز و ىلع لزب لو لشلا نمل طرف أ نوعب رأ 0 ناك
 ررزولاسايعلانيدماح لتقف ن -4لاهئب ادب قلط أ و سانل ارداصفاط ادعم سدس نمي رخ موت ناكوةثاسملثو اهني وهقب ونادي زباب ةرمشع ىدحأ ةن#يوخ الاعسد رنمنيقبلابل عسسل سيملامولةرازولا لادا مةئالثوتسةخسس | ل

 0 6 نولحنلابل عستل هيلع ضيق نأىلا هتراز و ىلع لزب موءامدلا كفو هم هدأ لبق ناك ىذلا

 اومأ كلءناكو لدا روش ع نمنولحخ عسل ءاثالثلامول هيلع ضبق ل قوقئاسلنو : ةرمسع اذ: يس

 0 ورام ,ددفلا ىلانسلك قهعايضنم لغتس تاكو راش ة:فلأف الا ةرع ىلع زب ةرب“ 5

 لافاريبحتامفاك اتاك تاكو رانب دقئاست# موملا كلة ف للصف ةدصقي تح دم ىلوصلا ىك تدخر كم ولأ
 عافتراف هر عاد ر اد لاق لامؤب ارحالب ولتخخ كامىلا تعف در نا_علس نب هنلادسعل هللا دضتعملامامالا

 ضعي هايرو هدلاودعي

 ىلع مولسعلا ارقوءاحصلا

 وماء ينم هريصةءالع

 نبا ىلوملاوفاقوتا | ىناعل
 كالشم كإ#س مث كربلا

 نسمات ناكواز رهشأ هواه ساق ناكل نمةعاج نمهقلا دبع كلذ بلطف هلع تاةفنلا ىرختل انندلا ةيصن يح فوصتلا
 بارشةرح تا ارذلانبنسحلا أراد تناكوامهعنامص ا نامسهةصووامبمف هماكف رضتعملا نع ء قضال كلذ لسع مادو فارشالا كاذحأ اديب انئاونمو السلا باكا كشك رج ماسلا واو كارلا | 0037

 تاكومهر ودىلابالخلاو عاّتملاو هيرش الااهتمن وذخأب . مهئال اهلا ماشي فالتدشا ىلع سانلهحول ثالثةنسفف كمتانلا
 رهشلا قراني دةثام مهرثكحأءار ةغلاوتوربااو نيدااو اعلا لهأ نم فال اةسجن ىلع قررلاىرمي ناكوةثامعسونيعب زآو
 اعرشتم اعسدتم اعضاوتم اهفةصقعبلاتعفراذا ناك هناملا قيس مل ىتلا هلئاضف نمو وصلا لاق كا ذنيبامو مهاردةسج مهلقأو ريغللا بقال حالا م نك
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 : كيا اهراط ضاع



0 

 هلو قلاةروهشل ديصقلاهيف ىرتتتلاو بدالاو مولعل مهلعبشأو ةنامر لا

 ةزاهمةلتاكوريغلالاوحأ 75

 ا تارغلانب نسحلاابأةطرمشلابحاص وزان لئقو مسهماع 2ناسح االارارحا فاك [فيكش قام
 راس د ل ير ل ا الامول نسحب اوروكذلا |
 7 1 امالثل ثق مون نسل اهنبارعناكو نيستئامونيعب روى دحاةنسسرخ الاعب 0 نتعب كارا

 تاشاأ لاعلا بن ا وهو فدعا اركي ىلا نب نسمع الأ ف دشن اءرك ذمدقملادابع نب مساقلاول ب حاصلا لاقوةنسس نيئالو
 لالا ماعلا مهتمو)# كا أرغل نب نسل اىأ نب ن لان ءرهلا,ىتك امنالاةورهلا قر كى أ همبأد“ اصقرلك الا ةرثك روهشملا ||

 ندإا وحى !وملا لماكلا
 ء(كزابلا 0 .| ||| نمو»# فالعلاركىأ رت ىةيئرملارك ذقيسدقو تاقهيشر 0 ذي نرسم هنالمهتنت مانأ ْ
 هرمضع ع ا 0 لع 0 هلترك ذفاهمانمف نسحلا تارف هب لتقدعباهنبا نكت نأ تدارا نحملاة>وزنارابخالال رغا 7

 0 لحرلا اولاسف اهلهأ تريمتاف تمت افاهابا هتعدو راند دفال اةرسشع نالف دنع نااهل لاّمق ةعفتلار دعا

 ةسردعاسر دمراصم بتك ًاروك ذملان سلس اى أو خت ا ارذلا نيدمش نب دجأسابعل اون اكو هرجخ 5ع نعلاملا لجو فرتعاف

 ةنيدعناخ درا, ناطاسلا
 اسردمراضمت هسورب ىدبه كمل تايدقلام+ن 2ع ادحو مك أ ًاواد>و ىدنأ تن

 اونأءوحخأ امأو نيتئامو نيعستوىدحاةنس ناضءررهش فصتنمتيسلا هل كر وك ما سابعلاوبأ !فونو

 ١ انتاك ن ورفعح ن لضفغلا فلاوتأ هنبااهالوتو اها أف ةرازول هبلعتض هرع هنافذت نب رفعح ناطملا

 سرادملا ئرخاباسردم نيتايلل نينثالا موت ةرازولاهّنلاب ردتتلا نلف سور 0 ب راجتناكوهمأ ىهوذ ازنح نبا, فورعملا اوهوادٌو
 اهماسردم تاق تاتذلا ن رشعة سرع ”آلا عبر رهشلوأ هيلع علخر ,قوةئاسلثو ن شع: الا عسا رنم اند

 نيكس ردملا ىدحل ||

 راصمت هيردات نكر واحتملا |

 قهنافوأ عيجافراص 5 كوتوةئالل ون رشعةنسلاَوُد اوس نم نيش عب رالردتةملا لتقنأ ىلا هرب زولز / لد عأ هلاوةئاسلتو ا
 ةدابغلاواسعلا,لاغتشالا بتاكتلاة |اقم نب ىلع نب دم ىلعابأر هاقلا وذ ةيازتحنبافلاوبأ رتتساهللبر هاقلاءوأ ةفاللا ||

 ل ءاعب رالاموهىفءانبعتامنورهاقلا علشو اضن ًارهاقلا مايآ ىف نب واودلا خشلاوب 5 كونت ةرازولا
 . ادح نسحو رقت هلناكو مدقملا هاب ردتقملا ناهتلاب ىنضارلا ةفالخلالووتئاسملثو نب رسشعو نيتنث اةنسس ىو لا داس نم نول

 مع نم علاوطا حرش هلو بلح مقمذ كول وهو ةزازولاءالوهّننابىضارلا نا مئاهملاهحوتف ماشا ةيازغح نبامتفلاايأدل ةفهرك ذ ١
 لاعتهناهدسر م كا ١ بت ةوكوةئاسملثو نب رشعو سج ةنهسس نمنابعش نمت اخ هل ةرشع ثالثل د حالا م .رباهعت مالا هلدةعو ١

 لضافلا ماعلا بتموزوب | ىيناليلق دادشب اق فةئسسلانملاوش نم نول تسسا سيرت مولدادغب ىلا لصود ةرضما ىلاريسلا
 مها ىوملا لماكلا هنأ فقئارنا عم حفل اوبأ ثدحتف ةرضملا ىلع قئار ني دمت ركب ولأ اريمالا لوم ساد وون راقص ةرومألا

 هسا تا رسشلا 0 روق تع تلال قايل 315 ءاةلاورص نسل لاومآلا لج عفط اوما كاد
 لكر مما لع لعأ ارك ناعلدحالا موف ف هنوعةرضاا ىلابتكل 'ثءاحوته] ءرلا ل دقو زغب هلحأ هكر رداقنت رسشءعوت سة
 ممهداز ل | نم نيقب لاسيل عسسل تبسلا ليل دا اومن اكو ةئاسلثو نم « رشعو عبس ة نس ىوالا ىداسج نمنولخ

 ترادلا شعب سريمراس لشتلان راسل دقلاو «أهنباامأو ماشلا فمع ابر دصت بتكسلا تناكو نيتئامو نيعبسو عسن ةنس نابع
 تارغلاو نيعبسأ كاست وحر عتاومو هاو راتوتاكلا اذه سس ملا فرحف» 55

 نب |ةيضق ىلع روت ذلاذار ذلانباةجرتوزتملا يدنا دسبعةبضقىلا ضرع ةدأ مهنمامو ىبواغلا 3

 هلاقامرك الا ل تراك جب عراق را وامل تأ نمءوثرك ذنمديالفزتعملا ||

 ةسودمع اسردمراص
 2-2 ر 2 "ب واولادعب ومو 2 ار زفلالادعن : ونونلاب لورا واهو م نمئان معا اهدعب وفل ءارلادعب و ءاغلا مشب

 تحاصلا فيل ًاتعار زولار ايت اك اهتمعضا اومةدع نمةملةنةجس رمل امله ىف هن 3 ذىذاااذهو فاك

 ددجا نب دمنا دبعىلأ !فغمل 1 ءارزولا باكو ىاذمهلا كاما دبع نيد يلأ 5 رسل انونعباكو دايعؤا

 اسردم راص مث قنا

 مناُملاسرادملاىدجاب
 تاطلسااةسو دعاسر دمراص

 هسورب ةشدع ناندارع

 قاهم سردموهوقوتو
 ةثامعستو ىريثع نتج نمفاورظانتو هردتقملاة فيلما عا ىلعاو وخان اكل اوداوقلان ا نيتئامونعست وتس ثداوحتل
 مملح عبطلا ملس تاك نلغس كلذ نوكيالهنا ىلعدبلا مهماحاف كلذ ىهورط انوزتعملا نبهننادبع ىلعمببأ ًارعمجاقدعض هوم هنولعح

 امدأتاكو هينفتي الغ - كم 0 قالا نءاممدم ل اوتو ةيلاداو اورنج نم مهءارو نم عبج ناواوفعهيلا ل سمالان أهو ريدخاف ب حالو مذأ 0



 ني لغتسش مل .هناالا البديل

 21 ري ووو ا ورا
 دماط اووىداقلاب وةعب ندجا ىملااب او حارملان ب دوادزيرم كلذ سآرلان وثاذىلع مهعبابق 5 .٠

 أ 0:
 . .٠

 ىريطلا لاذ مولر دتةملارب زو ناكو تلق نسما نب سايعلاوردتتملابك تلا ىلعداوةلا نمةعاسجسدواد نسا 0 -
 اطفزتعملانيهئلادبعلةعيبلاوردتقملا عل ىلعداوقلا نم ةعامجأط اودق كلذ ىلع نسحلا ن:سابعلاناكو | 4 3 0
 1 0 0 .٠ : 2 0 00 ىعد لماما

 تنورح الا هيبئو ديف كلذ نمهءلعمزدناك اسمقهلادد بام ىلءردتملا مهلاقثوتبسصءصائىارا| © 7 ددم نما

 نيكةراوصنبف .صوونادج نبنيسحلا لق كوت ىذلا تاكو ىريطلا لاقروك ذملارب رولا ىنءددولتقف |
 مون كاذو ميل اذ سهدغ نمناك اياولوالا سبب روهش نمت قبة ةرسشع ى دال ثيسسلا مون كلذو

 ىذلا تاكو هللا ئضارلا» :وبةلوزتعملان هتناديعاوعدأب ودادخب ةاضتوداوملاو باكلاردتاملا عا دحالا

 راص مث هرضءعءاماع ىلعأ أرق

 نمهزوط ةسردعاسردم .
 0 0 م ل

 دسك ىو شيا نأ ترالاديعسنب دم متابعا ءاعدااو رهنالخب ىيوداوقلا ىلع هلتعيبلاذخأب داشرالا غلب غابذ فوصتلا

 اذ هىفورامنلا فاصُتناىلا ةودنغ نم:ددشب رحرادلاناملغ نيب ونادجنءنيسكل اند تناكمويلا سال عطقنا م

 0 7 11“ 0 2-7 .٠ 1 م ل 0 5 0 7

 يرن دال اد درت لاح اهيلدواد يزضاودتت قاع و اش تا ورنا | ذملاهيالؤلا
 الفلس دىفاسف زامدعاصت لاق تك ازا د:ءىهوتلفتاوذشلا ىف رادلا نا: انا

 .  فاهت مهو بل ارااوه نماياش لج
 ظ
 ْ : مهلفعو وسانلاربك نر ْ

 فاك نمبرهؤاوقرغتفبا.ئنلاب عهوةشرو مبجاوحاصدوادنبدهشو زتعما نبااهنف يتلارادلا وزواج اوصل نعاس ناو ظ
 اروزتعاهر دسم ربعملا نبا او :داي نيدلا ٍضعب قا سوزتعملا نب اب ردو باككلاو داؤةلاودنملا نمرادلا سانلانمرعسشكهيعمتنا ْ

 تااذخ اودوادنءارودةماعلا تيهتناواوأ ةواوذجخ أو اوبلطف مه ضع ىف ةساو هنللارغ كما نم عدم ةنايةيلا ا هيا هجر تا ةلطأا د ا

 | هتاديعتا كماتقرفتسوضاومستسرب* كفاك ةخماقف وللا ل ةمجتل دك يشل | يسار اسس ل 0
 ا

:اءاضقالةزوك ذلادوادئب دمتم .ودلاكلذفةراز والت ترزتعملا سا ١ يرق, ناكو لمعلاو معلا
 ذأ ودرمأ ضقتناالف رو ذملا يالا 

 ا ءارعلازابجن أى ةةرولاب اك ابن مفيئاضت ةدع هلوهرصع له ءالضف نم ناكودو ادن ارثتسازتعملانما ا ةمالعلا راسقت ةيباطلا ١

 || راشافر وك نا !تارفلانن ىلع نسحلاوتأ هقاضو روك ذملامداخلا سنؤارهط مث ثاذريغوةارز ولا باكو | تاكوةعلاطمالب ىواضنسلا ْ

 عسر رهشىف هإ:ةناكو هزنمىلا لمؤ.ةينومأملادنعةي امس ف حرزطو ج رخو ل دعف ةلَمدب سنؤم 4 قيراعل نيدبرملا ديرب ١

 لوصلاسابعلا نب مهاربااهتف قوت ىتلا ليال ا فنيتئامونيعب روث الثةنسسفةداومو ةندسلا نموت 1
 ١ م ىلعحرش هلو ةبقوصلا 2 ل ا طاو 0 نيس امون و

 ةسعرمشل ىلا ب اكسلا 7 3 ةىذلا راتلا ف نسما نبسانعااه رن زولتقدقوهبلعءناك امدلازدتةملا صا داءانو هرك ذدعملا

 ]|| تلال ج هنأ كسا نم سانارهطاملوافر وك ذم اتارغلا نيىلع نسا ابأزز وتساىرباملا | ىلع شاوح هلو مالسالا

 | امههوح "اللا ةفدعب نتءامايدئارح عت ل يقام هفام متاعألافانملظفع ناهودنصزتعملاتاراد نما ا ا

 1 انيلع مهعجاب سانلا تاننترسفامهقامتأر قوامهتكفوللافاقرتاالفابنق نيقودنصلاح راض رتل كش اعلا او افدام ا

 0 امهنلاب رهاقلان اةجسرتلاءذ مقاعتباعووهسوةنلا تنكس وبول ةلات د هذ هاناعفام مداْنَماَو ا لئافلا ماعلا مهتمور# ا

 ١ ]| مهلاشو<سقنب ضانلا ف رعقدادغس روصنملا عماجىلا خخ ى لا لاما هيل آداب 6 ذكمانمع تاعتوأ اا 0 0 ا

 . || دك ذقبس دقو بابلالا كوالةربع كلذ قو مهردفلا ا ءاطع اف ىجلاهلا نوم ىفأتبادنلا ماقق هيلع قرصتلا | *(-+ 00 أ
 0 لئامالاو نامعالا باك نم تاق نوانههابتداغاىلا تغدة جانا هذه نكل هنج رن قزتعملات هلا دبع 5 1- 0 رعأر : ْ ا

 ٠ || نيسقتاوبأ ىضاقلا ثدحو ىلاصلا مهداربا ق حسا ىأ نب نس فا نبأ ن لاله نسكعا بأس ئرلافيلأ> | (- 0 ظ
 | روبنز ىأ كا نازغلا نبن ذللا ىأ نماراكر قزف هتدامتعاطةئاو تلد تاضئ الج راثنآض ابغن هللادببعا 0 0 5

 ..[| هيتظرصم ىلا حزتودبلاناسحالاوهناعلابقالاق ديك ًتلاو هيئاضولان عضتيءانعم فرص ءلماعفادرالا | م
 . || "عارف هلع همضتقي اممراك .؟ءاعدلا وكوةداعلا هيترحام ىلع باافطنارب -ةتلءسفأ قروبتزوتا بانراذدر | 0 ل 0
 اسردمراص ئح قرم

 نتسردملا ىدحاب
 رك ذب تارغلا نب نسحلا أ ىلابتكو هنهدعودعو للعءددنع هتستخاو]ناق هإدب هلصوو ين رقداغامغا

 رك ذهستف دحوفر و را باثعتلا ىلع تارا نبانفقوفهنف هتئثتنسساوعبلا هتمعب ءذغناو هيلع دراولا باكا ا
 ]| ةظرعوهمراطخلاقوتساد قام كاذقلاقتامو هءلعةبجلاولاةوةخلاوتامركلا ىوذ نمهنأولحإلا

 لجرلااذهمأ ىف ىزلاام مهل لاقو لحرلا ةنلع مدقأ اموابنم متعلا تع و هنفةر وصلا مهفرعو هناك ىلع

 هنردأ هن كك نيترواخلا

 ذئتقواب ىضانقلا تاكو . ٠
 ديوان نجترلادبعشوملا
 حمو قيقا باسل



 1 مسمو

 دكت وفالخلا لعزيدلا

 الف كلذل هيلعد ٌوملانا

 ماب ولا تارا

 مول لك هلزيعو سد ردتلا
 دعاقتلا ق: رطب اههرد نيس

 ندلال5ىوتلاركشف

 مزالو هاء فا ىضرو هنلع
 ةدابعلاو لعلاب لغتش اوهتبب
 هآوتاَم نا ىلا لمعلاو
 ئذ اوداهتمةريثكف يناصت

 سدت ىثاوحوفاشكتلا

 ىلءشاو>وىواضلا

 قلوملادئاقعلا حرش

 حرش ىلع شاوحولابملا
 ةعب رسلاردصل ةياقولا

 حرش ىلع شاوخو

 تارفلانءالاقف هنامرحؤةدرط هلمسو وهتسصقر ونرى لاله ثكيًارضح مهلج أل اقواذه نمر

 حالصلا لم أت فرصمىلا عدم لمكتوانبل سوت ل رابع معابطر غن وهي ريذناو هب را نم كرعبأام

 بيذكت ارضع دس دنع هلاوحأ نسح نوكأ دانيل اباسننالاب لجو ز عدلا عنصدادمتاوانهام

 اذهر رمل بالا ىلع عقوو هناود نم للا ذحخأ هنا ئادبأ اذهناك الهللاو همس تدك هذط
 اك

 لجراذهو .ةرعتانياعاقح ب جو وانمدحخ نم لكس يلو هيف ةومش كتضرتعاومرصأ تركشأ ل لءا ثسلو
 | رفووهدقفتن سحاق هي ماسلا ن مهره ىفكتغلك انعرثك اهّيدعاضق ىف هدقتعاامو قيم مانا نعت

 |اطفدمو نمروبنز أى هدزو هعقومنيبتوهنط قاب فانيلا لصب وهعفت هباعد وعز وق فرصو هدر
 هلوعدي لبقأو ةليجةرن وةلوبقمةئهوذ لحبو تارغلا نب نسم اىنأ ىله لدول وط هدم ذ ىلهتضم |
 بحاصلاةف هتلك هذه تناكو ك.ف هللا كرابتن أن متارغلا نما هللامف ضرالا لشد وءاشلا

 لاقو تازنخلا نب اكصضف ءذصو هينا لعف هإضغتو ر زولا مركمعتىذاار وبنز ألا ار ورا باكا

 راني دفلأ نو رشعهنفى فرص لو هءلماعموهلامع ىلعمطسق اه مو هلاغنمىلا لصولاق هنمكءلالصو
 همدذتساةادي رئايتاكهدحوف هريتسعا مث كلاح حال هيدادزب املك ضّرعن انافانمزلاهّنلا دجلا تارألات الاف

 0 هنعىضرو للاعت هّنلاهجرالي زحالامعبسك اوأ

 دهني سنول نبدأ نب نجرلا دمع دعس نأ نبع نساعاونأ) <
 .*4( روهشا امعملا ىرصلافدصلا لعالا 1

 لمعلاو لولا طستادل# عب زافسأر ريبكي زودوسآأ اول نب اي زب ىورعملا اى الاي زلاسحال

 زب زعلا هلءأد داو هلمعب هس ىذلا نأ رك ذوهنملوط اخ رثك ىلع اي زالا فرأ لو رب رحت ف 'سصق ا موعق |

 قافرصتم مودا لعياصتختناكناسعتءهللاءاشنا نونلا فرح ىفمرك ذا يس و رصم بحاص اماونأ |
 بك اوكلامب وقت فرصم لهألب وعئروصنم نبى حبحب زكهحالصا ىلعورعشلاى اعرارمولعلارثاس

 .اهلتخم م : ادلو فاو ةئاعلت ونناع ةنس نإ اوالاىداجىف نامعنل ا نير متهييأ ددعولا ىضاقلا هلدع

 اهفنلعوديلاوملاريمستل اودص هرلا فرع ىنف دقن اكو نيينوباصل !ىفلاطرالاب هتافينطت عسج .وديتكعابأ
 ىناربطلا مكتملا نسحلااووأ قريشا ىصسملابفورعملاراتلا ريمالا لاق بك اوكلل في تاكو هلرياتنالام |

 ءارج ةسعئقمو رجسأاب واتسنايوث سلوهتمامو هبوث عزتفةرهزا فتودقو مطقملا ليج ىلاهعم ملط هنأ ||

 ناكرصمم راب فرات لاريمالالاق بعل |نمابع ناكسف هيدي نيب روضلاو هييرضفادوعبرخأو ا معن

 بكراذاوال, وط ناكو ةمامعلا قوفهءادزلعخت ولن وطروطرط ىلع متعنالفغم هلباروك ذم سنوتنب
 ةماحتلا ف ةبن رغةع دب ةياصاةئرهلا هذه عم هلزاكوهنإ.ت ةثاثرو هلاحعوسو هترهشل سانلاهنمكعم 1

 هاو بدأتلا ةهج ىلعدوعلابب رض تاكو ةريثك مولع ىاننغتم ناكود هوهشلادحأ تاكو هريغاب هكراشنال |

 ( فيئاصتلا نم كل ذرب غو
 كتتسضامم

 لضافلاملاعلاوتمو)

 نلّوالادمعىلوملالماكلا

 مأنبابريهشلانيسنح
 (داؤلا

 ضعب ىفازكهافاتخ هلوق م
 افاد اهضعي قوؤسنلا

 فللانمذوأم هلعلو

 الل !ناكساو ءانإعا م 0 : ا

 0 هنيبح هجولداتششم ةلاسر *« هب وبهدنع جيرلارشتلسجلأ ٠ .هلوقدنف نسحرعش
 نموادحَس !ولاوهو هتمطن وةنانندلاتءاظ نمو وع هن ردن سس هئلاانهح ا :

 0 0 2 سامع نر باو سمل اما نه يعد

 هتدسعم لوطل ىعءابّسعو ع هدعب ىماك تلط عدل ىرهعل
 1 و ١

 ١ ا هفرستتاهرسعس مكان سنن دع و لجو 00
 ل 11 0 7 ىك<ولاعت هللاءاشناءايلافرحفهدج رك ذق ا سونتعلا فرح ف هدلاو رك ذمدعت دقو ريثكرعش هدأ

 : ندم قرم
 هسادموامو ىدنع لحد ه]ةغتو سن زول نب | 7 دهسا ىف ىرحدقو لاق زصمىحاص 3 ديبعلا الانا 1

 لبةفارصنالادارأانلذ ىنمبرغلاب وهواهارأوهارأ انا و هس زأحىلاسادملاو نماحو ضرالالمقفهدنف
 ها عجارب ور رلف هنع .تناكىصلالافو هئارتك !ةلةوهتلفغ ضرعمىفاذهرك ذامغاو فرصن

 اومسلو سادللامدقوضرالا || ٠ وجودهم



 لعؤ رضع ءالع لع ارد
 هتنرعبوزتو ورس“ نوما

 ىروأس ةبصةبايضاقراصمث
 ناءدمم ناللا نمزد

 ىلا عثهلناهجر ىذلاو ركع

 اناو كلانهان ذاق ناكها

 ءالهىلوملا ىلع ذثتقو ارق
 موادو ىبرعلا نيدلا .

 ءاضقلا صنم ىلإ ءموقرملا

 ةريبكلادالبلابامضاق راصو
 اهوتعمراصم ةروهذملا

 لزتعاف هناسل لقتعاو

 2 ل تتانلا ف
 اذذا هنَسَو ةيئطنطست

 تافو ةئاملانم بر رق

 لالا كلت ىلع وهو

 ىف ةكراشم هل تناكو

 هّقفلا ىف ةضاخو مقلعلا

 تا ارقلا مواعو ثري دلعاو

 9 نم عضاولارثك تاكو

 ناكو هلاط و غم فاشكتلا

 دئاصقلا نمريثكملففح يف
 ىلع شاوسح لود رعل ا

 | ةيناكللىصيبط حرت
 هلضف فرعي اهقراغت نمو
 ناكودس رعلامولعلا

 انندلالهالاعضاوتم

 لضافلاملاعلا +متمو)#
 نيدلا سمس ىلوملا لماكلاا

 دب( ىسامالابربتشملا لجل

 مهرصعءالع ىلعأرسق

 ضعس اهردم راض

 اسردمراصمم سرادملا

 هر ردتلقلاةسردلاب

 راص ممةيليطخطسسقة شب لع

 راد ةسردع اسردم

 اسر دمراص متهنرداب ثندحلا

 نيّدس .ردملا ىدحلا

 هنيعغ هيرداب يبتردامتلا

 0 ص ا و

 0 قلع ىصولاعت هاجر: اف. ةئاٌلثو نيعستو عسنةنسلاّوش ث نه نول ثالثل نينثالا مولةركبهنافو |

 م1

 ني ”ارشلابهرادن نفدو باو نن نا_علس نب رت نب رجسأ نب دعس نبك ام ىذاًعلاريصع عماخجلا

 ىتعلا مكمل دج نب نادب زن ىلع نسما أت ةراسع د متون هعمل ا)*

 *(روهشملار ءاشلا نيدلام < تقلملا

 | ||| نم نعلابةماهتنمهنطوناو ىحذملا ةريشعلادعسن تخل ثنا ن ءهناتتلاوأ ضني نتا

 1 ءايرضوهداوماهم وأموت رع دس | بو دط سو ا فكن ن قلو عامودا ال حالا دا

 ] ١ لغتشاوا هم ماق و ةئامسعنو نيثالث قائذحا دس د . رجلا ل حروةئامسجتو نسشعو عسنةنس لكس غلب هناو

 ا 38 .مدناهني مساق هريسوةئاسمسمتو نيعب رأو عة نسج هناو نينس عب رأةدماهسرادم ضب ىفةقفلاب
 ١ نيس ةنسلؤالا عسب ررهش اهل دف ةيرصملا ارايدلا ىلا الوسر ىلاعت هللا اقر ةكم تحاصض#تيلف

 1 امهدشن ًاوءاطلا فرس روك نما  ررزا ماملاو رولا ورتالقا ترانا دلو اهم ةءاع در

 هوتيل هتديصقةعفدلا كاف
1 

 هلا داخاوأ 0 ادج ع ممهلاو مزعلادعب سيعللدجلا
 مطياةسبت ناهمق مسعللا تن ديباكر لا ىدنعقطادخأال

 مان ل أر ىتسح * ىراظن نمزعلا راصدعب نبّرق
 مركلاو فورعملاةيعك ىلا ادفو ب م هر اوءايطملاةبعكن م نحرو
 مرح ىلاالا مرح نسم ترسام * هتقرفدعب أ '؛تسمااىردلهذ

 متن نمووفعنم نيضيقنلانيب + اهقدأ ار بورمتةفالطلا ثيح
 ملط نمو ملط نه نسل ا واع د ةسدنقم راونأ ةماماللو

 مكنصو -نمنئعيعللا ىلع انل ضنت تان ةوسئالو

 مركن موس أد نمنيلد زكا حدم د انلعت مالسعأ مراكتعمالو

 مش نمو لعف نم نيد. ىلع د اهدما ىنثت نسل العللو

 معه نمور نم نع -- “ع اهعقرت عاملا فرقا ةنارو

 ات ةاهلازوذ « ادّةتعم موصءملازئاغلاب توسقأ

 ممغلل جارفلا حلاصلا هرب رو « امهلهاواتندلاو نيدلا جدل

 لقلة فسلا نيسئامل بالا 5 هلئالغجلرغفل اسداللا

 مدعال نئيكاشلا' مدع اءدوحو 0 تحرتقاامماءالادح وأءو>و

 مهشثلاةزعاي رثلا فئاريعت < ةكام قرملاوعلا هتكحامدت
 محلا ةلخ نم اهنا ىلتتبف « ىمهوأ ناشلا ميلظع اماَعُم ىَرآ

 ممهلاةيغرمبلا تقر ورب الو د لمأ ىلعر طخ لرمعلا نم مول

 ىلك مل ىضرأاف حدمدو ع * اهمظن ًافلوندتسك اوكتلا تنل

 ةمريغ اضصن ةقالملا ذنع دع هلذاب ىسهو 5-0

 محرلاالعأرلا لمس ن نمةنارق 35 امهنيب تأ لع فطار

 مهالاو مالسالا رغم ىلء الط: 5 امهلدعتمسز ردو ا

 ١ ميدلا لطاه ىطاعتي ىسعاف امهسضفدنع ص8 للا ةدايز
 .اًقرصم فراق ب تناعز رعأو شعدغرأ ق نيسعنةنس نملاّوُش ىلا ماع ا وهتاصالؤحأو هتديسصق انندصس او

 ,بحاص مساق .داعافدماعنمجج منيسخنو ىدحاةنسرغصدبب زدلااهموةكم كادج توري راثلا اذه

| 2 ِ 1 ١ 



: 
 امهردنوسع مولك

 مرالف دسعاقتلا قبرا. ]| ران هلعجذلاهياْكَ فتي روكلذدعب اهقرافي لواهنطوتسافةمناثةصرصمى لا ةلاسر فروكس ذلكم
 لغتشاو ةينيطنط_.ةبهثدي || ابدأ ةنسسال بضعتل ادب دش بهذا ىفاشابقف تاكو نيسجتونيتثثاةةس نايعش ف هدالب قرافهنأن ملا |

لكدبلا له و هوندا وحلاصلانسسحأق اعتمان داعتاديتارعاشارهاما 5
هتمرتخا نكمل ف.صتلاب ا ةديقعلا ف التحتا عمهوببتوناسحالا 

 

 كلذنمئثرهظت لف ةبنملا | حاصلا ىدعسلارواشة جرن ىفهربخ نم فرط مدق:دقوةريثك ٌحادمهداوو ملاصلا ف هلو هتيتك نحل

 قىلاعت هللا هجرتام ! هيلا تكف هيلءلاعقسار زوال فهمسأ ةرازو ليقةدك ًاتمتيدكر واش لماكللا نيد وهني تناكو هىداثرام

 تاطلسلا ةسنطاس لئاوأ ]| براقالاب عفتنت مل اذا دءابو د« براق تامزلا كلاس مل اذا

 0 0 أ براقعلامومم نم ىعافالات وك 5 امرففتعشلا بكر ةتخالو ا

 لضافلاملاعلا مهتموز# | برامدس اذبق رافبرخو مدهدهس قاب شرءامدقدهدتف

 نيدااءالع كولا لماكلا | بجاو ريغ قافنالا نم هملع دب زرتحافلرعلاملاسر ناكاذا

 *«(متيلاببتلملاىبر ديالا ىلع بئاختلاب هشيجانيلع ركب ع ةلرعمعبصلاو ليلا فالتخانيبف

 0 . حا 4 ٍ »* تاع نوع هاو امو

 داس ناطلنسلاةتطاس نمر 06 3 3
 براغ اون قف ىضاوملا ردغو »# هناقووددسهع قىفلاردغو

 بهاوةحار لست نعووفوصف دي ىف هندعمردلا اذهتاك اذا

 تداوف اهدحولاءو ميدل د تذأ أم تحس الاس .رتبأ 3

 ىلا نط اومىاوناك ني ىرت د« بلاعثلا قبسدسالا أت و”ىلع + مك العمسهتمدقال نوخأت |

 كلاذفتامو مياضععاي وناخ ا

 قب وهثابرقأعبج ءايولا ١

 همعالا لوب امو امه وه |
 اة رك كا : ' ن6 2

 5 ل 5 |١ 0 - ١ بحاو1 ارمغب اه ىرولا ث دح + سلات فكرك ذوات ىلامل د بئانمرك أن يبن كل تودغ
 0 ا ني 1 هحدمهن رصملا رابدلاىلاعتةهثياةعتو ندلاحالصناطا ل1 كإمانو دالبلا وهو نيب رصملا هلودتل

 مساك مع رو مولعلا ١ هلاححب رش م ل تك هاو دوو * وهني, لهأ نمةءاجد

 0 هر ١ ةديصقب مهكلملاوز دن عرصقلا باعك قر وةعن دب ىهو ملاتملا ةياكسنو لظملا ةباكشاهاس<-و هئرورض

 مما لاو | دابلاءاسؤرنمةعاسج قافتالانمبابس ا ورومأ ىف عرس هنا مديح هرعش بلاءواهسف داجأ دل وطي

 ضعب لع قوةءارسقلاو |

 سرادملا ناخد ناطلسلا ا

 ناكةينطنطستين املا |

 ا
 فعءضراص انهت ءادتبا |
 ةيشطنطستب لاغتسشالا ا

 يلاةبلطلا نمربثك لترا |

 كاوه لكتراو فارطالا |
 ىكوملا تاكو هريش ةدلب |

 - اهباسردم هدازئىضاق |! 7

 هدنع لغتشاو زئتقو [|| ةراعنمبععلاومتج رترخآ ف لاق هرئازح ف ىدرلاهءلعىرحو هرئاكن كا ذّدعفاريمأ اههدق ناك

 تاطلسلان ا ماهظعالاغتشا | مهئلودديعت و مهل بصعتب نأدارأ ىسدرصب ىلعردقلا ىلعغ وموشلاىلاءاقثالا نع ماقملا كلذ فى أت

 كوملا لقن امل نادت |١١ تلادر ولاف ىهو عيشتلا قفدسبغرب كي زرنحلاصلااهينكىتلاتاسبالا جال اذهدامعلا لاقاسغاو كهف
 كا 0 ركضراا 1 ِج ذمىلاة سنا هذه محاهدع و هلمهملاءاط ارسكو مما لاذلان وكس و مما فب يجدلازاارا '

 هسعمءاسن املا سرادملا || يعسف ح نماهللاقي نةلابعاردةك- اىلعداو هنالج ذم هال. قامناو بشت نيدب ز نم ددأنبكلامدم»او ١

 هقراق امو ةينءطنطسق ىلا 0 --- 000
 (كوا - ناكلخ نبا - 48(



 ١ سشرعلانما ايسمازام دإا :

 . روك ذملاكوملاراصنأ ىلا
 "تادكلذمع اةءاعا دارو هبسورية ني دعامسضا#
 ايي ا معا هتلاو كل ذريغ ليقؤاسم سبأ دانوناتدولا

 تمور خخ نب رج نهللا دبع نةزيغملا نيةعبب رأ نب هللا دبع ر عباطخ اونا ): لصحل ناطاسلا ةيتع
 *(روهشملار ءاشلا كورلا ىثرعلاة صن ةظقن ٌ كلذب 0

 ةروهتم تاياكح كلذف هأوةعالشلاو نودلاو عئاقولاو رداونلاو لزغلاريثكر هو نمرعشأ |ششد رتفنكم ا قاعتهللاعسم ىكتالاقو

 فانمدبعنبس مث دبع رغصالاةبمأ نت ثرحلا نهّنلادبعنب ىلعةنداايرثلايهرعش فلزغتي اكو بصانملا لوناالز ا ادهع

 اهتدحسرمضنلاتْند ؛ ةليتقو لاق مايل عركذي وهنا دمعت ناب رثلا ىهفنالا ضورلا ىف ىيهسلا لاقو هرومالا تبى هسوربةئد دك نكسو

 ىلصهّنلالوسرتدشنأ ىلا يه نإ تقهزهواب رثلادلاو وهاهداوهّنادبعو ةممأنءث ررطاتحت تناك اهئالأ لهأ هل نكسحر م وريغص
 ى 0 نب ةمقلعن نثر انب رضنل اهانأ لع ةدقتاكو ةمئاّقلاتانبالا اردب ةعقو بية عل سو همل ءهنلا ا هسقل : لذنو الصادالوأو

 تان الا هلج مراعات تاك ليقوىردنملا ىترذلا يصف راللا لست فاد 1 سردي ناكو لعل ءارقال

 - امرع تتر فر تا ا 5 قرعم لسة لعقلاو اهموكنم د ةسن ل تزالودجتأ سردلاعنعالو دحأ لكما

 ْ قتعن قتعناك نا مهقحأو 5 هل.هوتكرت نم برقارضنلاف 5 قنا غملاوهو فلا رم ق سرراعرو دحأ نع

 هللاىصهننالوسرلةوادعلاد.دش ناكو هتلتفامل اتقأ نأ لبق اهرعش تعمم وا مالتسلاوةالصلاهءاعلاّف || .اسردنم , رمش د. _تاو مولا

 دوسالا نيدادقملا لنقو هنعمتلا ىطر بلاط ىنأ نب ىلء أ ةنيدملا ىلا عج راسل ةردب مولى ءرساقراسو يلع ٍ ثب دحووحنو فرص نيدأم

 اهح قزف لابجلا,ةفوصوماب رثلاتن اكو ردن وتنب « دما نيد تاكم ىهو ءأ ًارذصلاب هيدب نيبارعص هإتقف هلتشن |! لك ىفةكراشم هلت ناكو

 برضا اهحاو رفزوك لأ رق اوك وهنعهللاىذرىره زل فوعت' نحب درلا دمع نب لمهس ا هلل هسسغت لديو مقلعلا

 نيفورعملا نيم | لنهسواب رثلاق لثملا : الو هناضرلءاغتباوىلاعت .

 تانقتلت تك هنيآ رع 35 المهسانرتلا مكتمااهبأ ١ الو دحأ نم ساني

 نامي لقتسا اذا ليهسو ع تاس ماذا سارع | ليشيرلف هيدهلا الالبتي
 : دب زون هتينكو و كللاذبءههساودسبعمبحاصروهشملا نغم ضيرغلا انتعاش ًاهتشاواب رثلاهذهو | الاهل نك ملو الصأ ةفيطو

 ْ هبىعسايغا لسسقو هود اكل ىجاقاو ص د رغالاو ضن رغلاهبفلاش + وعلطلا مسا ضن رغلاىيعسوأ الغتشم ناكوذدابعلاورلعلا

 روك دملارعرعش نموةنوارامل | لاوحأ نع اعرافهسفت

 ىرامسلا رقت تسال 5 ارازةمحالا نم افيط" 066

 ' .ارامخ روز ثان انينسض دع ءالا سد تحت مانلا ف اقراط 2

 اراصبالاو عاسمسالا لاذ لبق هي انكم وائ.فح انلابامتلق | هنمتعمسوخلاو فرصلا
 ا اراب نأ هلهأ ىل_طالْغَس وي نكتلو كيم : ' هغوابذتم ادب الص هنافام

 1 نمنيشن عسب رالءاعب رالا ذليل ىهوه بنعم ىضرباطقتا نب 'رعاجفل تقلا للا فهدالو تنكر (مارخا ف راغب ا جراب و

 1 هيلعأرقأانأ اوليلقلاب

 ّْ كل نيعستو ثالث ةنسدودح ىف قرتحافةنيغسسلا اوؤرحافرلا ىف ١ ازغوةرعسولا نم رمشعو ثالث ةنسة حلا ىذ ْ هريسعزواح د ةوالسصأأ

 00 نونامتءرعو5 :ر سهلا نيعستو ثالث ةنش تامىدعنءغبهلا لاق وب ىلاغت هّلاهجرقنس نوعبس هريعوةرعجملا ّْ ناسا ترافل

 هللا ىذر ىرصيل ا نسكلان اكو ناتسكدل: هر هلل نيعيسو نامت ةنس ىفهّنادبعمدلا اولثقو ملعأهلاوةنس ا طوطخلا ارغب تاكو الصأ
 ىأ لوقب هنعمللاىضرباطخلا نب رعاسفلتقوتلاةلنالا فةعبن ريبأن ب رعةدالورك ذىرحاذاهنع|| 0 بنك, ناكو ةعيقدلا
 1 هتدنكه مسا ليقو ةقيذح لنقو ر عدس او نيععرلا اذبقلب ةعنبر وبا ءدجتاكو و عضولطابعأو عفرو قدح ىرتشي كاكو يع
 3 ىدنم ل. قو مور !نمةمر 2 تنز ءاسع# ا امهمأ ومال خوزذملا ماشه تب لهج أ امها دبعءونأ تاكو ٍ رلادكححي ورتب كلا

 ةمعلا ءالظلاو فاقلاو تدق نمانثملاءايلا متفنةظمب وهللادبعت ةريغا اامهعمح معانا امهو لثمن ناكوادل لمعت و.

 0 اال ا ا ا ا را درعل
 *(ىرصبلاىريغلاةطبار نت الاقنودب رئةديصعنبابعلةيشودب زهعساوة بش نب رعدي زودا) قئرطلا اذه عمجأ

 ا ل ا 2 0202 2 202022 حبلا
 كلامزب ةليح نعةءارقلاىور ةرصبلا رات تفنضو ريثك عالطاو ةناقرو رداوند رانا ىحاص ناك ةنسسف تامةريثك تنك“
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 وبأن عممو جرفتيدح و ذارولاورعن هتادبصو نابلس هئلادبعمشمتءارتلا درو لعتي ورع |
 ظذاملاهةنءئورو قودص لاذ ىزارلا متاسوب ا ءذعل سو دو راخلان رمت

 نسلا بحاص:-امن. دمت

 1 فنحالانبسايعلاةجرت قهر ذمدقتدقوهريغوأ]

 نيتنئاةخسةرخ آلا ىداض نم نيقبعس رالسيجللا مول قو نيقيتسلينئالامونىفوتوةئامونيعسو ||

 ىريفلاوةدحوملاءابلاديدسثتونيشلا فب شو ىلاعت هللا هجر ىأر نمرسب نيتئامو نيتسوثالث ليقو || ٠

 ىهوةعصغص نبض اع ن ربى ةيسنلاهذهءاراهدعت دابتكتنمةاناملاءابلانوكسو ميملا تفونونلامقن ||

 مهريغوءالعلا نمةعاجاهلاب سن ةريبك هلببق

 *(ليتخل اهيعفل اقرانادجانهللادبعن نيسحلا ىلع ىنأن ب رعمسساةلاوت ا(« ١

 راك أ هيلغتستب ىذلارصتخل اهتلج نمةريثك ابتك مههذمق فنصوةلبانحلاءاهققلاتانعانمتاك ||
 نم دادغي ىنعأ اهم رهطامل قشمدلارغسلا ىلع مزءاملدادغب ف اهعدو دة تاكو

 نماضنأ هدلاو ناكو ةئاعاثونثالا و

 ةبسنلاهذهفافاهدعب وعارلا مق

 ٠ مهباحصأنمنيثدتبملا| :
 در | ةنسس فق مدي ولو هتنمد ىف ت قرتحاف فاسسلا بس

 ْ مف ”دةمحملاءاحلارسكت قف ورد اونيعجأهلا مه رةعاج نعى و رذايعالا |

 | با.ثلاوىرملاعببلا ْ /

 ٠ || نبمسأق نبش قونببلاغ نهينمن هب داعم نيدوعسنةرارزتهتلادبعنب ردت رعرذولاز#
 | رهو لامن مشج نب نامودنيليكبنبنامودنببعصن هي واعمنبكلامزت ماعدتةبهوم

 نايده نب فول نبناويدس نمش ند ساح نبمشحن كلام ريثكس هللادبع ني قرانا

 «(ىضاقلاهيقفلا فوك ىنادمهلا ب دننلا ةرهج ىف ىاكلا نما ةههيسن قاساذكه

 ١ 1 ١ رذهدأ اوتاكو قارعل الهأ و عبك و منع ورد دهاوءاطعنءئورردقلا اريمك ادباعاطاصناك

ملارعووأ هيلع ل دةافولا هترضحال فهدعاط لع + وتل ادب دشة كربلا يثك
 لات فهسفندد دوكت وهور وك ذ

0 

 رح ىلاانءالو ةضاض كت "وم نمان.لعامهنأأب ل
 :وودهنكد :وهيلع لص ىضقانإذةحاح نم هُناك :وس

 هربذ ىلع فق
1 

 ||| تبهوذق ىفا هللا كا لبقامالو تلقامىردنامانال ل.ل ءةاكبلا نع كل ءاكملانلغش د ةلرذابهننادامأ لاو

 ىموهورابب طقتي ةماملاقف كذب اًرر ناك فك ه|ليقو  ني.غارلا نم كلا ىف كلشف نمفدزو ١

لذ هنع ىع وهتانا اواوطسق رد اوىامأ ىتمال الاالو ىبان وشمالا
 رعذاكو ّ 2 ك

 ةمحهللا لاذلا تشب رذوىلاعتهللاهجرةئامونيسسجتو سدت ل.قو تسةنس وتو ةثح رمان مدعت روك لا

 اهتدقاعاواجلع مالكسلا مدةتدقوةلمهملالادلا متنو مما نوكسوءاهلا خشب ىنادمهلاوعارلاديدشتو

 معأ هتئاداضن ا هقفرذمونأ ناكو فا ا مهشدر نيءارلا جتفوءازلا مضي ةرار ز وىفاذهولايضمعتتالثأ

 «(ىودلارب رضلاىنيناقلاتناثنن رع مساقلاولا)## :
 5 3 نبا يبيت
 لاغتسيالا عفتناو 0 ”ىنجنبالعمالاباك حرش هنيناوشبافراعوهلا لعباهق ناك 0

 نبوحر مملاولا فيرشلاهنعدشأو ىجحن متفلا أن عودتلاذخأالضاناب وع تاكو ريبكعجهيلع |
 نبمساقلاوب أ ووهناكو .اضبأ ىتجنبال ضي رصتلا ف عمال! باك جرششو ىنيسلا ىولعلابطابط ندمت ٠

 ماوعل اوئاه درب نب | ىلعتو رع سانلا نصاوخ تاك ةدادسغب خا ركلابسانلاتاث 2 نيضراعتمن اهرب ّ

ثلا ف: ىنيناهلاوللاعتهنراهجسرةئامعب رآونمعب رو نتنثاةنسةدعقلاىذف ىوتو ىيزابملا لعن ١
 ءا

 | هلدبلءى اول لعحاو كةحنمهراعتضرتفااسمدمقرصقام1بهف قد نمدملعتضرتفاامدبقرصقام هل

 هيرقىهو نينامىلاة بسلا هذهىرخأ نون ئاهتكت نمتانثمعان مث ةروسكم نون فلالادعب وريملاوةثلثلا |

 فام ناطلسااىأ ار دقهنأ

 لاعتهلباو رون باش :وذو نا

 0 هريق

 لضافلاملاعاا تمو)##

 سهسشلا ومال ماعلا

 «(ىنمشلاب
 «ىلأ سرد اسردم تاك
 ىكر ى :رايصنالا ب ولآ

 اسرده فوتو ::عىلاعت هنا

 ةثامعسو نام ةنس قاوم

 املاع ىلاعتهتلاهجر اكو

 موأ_علاىفاكراثماملاص

 مواعلاق اره ممواهلك

 نو مظن هلناكو ةبد رعلا

 ةغالبلاو ةحاصغلاةراغىف
 :ةثماددغم اسردمتاكو
 دقو لاغتسشالاةباعول لاب
 نمريثك هدنع حرخ

 هحو رملاعت هارون ةبلطلا
 ليضافلاملاعلا وهتمو) دب

 . «(ىرمدب رهشلالوملا
 موبقالا اذهب ف رعت ناك
 هممأ فرعي ادد ادع
 .تاطاسلا دسسع مناك

 ضعب ءاطعأ و هيعناعدزلاب

 اسردم هلعج تحس رادملا
 تاملا سرادملا ىدحاي

 ملحالاصال نر ناكو

 اعدم اعضاوتم سفنلا
 . لذفلا,ةرهش هانكي هناا
 دب ومما ثباىلوملا ناىتسج
 تاطاسلا هاطعأ منيب

 . سرادملاىدحاناخديزباي

 "ىلعرداهريغهنالاق تالا
 لاق ةسردملا اى سردلا
 .ناخ ديزب اب ناطاسبنلا
 ' طسوتملا حرشلاس ردتلف
 ىلع ردقي هلهعل ةنفاكملا

 تاطاسا !سلحانل وكس ارد



 150 000 0 ع 9 انا ةنطاسلار رس ىلع نأ مما

ق لوأ ىهو ىدودلالبخادنعرع نادر زسجحاوف نم هنعو ةسودملا نع هلْزع
 نذلاةعاملاددعب تيم«و ناقواعأ ادعب ثينب هي ر

 نينامهتيرقلاتيمسفاتيب مهتمدحاو لك ىنب ونيناسضاوفاكناف مالسلا ءلعحونعمتن فسلا نماو رخ أ .امهردنيتس مون كح
 نيعبسو ناعةنس ناشمررهش ف روك لاا بطاط نفي رشااىفونوةعاج هب رقلاهذهنمديجخدقو ||| ىلعتامودعاقتلا قدراعب

 ا لاعتهلادجرةئامعب رو نيرسمثع ةنسىف لاما كت

 ةحو ىمارهل اايكسلا ىلعا مهل غتشاودادغب ىلا لحر تربع نمار زحلب زتفراغلاىلسلائ ساني مسهاربا || #(ىومطستلا

 ا لردأو ىرهلفت دا باك بحاص ىئاشلا بحصودسجأ هيحسأ ل ءوميلع عمسوملازغلادماس وأ مال_سالا املاع ىلاعتهّلاه جر نا

 ٠ || تلي راعب وديلعلاغتش الل دالبلانمدصقوا مب سردو ةرب زملا ىلا عجور ووههتءدافتساوءابلعلا نمةعاج || سانا رغب ت ارد
 . | هام* هلا .رغامت ا وهطااقل أب رغوىزاريشلا قدما ىأ يشل بزهملا باك تالاكشا هبفح ريتا تسمو املاع ناك مهديشو

 ! فى نم ظفحأ ناكو عفر ل ىف نددلاو ٍلعلا نمناكورصت*وهو ب ذهملا باك نمللعلاوىاسالا ابعادهاز ادءاعاللاص

 | تعني ناكو .ريثكق اشي عفتناو بهذملاةيلعبلاغلاناكو هنعمقلا ىن .رهفاشلاب هذا لاشام ىلءا.ندلا || لوبتمةريسلا ىذصريغلا
 ١ || لبقد لوالاعسر رهشىفاثففوتوةئامعب راو نيعبسو ىدحاةنس قهدا أومو ماسالا لاس نيدإ!نءزب || ىلانعت هّللاح َورَمَمِب رطلا

 . | مانغلاوب اءنضش قوثو نوريثك ةذمالت هلو هل ثمل نامو ىلاعت هبا دحر زملارةثاهسمتو نيتسةنسون الا هحور

 ١ | ىراكولا دمت ىسعمبقفلا لغتشاهبلعو لاعتدتاهجرتئامعب زأونيناقو ثالثةنسر وك" ذللاقرافلا ||| لماعلا ماعلا مسهنمو)# ٠

 كاةبستلاهزهءاراهدعب وءازلانوكسوة دحوم اءابلا تش ىرزيلاوةرب زجلابىلاعتهئاءاش نادرك ىلا || ىلسع نيدلا 0

 توحبصتسي هيو ناتكلا بحن مج ردتسملا نهدلل مسادالبلا كل:فرزيلاوهعبب ور زيلا لمع م 3

 ١ . بقللا ىركبلاهقل دبعمساو هي وعئب دم هللا دبع بدموع صفحوا) 0 5

 ْ هللا ىضر قيدصل اركب ينأى ا هبسنةمثت مدقت دقو ىدرو روسلا ندا باهش نيبلاطلاارقاوت ةارقلا
 ١ ___ *( داع نع ىنغاةرهاقلا دبع بيلا أ نيشلاهعةجس رت هنع دانتساو عبسلات1ارقلا

 . || نمريثكقانميلع جر ضوةضايرلاوةدابعلا فداهتجالاربثك اعرو اهاصانش بهذا ىذاشايتف نوح || .تاكو سانا نعريثكهنم
 || فوصتل اذحنأ نعو بيدنا بأ بع بعصو هلئمرصعف ءربجون 1 فنك موتو نا وةدهاملا ف ف وصلا || كرايماريستا داءاحاص
 ندعي جيشلا ا ةرصبلاىلار دعت او ىلجلاملاص أن رداقلادبعدتاأ ئشلاو امءولاو ّ سيلا

 ١ || هتادبع

 ١ ا ننس ظعولا ساء دقع .وبدالا ار قو فالك ناو همم |نم احا ضافرط لصح .وخورشلا نم مهريغ ىأ رو لضافلا لامعا ءمموع

 .اارض-نمك1ىع لرامم سفن هلوريثك لويقهظعو ىلعو ظعو سا هن اكو دادغبح ويشلا مش ناكو ريهسشلاىولالهاكلا

 ّْ ش ىسركلل |ىللعس احلا قامود ثنأ هناهسلحت 0 دهبقو هدأر ربع نبي

 ْ ىءالح ىلعابب ملأ نأ د ىتدوعافىدحوىنةسنالا ا ل :

 ساكتلارودعامدنلاربعبتا ديامركت قلي الو ركلات نأ رول زا هدلاوذيلت ىلعأرق
 || فراعملا فراوعباك" اهتمقنسح فيلاوق هلوربثك حج بانو ةريثكو وعش تعاطقو كاذاسانلا دحاوتف |[ت ارقلا مول عهدنعل صحو
 ْ ْ 1 : . هلوقكلذنفرعش هلواهرهشأو هو || اح اص ادناعناكو عببسلا

 ادوسح 1 لصولاب راصو # لاصولا ةلود تابقأو وه ىانللا ةشحو تمرصأ يريح هيلعارقادهاز

 للاب التافام لكسح متلصح نأدعب محو « ى قر كوسه ىف ناك 5 عسبسلات اارقلانييلاطلا

 بواق متع ترصافت « كات ريفي قومتتبو « اتم تنكو ىو 1| سانلانمربثك هعقتناو
 لالخ املا ف محو * مارح يروللام لسع .* كالسح ادروم هلاسف ةيفصإ هرغص قوه فرشتو

 نلامو ىوهلاريشغلاف < مك اوهىملظعأ ثن رشت قاعتهللاب فراعل ايثلا

 ف نيدلاسي*ى 1 جسشلا



 "م

 : را 0 ان ا ل 2

 بت ؟”ارةتوكحاوفاكفةبفوصلاةداعئرام هكيلستو يولد اودعقو هسأ 2 رسفدس نمت ةعاجتأ او

 1 رددت نات ةزاشا اوحالا نم هنودحتامابمق مهملع رطباسم 1 1

 كاريثك ناكو نسلارغهلهتب و ر1ق فتي لو ظءو ساحه دقعو ||

 « هرصع اشم نم قب رظلابائرأ
 كوأامه ابعت! ىناادتلمعناو" ةلاطملا ىلا تدلخا لمعلا كاع ديساب هبلا بك مهضعب نأ |||

1 

 اهتفطلا|
 اهأهفوأ[

 الايذاك ف تّردءاممل نط ١ دع هقرعأت سلاهسأ كنممثأ

 نونو رك ذو 0 تويعىلكنف كلمات نا

 قىفوتؤةئام-*ونيثالثو عستةنس ىف هنمكدلاو نابعشل؟ ؛اوأوأ ب حزرخاو ف درورهسب هداومووبرخت ١

 ةيدرولاب دغلاع نمنذدو قاعتهللاهجودادغس ةثاعسو نيث الثونيتنث اًةئس مرا لهتسم

 ب( ظفامللا ىسنلبل |ىسلدنالا نيمسنلاىذب فورعملا لكلا ة و رف نب ةفيلحت ن ةمحد نيدجسأ ْ

 ا ا ل10 لع لن 0212 تكفل تصل 7101ج ناو 20د 15 را1 1201 ةاقا 1/ ااا واور7# 03177 صنف 6 كك اال 2 نأ 77

 ديدشتو ملا متثو مخ امضي ليج اائههوهاكهطيضوهديقدت تاكو طحن مدر وصلا هذه ىلعهيست تلة

 : سموقو هل مهمءاحاهدعبوءارلا نوكسوءاغلا شبح رفو ل ججريغصتو هو مالاه دعب واهت< نمةام كلاعأم ل

 ماللادعب وءازلا نوكسو يملا تشب لال صو[ مهم نيساه دعب دمياارسكو واولات دوكسواهتتفو فاقلا مصب

 ءاخلانوكسواهكفو ةلمهأ الادلارسك,ةبح دو مالاهدعب وفعل مالا ديدشتوريملا تشب لالمو مالسفلا ب

 فورعمقابلاو لسوهياعهللا ىلص هنا لوسر بحاص ى جاكلا ةيحدوهو اهتحت نم ةانتمءان اهدعت وول مهما

 1 نيس | ئهّنلا دبع ىدوم ماسلا ىنأ .نهللادبعف آت ل ع نحررا أ همأ نازك ذب تاكطعبض ىذا

 ا ىطربلاط ىنأ نب ىلعنينيكسا نب ىلع نيدجتنب رفعج نم ىو منن ىلع ند #ت نب ىلءنب رذعج نأ

 ١ ماسلا ىف | أ طبساد ب تك ن اكوام ع هللا ىدرنيسماو ةم-دنيبسنلاوذءطخم بتكن اك اذهل هن هلأ ا

 ىوبنلثيدحلا علان ةمعالضفلاريهاشموءاملعلا نابع نمر وك ذا باطلتاوب أ اكو كلذملاةراشا||

 سادنالادالب رثك أ قثر دبس اب لطب لغتاواهراعشأو برعلاماب اوةغللاو وتنلابافراعهيقلعتبامو

 لعحر 0 م-او شك امل خدوةودعلاربىلااهنم لح متاهخياشمواهءالعا مقلوةيمالسالا

 نبابادح أ, ض عب نمداد غبي ععمو قارب ءلاو قرششلاو ماشلاىلا م هيرصملارادلا ىلا اهتمو ةبَش ةرئاملا

 دافتسا د وهتعلجول لانا قوهو مهتعزمخال اوهتئان عاتج الاوت دخلا بلط فكلذلكتاردنزامو

 ا لل وادم د دم هلقوىؤأر ذل امعنملادبعنب روصنم نمرونا سب وفالدصا ارفعج ىف نمناههصاب ع م«وعنم
 هللا جر ندا ان زئبنيدلا ارغظم مظعملا كما ارياص ىأرف ناسا 0 "قا تموهوتنا سوبر 00 ١

 فاكملا فرح هتجب رث فروك ذموهاكهيلافتحالا ميلفع مسوهيلعهّنا لص ىنل اداوم لمعب اعلوم لاعلا 1 1

 ىلع هانععمو هسفنب هبلعمأرت اردؤ رينملابارسلا داوم رن ونتلا باك اسعار هللمعف بالا اذهنم 7 1

 باطل :اوبأ فنامملا ناكو ةئاهسو نب رسثعو تس ة اس ة و ”الاىداجفسلاحةتسىفولظعملا كالا | ١
 اومهوامانئؤادعأ 35 مهوٌةاسولا الول اهلوأدإب وط طةدم مت, باكل ا اذه مت دقروك ذل

 انو كانهلمأتيلف ةديستلا نه تر دع ممل افرسيف كامن دعسألا + راد دقتا فترك ذ ذدقفا |

 0 ا يعل را دفلأروك لا ماعلا كلا لوفد باكتاذه لع و ْ

 0 -مهلاوحأ نمو هول قوات ةروص دواتلا ههملا كود

 املاعرت |
 ا :راهموةمد رغلادق 2 ب ١

 هلنأكو ةءارقلا ع3قأا

 ١ اهالاواموناسارخو معلا تارعىلا لدو نادسبلانبدجأ دع غل ا نأ ن م طساوف عمو نيسصحلا

 ,ةلاعدو هسأر شلاح تمو

 هذعىكحو ةذامعلاو ملعلاب ْ

 خلا ريسق ىلع هنا

 ذاراو راع روت لا ِ

 ةبقلاباب دوف هترايز |
 اهأاب لاقو ىدانفالغعم

 نمنامرخلا عرض سل ا ا
 : انايبأ فرامل فراوعةياك فرك ذوربثك ئنناذهنم هلو بتل نمل عنها ذغتساو لا هباوج تتكشف 1

 طوس لإ ذ دنعفكتراز

 ل كالا اوناعلا ا

 نم هدنع ارقو هراروهيلع 3 8 : 2 . َّ

 تاقرشلاو مظعلاتارقلا ! هيلعوانامز روك ذم لابي ايه عم هحدق تاكو اهرك ذل وطنا اىلاةجاحالءامشأ ازهريغرك ذو ٍ
 هلعدا اريثك ايش ركل

 . هعدوو ثاوضرلاوةرمغملاب 1 :

 |١ نب , ردن نب لاله نب لالرص نب سموق نب فات نب حرف نب ليج دمج سب ىلع نب نسا انب رعياطااوناز# ا

 0 هدقصلاعت | ا
 لضافلا ملاعلاومتمو)# |

 هللاروتهنطو ىلاهحوثو

 ماسح لوملالماكحلا

 د«( كالدلا نايريهشلا
 ايبطخت للاعت هليادج ءىتاك

 نان رة ناطاس ]ا عمات

 "قوت ةينيطتطسق ةنيدك
 عماجلاب بطش وهو
 ةنطاس مانأ روك ملا
 ناكوناخدبز زب ايناطاسلا

 سلا را
 هل 0 عج

 فيطلو ةوالثلا نسسح
 تاحلآلا نحو توصلا

 صاوالادزعالوبقمناكو

 ٍ لضافلا ماعلا مهتم 3

 (بيبطلا نيدلا تحت لماكسلا
 0 ةةبالو ند هلك ناك

 ءالع لعمتلاهج ا راق ىلي

 بطأاق تبغر 5 هرصع ا

 ةقازحلاب ريتشاوهشضرهتو.
 دير ا'تاطاسا ل هلعحو هيف



 0 نس ةيلياشلاا 27 0

 ١ ةداوسو نت الث واتس سد ومرشم عبار" مو ذوو 0 نيعب رأو عبرأةنس ةناعماذاةمرك ًاوهتلاعم

 : هنامهاوةب قو ا اانباععأ ضعب ىنريسنأ اودداو كل ذب ىنريحتأىاعتللاهمسر ملال سل نفدوةرهاّلار || اناصال-رتاكو ماركالا

 تعمسلاقهتيحخأ نبا ري أو نيعب رونا ةنس نمةدعتلا ىذف لاف هسأدا اومن روكا ناو لأ ءارقغال نعاس الماعانلاع

 ىسنابلاو لهأ هللاوةئامستو نيعي رو تس ةنسةدعقلا ىذل سف تداولوتن ةسزنغر اظل انآ ع مايأف قوثونيك اسملاو

 قرش ىفةند دم ىهوةيسنابىلاةمسنل ا هذه ةلمهمنيساهدعي وتوثلات وكس ملا وة دعوا ءانلا خف ديزي اي تاطلسلاةئطلس

 اهباسوق ب رعلاةغللا فاح ناكو .باطخللاىنأهسحنأ نم نسا نسحلا نب ناسمعو هرعوت ا ءوخأ تاكو سلدنالا | | ”حور كاعت لاحق رنا

 هنأ هناكم بتر وةرهاقلاب اهأشنآن اك تلاشي دسحلارادنعر وك نم اباظملتا بأ لماكلاك/11لزعو || لسضافلاملاعلا مهندو)د
 *(ىحاح ع

 فرلعللابلاط هتلادجر نأ

 بطلاقبغر م هرعلوأ

 |ةئاستسونيئالثو عب رأةنسىلوالا ىداسج شع تلائءانالثلا موهفوت أى لااهسلزن لور وك كملاورعابأ

 ةغللا ىثوح اق لمعتسا ل اسر هلو ماما قس ع نفدوةرهاقلاب

 ا ل م

 +( ىوتلا ىلبشالا ىسل دنالا يبول شلاب فورعملا ىدزالاهننادبعنبدمشنب رع ىلعون )و
 ةقاذحلاب ربتشاو لصحو

 ١ يساو لكوءالسضف مهلكو هافكأ نمةعاض تن ًاردتو راضحمالا هناغ هلاريصخسم وخلا /عقاماماناك ديرب انتاطاسلا هاعدو هيف

ولاقوةدئازتالاغمهسبف تولاغت وىسراغلا ىلع أ لان عىنيب واشلا ىلعوبأ يا ارصاةش ملوش مهم دعت ءايط دال اسيئو تان
 | ا

ورنا ىلعامونتاكهناولا يي هرهاظلا رولا ق1]: ةروصو لفض طغلاءذغ عمان بيبطلا نيدلا ىعرمكملا
 سي راركديب 

 تغاتف اهماهمذ-و ىرخأةسارك دن ًافاهذح ًايلاهعلاهدب لصت لفهتعتدعب و ءاملافةسارك ابن :عقوف تاخدي زباب تاطا سلا تاكو

 هواريغصواريبك نيس ةيلوزملاةمدقم لاح مشو هلبلا ىلع ةلادلا بابسالاء ذهل ثم 4ناكو ءامملابع رخالا || برت” كاذب وةحتالعب

 تقولك ىةدراو هنذمالتوام.لاداصا اوتم هرامخ أو ةيلدش ابهتماقاتن اكو مط وةلاءام» وخلاف باك  تاطلملاناىوزو هيلا

 فقوثوةثام جنو نيتسو نتتثا ةنسةل شتان ةئدالو تناكو و لاعاد ةقاشناك لقيام لعهلاقةلملاي و حجو هل ضر عنا ديزب اب

 نيسشلا تش رب واسشلاو كاستل. عر تلد لاش نعي أ راو س# ةنسرغص ىف لبقو نيعم رلارخآ هجلاعومايالا ضعي ىف ماع :

 ةيسنلا هذه نوثاه دعب واهتحتنمةانئملاءابلانوكسو م ةدحوملاءانلارسكوواولان روكسو م اللاوةثلاملا ||| .مهجالع عفني لذ ءابطالا

 معا هتاواورك ذازكعرةشالاض بالا سلدنالاة غلب وهو نيب واشلاىلا روك ذابييااباعد تح
 زوك نملاتيرطلااطعأ و

 نبابفوردلابدؤل ناس نيدجأن رهغمز د مترك فات رع ضفحولا )ع ةاكعلا طم

 . بناجلالهأ نميدأ قفوميتلملاىدادغبلا روهشملاثدحئاذؤزربط ٠ ا
 (قزق ,ادلان فرع اذهلوزقلار ادد ىنك اس نمدادغبب ىرغلا ايطار تيعرادج

 سمس تس ل ا ]7 سمج و نكشف تا طال
 0 نياس د ىتح ”.رموهسفن ةدافاب لحسام ثي دخلا نمريثكللا هعجسأ ادقءاغلا لاو | يك الاهوخأ تاك ىحشالذ نم ردوةيعاص

 | ||| نمهعاسمسناكو ليلةلاالاروك ذملاءاّقبلا نأ همخأ طخ تناكو اهللاةحاخلاتقوىلا لوصالا اففحو || بييطلا ديبذخأ ةناعور

 ١ || نيرسحل اأو قارولا :لوامزيدجت نيدجلأ ب هاوملا أو نيسحلا نيدحاولا دبعتيهقلاةبهمساقلا نأ [[ .امرفار_هلبقو روك ذملا
 در ,راادجأ نهلة به ماقلا أو ىطورشلاد بنقل ةبه ماعلا أو ءانبلا نب بلاغ نأ دفوعارلا هعحو نع صال_-كنانم

 . || ديعوىدنقر ىلادجأ تليععساوقيرزتي روصنم_أو ىراصنالاقامل اداب نب لمتراك# قاآىضطاقلاو || ةنسيىلاعت هتادجرفوت

 لماهص عاج ناكو سدرك ذل واع رثك ٌقاةوىطامالاناهولا ةلامعسنو يح ثالث
 ىكاورعرخ ١ ةرذاس وهنق طباخ

 7| [ادرفت ةتواهب ت3 حودادغب ادام .واهريغو قشمدو بلح ونا احول صؤملاو لي رابغ رطقثّدحوماشلا نراعلا ملاعلا ممموزج

 1 | مساقلاونأو روك ذملا هلوامنباو ىنوعارلا نبهتباد ربع نب لع نسحلاونأ هيقفلا مهنمة عاج نعةراورلاب || نيدلا يعجل !ىلاعتهلاب

 | || دج بااعو او شلخ نب لماحنب تاكربلاول و شد رقنيدسجسأ نب دم تلاعونأو ووك نملاىطورشلا |. *«(ىبياكسالا ©

 1 ثلاث ضع ون زى ةطشم ىنبدملانباهلع و مهريغو نيسللا نب هللابه ممساعلاوت و ءانملا نب نسما هدوم اءالاسكورولا !

 1 رغاصالا قد ”ئىاهل ها داتأ اودالملا فاط ثنردخلا امتى دانسالااعناكو اش نونامثو هثالثاهف نايلعوتللا باك صن

 أريصتو حالضابف تاكو رصعلا ةلالقنةابطا هلت دتماوتازاحالاو تاعانعسلاب ضرالا قءطو رباك الار ||| رقت ة يوسع ءابل مذ سه
 هيدقعم هأ ءاضب وشه

 ءداومو ا



 تيبةثامسرارمةدصق هلو ءارقفلاَة سب رط ىغمودل في رط قئارهنق هب واسأو فيطارعش اولد || 0

 ةلي وط ةديصقةلج نم هلوق فلتلأ امو مهعبب مو مهحالطصا ىلع 3

 9 اههونيتيب مونل انف تلملوقي ناكوهيلعضقي نمذخاوي 0

 0 ا 0 هدرووشم ا 3 '

 صعب جازم لزم |

 عع

 ةثاهسسو عبس ةنش بحر عسا ءاثالثلامول رصغ فق فوتو ةئاهستنو:رشعتس ةنسةخائىذفمدأ أومو [ ا
 ءارلانوكسوةدسح وم اءاملاو هلمهملاءاطل ا هذي ةرريط و ىلاسعتهللاهمسر ب بام دغلان منذدودادغبت ||

 ران مول اوهوةمعملاذاهدعب وعئازلاهتخو |

 ىرصملا لصالا ىوج ا ىلع نيد شرما لع نسا ى أن ب رع مساقلاوناو صخخولا)#
 *«(فرشلاب توعنملا ضرافلانبابفؤرعملاةافولاو رادل اوداوملا 5 :

 جرغلابسأم ءاادعبرسشملالوق 5 هعقوعالهأ ن 0 الاعالهأ

 حج وع نمكيفام ىلع مترك ذ 5 دقف كيلعام علخاف ةراشلا ل“ ّْ

 فجرملا لالا عس شت ىرهس 5 عضنالفنإ_لءدسح نم لخأم ىرتاة ديس نس 2

 فرعي نمر وزن فيكو ىنفج *« ىركلاراز لهليللا موك لاسأو ها
 فصو لامهيفونامزلا نشب 5 هئبحهضصاو شت ىلءو ٠ اهتمو.أ

 هنااهجأراككر زابمرتلل رد ويش انك اهعاصالحر باك هنآ تععسوراغل ًاوايلاوموثيدود دهلو |

 تبدوا يقوشياموله هنا هراححأ ضع ريب ةرشعل ا دوهميعتلا نسسح ناكوانامزاةرسش كات 1

 طمذ ىيسحلا هل نمو +“ طقءاسامىذلااذ نم تاماعا بح اص ىرب , راا 5

 طيهليربج هيلع ني ىذلاىداهلادجت هصخعأرب لولو قي لئاق عمسضلاف 0
 هب اولد فهرأ 0 10 ةرازحل اهتعنص مالغانل اوم هباعح نم ةعاسج لف دشنأ او

 ىو لغناذلاةىتلتق « يشر مونقشعرازج وت ٠
 ىنلسبل ى ئفن.ةىصذ ديرب د ىنخضر لسحر سب و”ىلا لمو 0
 1و اعرب ندللاءبفتوزوجلا طيضلاوبا ارغالاهيفثوعارب المهئاق مهحالطصا ىلع دتكدقو 0

 وت و حاد حسم دخن سس سما اس <

 ا لياتنلاتريصاالوثل 5 اوس يعد رصبأ ال ليجاريصلاةموحو كد ءلاقاوشأت ةانحو

 | قانثلاءانالثلا مون اميونو ةرهاقلاةلاص»تو نيعبسو تس ةنس ةدعغلا ىذنم عسبارلا ف هتدالو تناكو 0

 | من ضراشلا» ف قكاعتهنادجر وطقملا ف مسي لغلا نم نخذو ةثامسونيثالثونيتنئاةنس كو الاى دامس نم ||

 0 رامات سر درشلا تح 30 : ىذلا اوهوةممداضا هرعت وءارقلالازعب غافلا | 3

 نارها بحاسبرل 3 ه1 زل م 1

 هيف ا 0

 انف

 اهدااب وم .ورفلا ناكوة سس .ردماهلعج وا اريثك 5 :وامملع فق :وذهنكس رادابنال استي

 تاك انلثسب .ردماهزلاةْم دب لت واضي أ ديح ف ةواهجاعوةبكلامو ة ءذاش ناس .ردم امم هلو هلاعاطقا | 1

 نيدلاحالصهعنعبانو ريدتان اب ءرأ و . ءارقفلاوعابلعلا ىلا ناسحالارب ري ناكوةيقرشلاداللابوجاص|| 0

 رابدا !قندلاعبال_تتاطلسلاهبحلأ 1 نعابت اتاك لداعلا كاملا نافابنع هتاممغ ضعب ىف رضا ارابدلا ف 0

 ريسوركك اعلا اب رمصم نم هاسنأ تاط بح رافت امو نيعبسو عمت ةئسف كو كلارصاح الذهب رضملا 1

 هر رصملارابدلاب بترو ماشلاب هيلا ءاعدتسا مثهنعابئانةنسلا نمنابعش نم طسوالارشعلا ىف نيدلا قئاهنلا ||
 2 ع هت ودمتم :

 تحتسب ستلل

 نمالوأ ىلاعت هّسلادمتر ناك
 ىح فد رملا ملعلا ةبلط

 ءالعى لولاة مد ىلا لصف

 يع ةوعلا د هت نب ىلعزدلا

 كاتم كس هتاقودعي و

 لدءالؤأ لغتساوةيقوصلا

 ىوجوتلا نيدلا ليصم خي ثلا

 فراعلاةمددش ىلالصومث

 ميهاربا خيش اىلاعت هللا

 هددع لضصح 5 هرصبعل ١

 هزاجا ثةبفوصل ادعي رطلا

 ىسايرنيب عجوداشرالل
 اطلس اناكولمعلاوملعلا

 2 اريمأ ناخدي زباب

 تا 5: دل اداو اوديسساما

 قلق ع ا ىلا بهذ

 تاعي كت 1 ثاطاتسلا

 لد[ ىنالاق و هيسسأمأت

 انستا زا نمينانادعب
 تاكو ةنطاملاررس ىلع. |

 تاطاسلا هبحأف لاقاك
 قحتمظع ةسناخد 0

 اسلام
 تاظاسل اهل ىنب وتاطلسلا
 ةشر دعب وار تان زباب

 رباكألا ناو ةنئيطنطسق
 هانت 31 دو ءاادرعت

 جد لانا مولا وءارزولا

 - هوعدب ابرو هنرايزل
 ةيداعس رادو تاطلسأ |

 ا كوه اشو
 , .ةيظعتساب اب وةهلس اهذه نم

 : دهزلا .هلاحربغتي ل كلذ عمو

 لضفلان مث دق :وقتلاو

 ناكجو ءانء باح ىلع
 هلال هنمن رول امج ءا ءاحلصلا

 كلاولا لوما ندقما معلا ئ

 ل ىلاعت هنراوج و

 اربغيص تنكوةبلوصأ



 نا لاقو هئاقلح نمتاك ١

 تلقا
 دالب هلودشد ىلع مزعو نيدلا قث ىلع اذ قف لداعلا كم اهسعمو هرك ذمدقملا نامَعن زعلا كلم اهدإ دا ةروك ملا ةلثسملا ف ةلاسو

 لثتمافكلذهياع هيادخأ حبةفاهك ذبل برغملا ا راع جشلا اهتسمساو
 ناطا_بلا رخو همر ىلارضسو ندإا حالصه جلوة

 َُح رفوةئا عم“ و نيناستو نيتنث ةنسس نابعش نمي رشعلاوثلاثلا ف كانهاعمجاو رغصلا ب رعماقتلاف | تياراملافو تاسعسالا

 اهياع فولو ةدماهرصاخ اهذخأبل طالخ ىحاون نمدرك زانمتعاقىلادجوتواهملاهجوتفئاسجسماطعأو هب | نمةستيقدلا هذه مهذب نم

 لقنو نيقرافاسو طالخ نيدامىفوت لب لقوة ئاسمس#تو نيئاسثو عسس ةنس ناضمر رهشرشع عسا: ةعبا مول | هل نمو # كريذعالعلا

 قاشلانينثالا موت امو رمت نب دش ىلاعم ولأن يدلارصان روصنلا كما هداو هنكمبتر واهب نق دوذاسجسىلآ | صدحاول ناك هلا هتامارتس
 لاعتهتتهجرتامح ةثاقسوةريثء عسسة نس ةدعقلا ىذ منن رشعلاو || ت دصوناشدلوهئاخا

 : 00د د ردع جرحا نادال رع : و2 5-0 :

 هيوعلا بوت ةعرخ هم

 ثاطلسلا فرع ةملقعلا «(فوعلاىفادمهلا ىيبسلا دج نيدجا نبىلعن مننا دبعنب ربع قدهماوب )وع

 شمالاهنعئور و منعه ىذر ةباعتلا نم ىهريغو رعناو سابغن اواباعع أر نيعباتلا نابعأ نم خيسشلاب هدلاو ثاغتساف
 هللا ىذ ١رناسمعةفالدش نم نمقي نينس تالثل د اوةباورلا اريثكن اكو مينعهّنلا ىذ .روهريغو ىروثلاوةبعشو || سلب نالهلاعرضتو

 ىتادلاو نيعمن,ىحيلاقوةئامو نيرشعو عست ل يقونبرشءونامليقو نب رشعو عسبسةنس وتو هنع || لاقهصيلت ءارزولا نم
 ءابلانوكسوةدحوم اءاملارسكو ةلمهملا نيسسلا خشن ىدسسلاو لعأ هلاوتئامو نيثالثو ىتنئاةنسس نام

 ىلع مالكلا مدقتو نادمسه نمّنطب وهو ع ىلاةمستلا هذه همهم ْنيع اهدعي واهتك نمةانثملا

 بطخع هتعهللا ىطربلاط ىأ نب ىلعتنأ رحى ىنعفر لوةيروك ذملاقعاوب أن كو نادم ه

 ةيعللاو سآرلاضببأوهو
: 

 3 .0 .٠ ١
 يا 5338 ساددم

 *(كل امن عولر نةدارعل ا ليقع اومروه ل ادهازلا ماكستملا ناي ني دنع نع ورعنا_ةعونا (*#

 اواراذاس اننلا ناكسفةرصيلاب طرشلا باد فلك هون اتاكودنسلا لاب نم لباكى س نم بابهذ>ناك

 تاديبعةساللقور ز 1 انأو هارب اذهمتةدصووبأ ل اوديف سانل ارش نن|سانلاريخاذهاولاةهسبأ عمارع

لاعف اري-تنوكنأ هإعلو ىرصنل اند اىلافاتع كنا
 نمهمأتدصا دقو نا نمنوكربخى أو 

اسوم ةقوفةزتعملا عيشور ع ناكو هوأاناولواغ
لا او« ملو هلازتعا ببس ءاطع نب لصاوةج رث ىف 

 ةلزتعم

 تلأسدقللئاسلللاّققهنعىرصبلا نسل السود ودسأ ارث اهيتيعنيناعو ص مدآ ناكواعت هللا ءاشتا

 ئثبصأ نا اوهنماق ص ابدعت ناو هيدعق صار ماقنا هنن رءاسنالا تاكو هتيدأةكئالملات اك لحرنع

 هبسشًاا نط ابالو هنم نط ايرهبشأ ارهاط تن ارامل سائلا لون ناك تنعى من ناو ةلسانلامْزلُأ تاك

 نبببيشوهوءرصبلا ىلع هلماعىلالسرأ قارعلا ىلءاريمآزم زعلادبعتن رعنب هنا ريع ناكا لو هنمرهالثإ

 لاف هلاؤسداعأت عتتماقديبعنم ورعىلا لسرأو كاد مه: ةعاجلا لس رافادفوميلادفوننأةيبش

 رمرفح ىدلاوهرعن هللادبعاذهت الث هنعفكف لافالئاةنارتاف كتريسهتعىبلاساملوأ ثا أ

 ىومالان اومن زيزعلادسبعن بر جن هّنادبعوهوهناحتحم ىفروهملارغن ارهنب فورعملاةرصبلا

 وه نهى اهح .وثأ ىلا يشلا

 كلذدغفو مسهنم ملغعأ

 تاوندلا ىلا باشلا أ موملا

 قبسافف ةيوتعلا لحال
 حدف ىلاالاءارزولا نال
 هلتداهشلاو بالا كلذ
 دعب وباشلاكاذاوةلطاخ
 ءارْز ولا بتوانا مهقالطا

 نم مسهئاب لو نف

 ناك امووفعلا ىلا وّمعلا

 ميشلا ةححرمب الاكإذ

 اضناةنامارت هل نمؤدع

 هنن فراعلا يشل ءاكحام

 .دب ولان محرلادبعىلاعت

 دب ولا نب نجرلا دعنا
 ءاضق نع ال اوزعم تاك

ا عمتسمأ ىنب ؛لواموخ ةراجلاب زوبنملا د نبت او هه سح ىمكسملا ناطاسلا لئاوأ فركسعلا
 نول دسبعنبى عنب دمت نب ميهارب

عامون و رم لخدوةئامونيثالثو فيتةنسف امهلثقو نارحت مامالاب فورعملا سانعلا هلا تيهذفلاق ناخرماس
 فر وهنا ارفع نأ 

 هظعوف ىنانعهللاف مث هسلحأو هن رقفرابأو سلاحه عملو ةفالخلا لية دسصوهيحاص ناكوهتفالح ||| ولم هيدس را

 0 ضعت هليلرذجاف كيلا لسن كابق تاكئم كريغدي ىف قب ول كدي بص[ ىذلا الا اذهناابنم افاوع

 . [] اهذحختهئاولاةابيف ىلة جلس اللة مهرد فال آ ةرتشعب كلانس دقاق ضوبتلادارأ اهل دعب هلال مو.

 || تفتلافثنأف لعتو نينمؤلا اريمأآ ف اح لاعف ارضاحووصنملاداو ىدهم اناكو اهذدخ 1 الهّياواللا

 يشل ىلا هته زن لاخلا
 ا

 نعيبغرو خجبسشل امن
 ىنأ بح لف لاق هامل اوزعلا

تسلا دّعلهماوامأ لاَمفىدهملا نبادهعلاىو ءوهلاق ىفلا اذهنملاقو روصتملاىلاورعأأ] لاقف يشل مأ متكَسو
 || نموهاماسابل 

ملغشأ هينوكنام متمأ |رعأ هلددهموهقتس امم ارهتعسو رارنال اضانل اودسصأ اواش ارف اوشرفأ
 كاورعتفتا امه عنوكا

 2 ع 1 5 هنلغ 1
 تايوحا سماع دامو 3

: | 5 



 هر لعتتلع تناك يسم 1
 هنوكدنعهسا<# قفلعشن ||| روصتملا هللاقف كل عومتارافكلا لءىوقأ لإ نالال< هنن لوب تاسا ذا ىلا نأ ملل ْ
 سلفلاف ركسعلاب ايضاق || لاقوهفرط رونا اهعبت اف ىتمو جا ىه ملاقىناقاتالاذا لاك رت 1 ىتد”ىلا ثعبتاللات ةحاحن لها

 يتلا ساكو هي | لا
 لاعتدلا كرابلاف مث ل ْ رفعج ىلأ ىلع مسمع لاست لاى ر بلاط نأ نب ىلع ننيسحلا نب ن..ملانيهتلادبع يدم رخال وأ

 ضعملذلاق تسال || نورعاموتئامو نيعب راو نيتنث اة نس فاعرسم لبق هريخر ودنملاغلت واهتم خم ةرصبلاعدقوروصتملا|

 ىآلقاوأ امولرسشعةسجت || لهتاسةعايأاب هللاتفهس لاهي رخ ىتح هيأر ىلعءويلغو هودواعفى ًافهئاّعللب رخت هباحصأ هللاقف دعا | 0

 نمرصالا قاوالارتك ١ || ورمعلواها شدي لو فرصتاف مت لأ .فرصن اوكا وق ىلعرصتقافأ لاق الل اق ان سأ ىلع ذا خت رحأ ةرصبلاب 0

 ناكو نان ملسناطاسلا أ ىقريثكمدلكوتن ردقلا ىلعدرلاب كو .ىرصباا نسما نعريسسفتلاباكو بانو لئاسر روك ملا ||
 ةنيدع ذكتقو ناطلسلا أ لءتكناوهللا لاق هلبهأتاملو توملاهلزتهبحاصل لاقافولا هترضحا ملوث ذربغودمحوتلاو لدعلا |
 اضاف هيسصتو ةنردا تناك لرفغاقىا اوه ىلا ضر ترتخ الا ىو هزت الافو كلاضرامهدحأ فن اسمى تس . هنأ

 لي امور ةنالون ركسعلاب ]وه و تال قو ثالث ليقو نيتنئ الق وةثامو نيعبزأ راوعدب رآةنس فوتو ةرعسهلل نينا ةنسف

 تام كاذدأ ىسرن ناك | هلوشب رودنملاءانزون ارم هللاقي عضو ةكمىلا عجار |
 ا لامن انج ا افنحتم انمْؤمنمك'اريق اب تاور ىلع هن ترصاربق دي دس ودم نمكدلع هلالا له

 ةدلش ةنامعشلاو ن رشع نانؤع انآ ارعانا بأ * الاصقبأر ددلااذهتاول. 35 ناب رعاابنادو هلالاة رص

 هرس ض دق بيادكجحبا 1 نينعضوم نون فلالادعب وءارلادبد تورم عتفب نا صومنعهنلا ىذر هاوس هنود نم رب ةغيلذع عمت لو |

 زب زعلا || :رووهشلا ةكرشلا لو راج يااا سب رعاش دع وةكم نمنيتلمل ىلع ةرصبلاوةكم 1

 لماعلاملاعلا مسهتمو )د ا تاني ىوصتل هنال هندنقاعا اوفل ًاامهشس نيت دد "ومني ءابب باي هدج ماو

 8 تبعك نب ثريا نوم ةنوم هس بهل ارينق ن بناة نيو ربترششب ونا ٍ خلا نات هللا, فراعلا ا
 *(ىز و ريبلا قطصم

 *(كراخل اداب ثعسدرلا ل7 ل ليقو
 دع شلا عام :نمتاك سس لس ا م جا حا اج ص حا حس معصم دس سل

 ىلكدسالا ندا ىدخ قسانلابتك,ملاقفاو اطداخلا ا لع ود ومابي اويل مانا

 داضانا ا ا ا ًايشدحأ تلقب 0 0 درو تلك تيرم ١ ًايشدحجأرف هلديدهأ تف تركشت مصتعملا

 21 9 1 1 هلم ىلا بحأ مث كتر دهأ امدلاو :لامؤءا ارغلاثاريمن م40 , ريسشادقو ناكلا ازهلثم كل هيدهأ :
 قى ةوداشر تحاصا دهاز ا

 ا لاف راح السبق هيملعأ هي ويس باكي تايزلا ناكل لصوا ل انحاحلا نا راوتلا ضعي فتن ارو
 نساك ةنعفتنا مظع | ١
 | ب نى دارو || ةلباقمو ءارغلاطنعابتكلو كلذ تنئطاماظحا جلا لاقف باكل اذه نم: لاا ةازخناتننطوأ تايزلاّبا

 هللا هجم .
 ل 0 1 || اهر .:ءاورستو ةذهت ل ءةه تان ات ا!لاقؤهسسفن ىعب اظ>اخلار هن ورع ذمتو تا دكلا

 / سمك بفبايش  ه4ةديسسس ا

 0 يع نعوءرك ذمدقمادجأنبليلخنانعومنلا هب وبيسذحشأو مقوم لجأ هنمتعقو وأ مبرييخعبلا اهرضحاف
 هرم ا

 لاقو هريغوربك .الاشفحالا فو هرعملا باطن ىل ن عةخالاذخخأو مهرب تو بيدحسنبس ثول اول ور يع نن ىسع

 قوزالاورع و لاق لعال 1 ارباح ص لس ءا11لاقف هر وبدس ليقاقدج نيل باطت ادنعتنكم حاطنلا تبا

 ةرصبل !نمداد غب ىلادرودقناكو هنويبسلالا دالاهلوةب ليلك! تعمسامليلغلا ةسلاجلاريثك ناكو
 قاسكلا معروهحرشلو د سلع ىرحوا ارطانتواههنيبعمذدشرلا ندرهنيزيمالا لعب ذئمول ٌئاسكتاو 00

 اذاف لاك لثملا سل هن ن ويس لا ةفاهانا اوهاذافوإ كل |نماعسلدشرومنزلا نط تنك لوقتب 7 ل

 2١ فراعلا خذلا مهموز+ |
 - *(تيالودسلا ىلاعتهّنلاب

 اذكههبسنو بسلا ميدج

 5 سلا نبا تيالو ديسلا 1

 قنا ريسلا نءارجأ تاكو رضا لهأ مالكم منهم لك ب وشدالصلاخىبرعةعحا هل عاشت ةاوالبو ط ارحاشتو ىهو ها 1

 نئائيدلا ءالعدتسلا نبا. ١ ندب رن هللاقف هنو سلافاك لاقف هلأسوابب رععدتسافهلعم هنوكتل قاسكلا,ةياا يدش ملا 1 0

 ديسسلا ا ليلة سلا اصدق ”ناهعماوررةفباو هلا ىلا الا قيسن ام هناف كل ذ لع ىئعواط الفاس !نالاقف ٌقاسكسلا لاقاك لوقت 0
1 

 1 لاستفئاسكتلا عمير علا لوقيفامس«نمععباو تكلافازك تانك الا انك هيويبسلا# لو 1 31 ري نيدلا نبا يكاهح

 ندلاةانح ىدشيلان نا ن ١

 ( لوا - ناكلختبا - 9 )

 : ْ افي رمش ىلاعتهللاهجر تاك



 ديلا تااضو دسلاث ا

 | نياىسومديساانياليلخ
 ايلعسمن قلحدقو دادغب نمج رن قاسكلا اوبصعتوهبلعاواماحت هنأ هن وبيس لغف ب رعلا مالكوهو ادب --

 | ىاسلا ننا ناملس
 د تلات سصوعسلا

 دنببلا نبا نيدلا لضفأ

 )١( ديسلا سا دخت

 نبا ندياعلان بز مامالا

 | نب ىلع نبنيسسمامالا
 هللا ناوضر تلاط بأ

 | داونيعجأ م بلعلاعت
 نسج ةنس قلعت هلي اهجر

 ةيصخشئامعامعو نيسجنو

 ىوطانا ةنالوف ىسامرك
 دجلأ ئشلا تنعي وزن

 ةذي دعاشاب قشاعدالوأ نم

 عسبرأةنس ىف ةيشطئاطسق

 | لصحرتئاسغافونيعبسو
 ةقبرط دجلا مشلا دنع
 داشرالاب هلزاحأو فودتلا
 نم رجل عيسشلا ناكو

 ندلانز ميس اءافلخ

 فج مورس سرة ىاخنا

 الوةثامامت :دسنأت ةنس

 خيشلا بحاصرصم خد

 ىدبسلا ثءاءاقودنسلا
 ءاتوديسسملا هلزاج ورك
 ةيظوسخلو امرا
 000 : : : | ةكم لت دانلود تلا

 اا رعت هناممفعسلا نمي رقولا هلا يبت الم دةءادصغلا ب رعلانعبتك تلاهيتكت ناكو رعشلاو || لخ ا

 دبع خجشلا هلزاحأ ةفرشملا
 ءامسالا ةءارستيىلمعملا
 رضعع ى سلا
 | مهلك عاشملاةمئالانم

 مامالا نيسح هلوق 0(

 | الوؤسنلاب اذكهرتابلا
 ا دعي 0 هزعلو هيفام قع

 ها نءاةلغفل نيسح أرق:

 انك

 ٌاسكلا عم باوصلالاةف كلذ هلل .ةوىن رعلارضسوناثلااذهةعأ عمجاو سا اامهلدةع م نكع اذه

 عسبسة نس لمقوةثامونيناٌعةنس فءاضيبلا اهل لاق. زاريش ىرق نم هيرّعب فوتف سراقدالب دصقو هيا عىرح

 نيناغو نامل يقوةئامونيتسوىدحاةنسةرصبلاب فوق لب عناق نبالاقوةنسنوعبرأو فيذهرمعونيعبسو |
 ةنب دع ىفوت هناوةنس نوالثو ناتنث ا .رعوةئامرنيعستو عب رأةنس قوت ىزودلا نب يرغلاونأ ظذامعالاقو |

 8 هندالونالبقو ملعأ هللاوا هم هريقوزاريشب هن ومنس تام هنادن ردن | نعدادغب راتاقسطالارك ذوةواس ا

 . || هو ةبوتكمناسالا ذه هن ويسربق لعتس ار لاوطل دمع سوت 5 لاق هتافوالة روك ذملاءاضيبلا,تناك |
 اوعشقأو كولسافرازملا ىأنو * رواز/ لوطدعبة3 .>الانهذ ىودعلاديزن نبناماسل

 اوعفدمل ةيركو لوسنوي ل أ« ةرهتبتوكتامشحوأ كوكرت
 اوعدضصتواوضرعأةبحالا كذع # ةرقح باص ترصوءاضآل |ىضقو

 رصعلا كلذ ىف عمسأ تنكو نسلاث ردح ناكو هت ار هب وببس دن ءرك ذدقو ىهلعلار كي نمي واعملاقو

 قت درطنوةبسح هناسل فتناكو وأ اف رطاخب دواكتر هتعم» دقو 0 نب لماخلا نع لج نم ا 2

 هتعماذاق ناتو: هلوىسل بى ب امالغ هنويدستاكى راصنالادب ز وأ لاقوهنا نم غلبأ هلقف هناك

 دشني اماريثك هي وبيسناكو ىينعااقهثيب رعب قثأ نم قثدحل ومي
 ٍإ هلتاقوهىذلاءادلاهي واخت 3-3 هنآ نط هيءاذنملياذا

 ةيناث اءايلا نوكسوواولاوةدحتوملاءابلا عتفواهتحتن م انشملاءابلا نوكسو ةلمهملانيسلارسسكم هي ومدسو
 لهأ طيض ازكهافتلاةعئارة سبب رعلابهانعم ىمراقبعلوهوتتبلاءاتلاءلاقيالو ةنكاسءا 0

 ٠ ]| ةدحولاءابلامضب هن وميس تولوشي متااوامهريسغو هن درو هنو ةنلثمورتااظنو مالا اذهةننرعلا

 مهاربالاقوةيدنللا الهي وةماك ارخ افعتي تآنود درك ممالاهتحت نماناللاءايلا فو داولاتوكسو

 ْ لاعتهتنادجرلاجلاةراعىفناكو ناتحافتاه م اكهمئنح ؤنال هر وباسل كارطا

 قيلت تب اروىرصبل اقراملا ىههتلان يصلان هلئادذبعن نأب رعلا نب راع ءالعلا نب وريعون ازدي ا

 | نيتزامن ارش نب مهوا- نب ث رع نب نيصخلا نهلزا دبع نب راع ن.ءالعلا نت ور عوبأ اوهقادوسم |[

 «(ةميلاءارةلادحأ ناب رعلادهساو ىازخنب رح نب مهلج لات, وم نن ورع كلام
اط ىلا نب ىلعنمةعيارلاةقيطلا وهلا فوهورعسة لاوس رعلاو ع ركسلانآرةلابسانلا تاك

 0 بل

 || عاطتسا ل بتكولامو شيعالاءلعب اموت !نمتلعدَملءالعلا نيو رعوبأ لاق ىممالا لاقمنعهتنا ىضذر ||

احافة | ء*م فل نع ورعاب أت اًأساضا لاقو لمعنأ :
 01 ةام-قاسأرورعوتأ تاكو ةحجفلاب اهيف ىنب

 نارغلاو: ب رعلاوبذالابسانلا لعاورعوبأ تاك ةد._ببعوتأ لاقو هرصعىفامدةمىرصبلا نسحلا

 بارعانعمرابحنأ ةماعتناكو هيلقب هلغفحامإلاهدنء نكي مللوالاءل غلا عج راما فاونك اهرحخافءلسنت |

 ا لاق ىالساتيبب متيم عمسأ ل سحر ععالم لا نب ورعجأ كات ساج ىيمدالالاقةيلها + ااوكرد أد قأ
 || راعنب ورعابأت ينأى ب اهستفاواباو قاغأ تلزام . قدزرفلالوقيءالغلا نيو درع أ فو

 همسل ىف حو ترام نب عازم .ودو مصل ىسباو كل ذربغ ليقوت اب زدععاليقوهم*اهتينك نا جملا و

 . .(| ىازخن مهل ني ثرحلا نبنيسحلانمتلادسيبع نيرا نيءالعلا يور عو أنا تاناورلا شعب ىف |
 حاج ابلط لاقور جونأ ىحو . لعأ هاد عزت نب رن مهل لاب و. مبت نب ورتعتب كلام تزام نب
 ١ دشني قخالانةحلذا نما ايءارعسب ريسلابافنملاىلاايراههنم ب رفنيأ ىدثلا سو نبا

 . لاّقعلا لك ةحرف هلردك مالا نم سوفنلاهركتامع ر :



 خمار

 || لاف لاف اج اتوعىمار ورس دش اة رف هل هوقباناةورع :ونأ لاق عياع |تاملاقريخل ام أ لاقفلاق | 0
 || نب رشع :واعضي تزل ق تنك لاقذكم ءو كنس كو درع الت لق ةدينع بأ لاق ةرصبلا ىلا اباكر ف ةرمص |ىلأ 1

 || ىمصالا ثّد-لاقةاصنلاتاقبط باك ىفرك ذونيلبحلا نيب مضلاب و نب مالا نيد متفلارةح رقلاير ةئس | 1
 ىلصدهّلالوسرنالواةمأو دمع ةرغنينحل !قرسوهياعهللاىصهتلالوسر لوقف ءالعلا نب ورعىلأ نع

 نيدبنجلاةمالا نمد بهذ مقفاون ل هلع الو بي رغاذهوعادوسالودوسأ هن لبقي الءاضبب ةنزاحوأ | 0
 هتبهرأ مهلوق نعءالعلانب ورعابأتلأس ىتمدالالاتاضر أ باتك-!١ اذهىفرك ذوءتلّمن هتبارغل اوالمأ
 || فرعي نمسهذ ورعو أ لاقهبلق ف ىرغلاتلدأ هتيهرأو هتقرذه تبهر تاةفءا اوساسل لاف هتمهرو
 ا تماداملاق معدي نأءرملاب نس ىتم تح الغلا نبورعابأ تلأسردانمنبالاقد ةنسنيثالثنئمازه |

 ىطرنافعن نابع ىلع ضرع ضمنتملا ب تك مللاق ىمودسلا ةداتقان:دحور ولأ لاقو هين ب ةايحلا |
 ىتحرعش ثيب دشن ل ناضمررهش لحدا ذاورعوبأ اكو هنن أب ب رعلا نقتل وانك هبف نال اةفدنعهللا |
 ىرتشن و هلهال هك رت عدموله بف برش ادي دجازوك امهدحلاب ىرتشي نا سلف مول لك ىف هلناكو ىذتش |

 بيدحن سول ىوو.و نانشالا ف هسقدوهيفقحمتن راد لاك ىسم ذاق موته عشيق اناكحر رخ الاب
 ” وهوادحاواتيبالا طقب رعلارعش فتدزاملوةبءالعلا نب ورمتابأ تعم<لاقىودتلا |
 اعلصلاو بيدلاالاثداوللا نم تركت ىذلا تاك امو ىنتركنأو 00
 || ىلععالعلا نب ورعوت لد: دببءو أ لاقوة روه ثم تاس ىهو ىشعالا تايب أهل جف دج وثشيبلا اذهو | ٠
 أوهوويرخو هسفنفورعو دج وف هلاةامهبعت لف هقدصفئث نع هلأ سف حاذسلا معوهو ىلعبناهلم |
 اونرقناوقومرك 1تاو دي كولملادنعلذلانمتضنأ .. كوش |

 ا اوذكت أب ىنمتوضرت واه مهتفخ مهتقداصام ذآ 0 0
 || هتيم ام تعضوا عىنريدعالعلا نب ورع الل وةي أ تعمم لاق ىلفونلاناهلس نب دمت ىلءىتحف || 1

 لعالاهةحوهوب رعلاهبف كتغل اخاف عندت ف يكف تاقف اللاةفهلك نرعلا مالكه يقل خدة سرعأا
 نيتسسو نام ليقو نيعبس ةنس هندالو تناكو ةريثكو رعى أر اببخأو تال ىنئااخام ىج-أو رثك الاىلعإ| ٠

 ليقو نيسسجنو عبس ليقو نيستخو عست ليقو نيسعتو عدب رأ ةئس فوفو ةككةر مهلا نيتسو سد ليقو 1
 الف قشمدىلاو مامالا ميهاربا نبباهولا دبع ىدت<ماشلاىلاحرخ رق ناكوةفوكلابةثامو نيس و تس 0
 | ةاورلا ضعب رك ذدقف طلغلا ىلا كاذ فهوبسنو ماشلا قد رطىنامتستقنسالافواهب فتة فوكلاىلاداعإا ٠

 || هل ءى شغب ناك ةافولا هّررضحا ل وءالعلا نب ورع ى نأ ريقاذههملعاب وتكمةفوكللاب ورع ارقىارشأ || ٠
 || هللادجر ةةسدونامثو عب رأ ىلعتت أ دقو كركم املاقف كسر شب هئدا اذاف هلة شنغ نم قافاق قشر 1

 : هلوقب عفقملا سهّنلا دبعهاثر وىلاعت

 انتكرتوانتةرافدةك:ناف د عقو نكت ان داخل نر هللذ + هلم جالوورع ابأ انثرر 1 0
 ٠ عزل انمابازرلا لك ىلعانمأ اننأ كلان دس ةفاعفنرس دة د عمطاهلدادسنا فام لش ىوذ ما
 ءاشلا وكلا ثراخلا نادملا دبع نهللا دبعن هللا دبع نيداب ز نبى حصا مرام لئقدتو 3

 سابعلا ىنيءافاحتل وأ حافسلالامتبا 0

 ورمي ىفتناك ناتيئرلاءذهنا لوذاورعأ هئاو عقلا نهتلادسبع نيد تاسالاءذهشا لقد لأ | ١
 ةر وهشم ابك و كلذ نكعندغتناكتا اوو رع ف أت وم تامهنالهتلادبعلت و نأ نكعاسضر و 2 ١

 ءاببلا فرح ىف مدقتئذاارزعلل مساالتنك ءزهو فرحلا اذه فورم ىلابثيتامناو روك نلاورع شا
 || مامالا, ف ورغملا مهارنا تاوهقووك زمان اهولا دب عامأو انه انتملف نجسرلا ربع نب ركينأ جرا

 | وهور ومشملار

 هللاو رهش أ لّالاوءاسوصلا بأن مير كلادبعاهبةر لي لدأو سابعل

 ثشونو ةكرلابهلا وعد

 جلا رهس قوهوهندلاو

 وتو أ طنط سقةسنب دع
 ةمدع دج دسسلاهدلا و

 ىايالا ف :- .ئطنطسق
 ماردلا مرحملا نمزب رشعلا وأ | ضي ؟مالخالا ةيدلا فلبقيالو ضادبلا ىنعهنكلوةماوأدبعنيتملا لاقل ىنعمزةيدارأ سويلم || ٠

 ةثافاقونيلامكو تس ةنس

 3 راد نمسناح فاهم ند دو

 راز كانه 7 وه بش مدرعق و

 ناطلشلا و و وهن | لرعسب و

 نينثادعب ناخد

 ًارقو هتافو نمنيسعب رأو
 تيدحلات الو ديسلا
 ةجرفار وكلا لوما لع
 تامثالثجو ىلاعتهنبا

 ةحسسلا 2 ةوهح رخو ١

 4 رس لع ناخ مياس

 ةشد؟قوتو ةنطلساا
 ضرع ةننيطئاوسق
 نعل رآ ضيم ءادس مالا

 ىداخحلا :ىققونو امون

 مرت طساوأ ىف نيعن رالاو
 5 نبرشعو عستة نس مار ملا

 هيلع ىللصو ةثامعسو

 ىلا كلانا ىلع ندا اءالع

 ل عر جرت

 ةروهسشمهتزانح تناكو |

 هاحرادنمبرست.نفدو |
 وهىدوأثررف دسم
 هيتسواكو هبق نذذ نأ

 دعب تدفولو نيعئسواثالث

 تنب ةعبارهت وز هتاقو
 ىهو روب زارا خيشلا
 مشل امدلو ممهدنغتلن وقدم

 هعادم مئاقلاد#ت شد وود

 نمرغصةرغيف هنن دازف
 , نيسبرأو نيتثئادنس |



 ثوذدموهو ةثامعسنو

 ناىكح « اضن هدنع

 اعدتاخ دب زن ان ناطلسلا

 ىلا ناخريلس ناطا لاهئنا
 هاعدل ةينيططسقة ب دم

 باطنرك علا لغاريمأ
 ملسلا نا تاع ميلس نانطأ نأ ١

 ةامح قةئطلسسل اهبلا

 تاطاسنلا ددرتو هدلاو

 ُ امانأ كلذ تاخد رباب

 مسو كلذ رد صح سنا

 ' كلذءانثأقفتنطلسلا هنلا

 مياس ناسا بلا ًاهتلاودد دريل

 ةيفوصلا مياة مىلا نان
 ألو ةتطلسلانهؤرشو

 روت زملاتب الودسلاتاط

 مارنادعبالاهبل بهذ َ

 تاطلسلا هلأس هان أاملنىوق

 ةئطلسلالاح رع نا
 كنا تيالوديسلالاةف

 نسل نعل اواناطاسريضتس

 5ث تاكودادستما كرعف

 ةنئطلسل اىلع مادام هناللا#

 هتمدعجمو نينسنامتالا

 عم ثعح انا لاقهنأ

 ىداوان لاق رجسآ مشلا

 قك”نامزلا طق رلتنا

 فعن وهو وه نماضرعت

 لك قتفرعب مامالا نيب
 كوملاوهاذاف ترافنف ةخب
 قهسورتدني دع وهو سابا
 نمانعج ران ةسلا كح
 هسورةئ د دماندتاو |

 ءاحلصا |نمدسحا و ىلا
 مامالا نيع َق فقاولا نع

 ساباىوملاوهتلتف ةفرعب
 هللا كاتى لصف

 تيرق ىتح صاع محو
 كتةصبصففتوسلانم

 ىضز سابعلا نب هللا دبع نب ىلع نيدهت هير أ ةجسرت ىف روك نمل

 ارودنااترض-انإفهفاخ روصتملاناكو روصنملا هعدهج

دولا دعت ام ريدا نمعتمياغت اهدتعودو راجل اهناع
 َن دوصل اكلذىبل اه م ل ا لاقةوعدلا تح وباه 

 توديعنب اةديصقح رمتفن وزد ناهرك ذاذكم باهولايع:اقونةعباسوأ ةسداسد عن نمر اي عيد و

 نم ماشلا وتب باهولا دمعناكو هنعدهليا

 ر وجسم هوهاكت 0 هرب دنعة كم ناب وه واق دولا

 عقر مامالاميهاربانبباهولادبع ماشلا بحاصالا فاح امدرك ملا سذول نب عسب لا هبجاحلاف
 تضرعو ربسقلا فهتيلدو روهنااناماشو عسرل الاك باهولاد مع ىيذك امهالالاقو عاملا ىلا هيدب

 اهفهلوقدعي هب رثالابنيعلادعب معلب رهدلا < اهلوثثلا
 رصتنمو روصنم ل كت لسأو 5 "نعوموثوماملك تءعّورو :

 *( روهشملا ماعلا ىرصتلا طظساحلايفورعملا بالا فاكلاب وم نب رح نب ورع نا عونا )

 ةلرتعملانمةانحا ل ,ةفورعملاةقرغلا بسنتهسلاو نددلا لوصأ ىف الاثم هلنذ لك قفتنادتلا ب حاص

 عرزملان:توعلاخو>ور وهما ماكساملا مالظنلابفورعملا ىتلمل ا ازايسنن مهاربا قدم اى ذبلت ناكو

اورملا باك اهعتمأ و هفمناصتنسحأ نموىلاعث هلا ءاش ناءامل فرح قهرك ذى“الا
 هيف عجدقلفن

 ل يقامناو قلخلاهّوشم هلئاضف عمناكو ادت ريثكى هو نيسستلاوتايبلا باك كلذ كوة رغلك

 | ||| لاقهنآ رابع ةلجنموكلذا قدح ااضنأ الاقي ناكوع هناا طوخ اونيتاظحا اتناك شعنال امحاخلا

 ٠ || ىفرصو مهردفال 1 ةرشعب لاف ىرافن عُبتسا ىف رالف هدو ضعب نءدأتل لكوتماا ترك ذ

 وهو مهاربا ندمت تقاذ دنع نمت رقت
ع صرعف مالسلاةئب دمىلا فارصنالادب رب

 هعمح وركن ىل

 صآو ةراتسسبصنل اوطاقل ار مف ىلاانمهتنا الف ةقاربلا ىفانيكرف ى ار نمرساكو هتقارسفرادختالاو

 تاضغ نعوانرهد ىكقتي 5 باع :وةعرطق م .ونرزركحكح تنعذهداوعتعفدن اقءائغلاب

ايحالا اذكمأ قانا اذنود #2 اذههتصصخانأ ىرعش 2 : ُ
 ت

 انيعم مها ىرأ تام د انيقش اعلا امج راو  تنغفان روينطلا سف تكسو

 انوريصتقنوعطقي ون 3 ومرما ءتورعت م :

 ثزرب و اهتكتهنةراتسل ىلا اهدسيب تير ضو نوعنصا اذكهتلاق اذامنوعنطقةداوعلااهل تلاّعفلاق

فاهمداضي مالغدمسأر ىلع وعامل ىفاهسفن تقل افرق ةةلفاهاكك
 1 : اهيلاراقنو عشومل فاق ةيذم ديو لاه اى

 ا ا.لعتول اضةلادعب د ىنتقرخ لا تنأ دشن اوءاملانيب رم ىهو

 اههسهأ هلاهو كلذ دمت مظعتسافأب ر مفاصاع م ناقنتعمامهباذافةق ارا حالملارا دافاهرث ىف هسفن قلآو

االاو نيذه لعف نعىنيلساثي دح ىثدحتا ور عابلاق م
 لسع ني ذي زب ثبيدح ىرضف .لاقام- منة 

ى ارت ااههفدصت هيدرقصصٌقلا + 1-تضرعوام هونلاظملل دعقدقو كلما
 هنن راحل 5 ركن أن ئمْؤملا ارم 

 لؤسرلا عيبتا سرب همت وهيلا ب رك نمو كإذ نمد. زب طاتغات لعن تاوصأ هثالث ىنينغت ىتح ةنالف

 لاق تعنصام ىلع كا ىذلاام هللاق هيدن نيب ف ةواملف هلة داف لح رلاهبل الشدي نآ ضان رش الوسر

 تحرخاف مآ مح رخالاةسيمأ ىنب نمدخسأ قبلت سوا بل رورماق لوفع ىلع لاكستالاوكإ < ةقعلا

 ىغىغلااهللاقفاهدوعاوعمو هن راخلا
 1 0 ١ : :

 ' لك جافكرمض تعمزادت تنكن او د للدتلاا ذهضءبالهم مطاقا

 لوغشمكنعفاقريلااهيأاب ع هلتاقفاي دن قريلا قلأت ٠ ىغلاعفلقدزت هللاقف هةنغف

ااف هي لرماف بارعث لطب ىسحأ :ىالومايل ان لقدبز هللاَعذ هتنغف
 يلع دعصو بو ىتتحهيرمث مخ تس

 فأن طن لهاجلا قد الاءارتأن او*+ارهسل اناو هللاناديزب لاقف تا ةهفامد ىءهسفن كردي نمل ةمق لعأ

 اهوعببفالاو لهأ هلناكن اءزهأىلااهواجساواهدم اهوز تنام ذاب ئتلم ىلا اهدرأو
 ىب راجدبلا رخل

 اوةدصت و



 س08

 و ا

 تومالب قع فريال « انته تماف اًعشءتامنم تدشن ا ومهيد نماهست:تدذخل || ١

 هنمضعف ظحال ارك ذئىرف لاعتهنناءاشئاهرك ذى ”الارءز دولا دبمعلا سل ضغلا ىلا ذاتسالا سام

 قلجرلا اذهنعذاتسالاا هيأت كس هلتاقلح .رلاعي رجا ةهنعرب زولا تكسو هبىوزأو نب ريض الا ضعب

هلتئيب وهتفقاوولو هلهج ىل هكرث نم غلب اهتلداةمىفدجأ للاتف هلاثمأ ىلع درلا ف كتداع عم هلوق
 قراظنل 

 ىدسج ىلع تح اطصا هضيهىلوةب اكو هدرة دشو» ردح نم هن أ انا ضن راقملاب ضرقولرسالا 0

 جر قافمرسدالا ىناجنمانأ لود ناكو ىسأرب ذأ اراحتلك تاو ىل- ريذخأادرابتلك آتادادضالا|| ٠

 كحرستيال ةأاصحىل وتملالتايذلا هيرسوأ_ف س «رةنم نعالا ىناح نمو هب تلعام ضدراةملا,ضرتوأف

 دش نأ و وعسل وتس ىلعامدش ًاواهءمل و 3 َ

 ' بابستلا مانأ تنك داك يب عشت نأو نوكت نأ اوحرتأ ٍ

 بايشلانمديداكسدرد « بوث سبل كاسم: كتبذكدتل

 نأ تريفنةرصيلاىاثردخاو رعلاتيكرف أنا فراصلا ثكم لو لمقاثم ةثالث حلاها لكى ةحلباقا

لالوصولانمديالةبراعلل تلف لئاحنولو لئاس باعلو لئاهق ب عنصتامو هل وقلوب هتعوسف تاقام |
 هي

 مهلايقسفربثك قل مهبر ب ادعو ةنمزالا ضاي روهمانآت ناك د قاذد او الاءامبحسلا لعاب آو كفالسأ |

 قوشن اف لرعت نم اش قرش نأ كل امان تلقو لد دوعدفابعزو |

 امّدقملا تكف سر ىلعتسشم هب املاطفلاحر ىلسءق تمدقنأل

 امريمض عن واضوةنم مريستف أ هفوربد قأترهدلا اذه نكدو

 اظحاملا دشن ىمرتلا نسحاون أ لاقو |

 اود_احانواعسجاؤافت أ اوضمءاقيصأ انلناكو 0

 ودعلاتاموقيدصلات اف د نونملاسّؤك اءجاوقاست ْ

 هللاهجر ةنس نيعست ىلع ف.ذدقو ةرصبل اينيتئامو نيسعنو سمنةنس ءرخلارهشف اضحاحلاةانوتناكوأأ ٠

 || ةلمهملا ءابلساثوكسو ميلا تشب ب ويجتوءاراهدعب وةلمهملاءامللانوكسوةدحوملاءابلا عشب رحبولاسعتا|

 من ةلاك نانمدبعنر كن بثيلملا ةبسنلاءزهتثلئمعاناهدءبواهنحت نمقانثلاءاسلا || ٠

0 
اطسوىفةريغحىلا ترظنراذلا تطسولا-!ف هلهأ ىلا! مماوتاطنانابمةبهنعا ةدصنا ا 1

 رطحال تدع دقديزب راد 

 || ارصحقاريسلا م..اقلاونأ ل اقو تاس لْؤو دمت نعى :رسف تتاشاهةامد ىلع ريغ ىفاهسغن تلق

 || ناكو كاذإىصتس ا/واينان بدالاوالوأ لم. لالعت طحالب تكف مساقتلاايأاباناسناكلذن راصوهبتك |

 || فصنلاو هتراوحةدشلروفاكلاو لدنصلاب نعالاهفصت ىلطب تاكمض ملاغلا هبا دقءرعخاو أى اماحلا || ٠

 || تنكوا متع تفرص أ ىلصتا مثىلاسعتهللاءاشاما بس ةًافدنسسلا تدلقت تنك لاه ةكمارمل ضع ىتحو |

 ا فال اةرشع هتغصف هيف عمط.لاسملاناكم مسيف ف راصلا ىف أعتي تأت دشفتران دفا نثالثا تنك

 || هتعرتف ف ظلرادبايىلاتيضفأفهملا ترصف هتاقو لق هارأ تأ تدبحأف عباغلاب لع هنأو اهب ظحاخلا |

 || مدام اهتغايف مشل ىلارظنلاب ٌدسأ نآس حو رغلحرتلق تن نمتلا ةفءارغص مداخىلاتحرفت

 || ظ[احلا تياردقلوفأف هثوم لبق ءارأ نآس ح ألامف تلعب م«وةرصبلاب زاتحادت لح رازهلاقءتغلباسلف |

 1 نلاعتهللا حر لامذ هلت يسن اقدللا لرد نوكعت نملاقو اليجادرٌدرفهماعتإسو تاحخدف ىفنذأ م ْ

 || كعمىذلايلهالا ناةلاقالت اق ميلهالا عطب احواف مت ارا ىتفانلاقزيلهدلات زاقاساف تضم
 || ةحيلهاةثام هلثعب و هل فاقكو عم ى رب ىلءهعوقو نمابححت« تح وشو مذ تاّعذهثم ىلثعباق ىنعفني

 || ةروسكم هل مهسعاحفلالادعب ورمجلا تشب انخاجلاوّدد_ومءاراهذعب و واولا نوكسو:دحوملاءابلا مضق 0
 1 ث و مالا | خشب ىلإ اونا تون ف لالا دعب وتونلا متفو فاكس ار سك, اكسااو ةمصم ءاطاشدعب ف 1

 | لاقاكتاكو ىلعىلصسسو |

 م تيحتف ساناىلولا
 كوا ارظن هدنءانساحالف
 فضغ ةرظأ "ىلا شارا

 لاقو كا ذ لبق فر تاكو
 ىرس ترا ئسىال

 ةلبللا هذه ىف تدصقىاو |

 ةلئاوعدأ نا تاره ثالث

 كلور ست لاع
 هللا لك صدللالوسو حور

 ءاعدلا نيبو نبي اسوعيلع
 حلا ا!تفرعاذه نمو 1

 ه«هتلاردتءانسسلا |

 يح لبق نم دجأ جشلا ا

 تقوىنءافعوهساُملا لبق ١

 اعدو ىنءىطروةدب تاق ا

 ةلج نمو ريشا |
 لنقص هنا هلاوحأ |

 اضصةنس ةنومص ره |

 كلاولا ول اهداعف ادي دش ا

 لأ هنلاثرهذو

 هضضنع دااولا كوملا |
 ضرما خت الالامذ ١

 تقو ةحصلاهذهىفولاق ١

 ليئارزعىلعلدتدقارمثالا |
 كوملاةروصمالسلاهيلع |
 كاجلا لع نداء كع |
 ضيقلءاحهناتتنلغف ملا |

 ابقاصتهج وثفحورلا |
 كتخلم كلاملا فلا |

 ىعلس مثلاقذران زال كيلا |
 . دعب موحرملاشاءوبهذو ١

 نيستلس نما رق كلذ

 حقل يس شدو ١
 .تأم هنالبقو تانس ليزس
 دعي نووسس هنااللاو

 ريزولاتاهلاوحأ هل نمو



 َْق هب فاز ىباشأب قرا

 : ناكوةح نظاف بدا 00

 قاض فياخلاج عش
 رب زولارضحوهب 0
 كابل نمةلبل فاشاب ىرب
 عابمتساللوالاعبب ررهش_

 نكىنعمننلا تكن عقئاو ناك كسلا ناك هلبتكقهضارءانتعالاو هءلةصولابلامعلا ضعب لا | هللا ىلص يتلا داوم باك ا هللا لط ميلا لا
 لؤالاو ,بهونبن سلا مالكن ماذهنالبقؤ ماللاو هل هوم هيانعلاوةقثلا نيب عسضب نأو هلبتكا|

 رضحو لو هيلع اعت
 ءايلعلا نم ريثك لانه

 مسهتل نمو خادما نمو
 ا رويزملا ِتنالو 2

 جراخ ةفص قوه ساخ
 | قرط اقددنعع 0

 اننلصتا !ناليلقازهاهر 335 قعتوف مهزدفلا ١ لا ١ ري ب ًالاىلاتعفرتامالو ملعأ 1
 اقامه نلمانامزهسسأ او

 8 , الاتاعلاقوهسأ 5

 هاو فشكلا قرب

 | هذص ناب رص ع

 دعيةشودم هزي دلس هر وازلا

 هفياشلا بجيل ةاذو
 انآ هن دازدوءتالاأو

 هذهلاثمأ هل اولاقكتاكو

 اهانكرت تاناكحلاو>الا

 نةدقتانطالا نماق 5-8

 هرس

 ١ فراعلا ماعلا مبتمو)# :

 ىم يشل اىلاعت هناي ٠
 كواويب ريهشلا دمت نيذلا

 ل( ىلخ
 | خيشلا نع ةقيرطلاذخأ
 همام عاق ويل جاع

 الخ 7 ناكو هناقو لعت

 ةملظع ةيلح سام

 اهرةمال و نوار ءعيساو

 راتئاؤس ردستلا كرتف

 لضو قتحعارتفلا مب رط
 تاموداشرالاةسيتس لا
 دنع فدوةلاهعسل نسف

 هريس نسلق هع
 هللاب فراعلا مسممو)#

8 

 هل(لضفلاو أ هتينكو بتاكدلا ل اوص نيديعس نب ةدعسم نب ىربع)#

 0 0 شايعلاننمهارا معنت !هنادادغب رانا قسرطانارك ذنومأملاءارزودحا

 نس اوخأ لهس نن لضفلا ناك اماوىاعملاو رصاقملادب دساهزيحوةزابعلال ازحاغيلبامتاكن اكو هرك ذ
 مها ة دا ارزولا عل تتلف نومأللعدثالتسال مالك دعس الزكي وما زو لهسنا ٍ

 اناكص شل بتكن أ هر دن نومأ ًالاناكودايعونأ اورو" ٠ ذملاةدعسم ”ور ولو الاد|اخىلأ ندجسأ

 هناملخ ديلا عفرذ ىكقربلا تح نب رفعج ى دن نيبعقوأ تنكر وك لملاةرعسمنا . ورع لاو ر هشأ او حد

 برضف عطقنهريثكن مريخ اد للق تنتكف | معبأ لاقو ىلا مجاحرف مهمتاورف هنود زتسسةقر و

 لاقي عضوعنيتئاموةرشع عت سف فوفو عند نعم لك هز كدلحفر روئىألاقو ىرهط ىلعهذعب

 هللاو نيتثاهو ةرمشعس# ةئسرح الا عبير رهش فوت نا ءارزولا باق ىىرادثهجارك ذو هن دا هل

 باك ىف ىدوعسملارك ذو لرتاسمفراظنلا مهل نحو فاحشاسةف ةداولهللا كزابقانلهتمدتااطو
 ا ةلمهملانيسلا توكسو ملا حفنة دعسموهريغو زلال ضرع مو ةلامل ضرع تاما هنا بهذا وم

 1ْ دنع ماشلا لحاست ةدملب ىف هوثوخلا اوةمعملالاذلاود ةرمسهلا قنة ةنذاونيتلمسهملالادلاو نيعلا تو

 ْ اهمتك ةعلدت نةلاسرب هل تر غطت ةوملاازهىلا ٌقاهتن دعب وةئامونيعبرأو عسب را اهتصح ىنبن سوسرط

 هدح ناك امهنعبهذؤ اهب ىلستس .ئرلا كل ذاه ار قاساف كا ذءءاسفهمأٌ تق زتدقو ءاسو رلاضعبىلا

 عرشاع عدحو ةروعلاركسلاب ازهوويةريطعارت انعم شكى ذلا هللدجلا قبلا فاد 5

 ا ةنجةمجلا نعالا سوغنللالازنتساتانبل ادأو نم عنماك تاهمالا لع نم غتموةريغل افنأ لالخلان م

 انهو هثالد لزان ىلعربص نمزخذلا ل كح ضوعو هب ةاضق عقاول ل .دسا نمرحالا لب رطضرعمم ة ةلهاخلا

 6 نه هلك ةذوامهتيضةناضرل اوهتكيشأ لا .ذلا نمالمهل ا ونلربص ىولبلا قعسووثلردص ىوقتلل حرش ىذلا

 0 0 :ردتامددجىلاعتلا لعسوكياعهقح ملفعنم 0-0 : وأ دخأ ىف تحاول اءاضَو

 .اهتنملا | لعفم كل ضانعتمأ ع نمرمضاخلا,ترقو كوضؤسلعلر 2و لروحأ هيوساظغب اسوق ادن

 0 :راضأ |نمهرعدتسااه ىدسلةللالص وو وثاااهنءلمكتست وةبدصم اا مب اوتسف | مفدي كضاسعرا

 ام هد-ىلاعت لع و اهشعتدأو ءااهشرفةرس !نم ضو ءهواهسفن ىلءرعضلا نمهئسكشتسا امعاهسرع

 هدجللاعت هلا ماكتلاقةنحننمأ | ربمدحتم نماهضرق دعب همل ونام .وةمقن نمك :رعمةمغل ماه دعب هسياعاب

 هلصاعلا مهلربحتو هام نينمؤْ ا «دابعلراتخح كا: هنكلا نيقوا اذا صرب غ ىلع راج هؤايوما تَسْدَعَتَو

 ش اهلاكذ 2 ريقل !لعجوا مب كو واهل عفن اوهام ءاهمودقوهمل 11 عضيق ف كا هتلاراتا اح" الافوجا قب و

 هذهينترك ذادتاو لاعتهنياءاشن اة زك ذك ,. هيمعلان لضفلا فلل دارا مالسلاو

 0 اهعودمأ جو رضخ# قدابعنبحاصال نيني هلاس ءرلا

 زو< الالسح تلعف لاذ د ةمادخ ا 5

 زومعلاعدصب تمس نكسلو د قاففالالحتتق دص تلقف

 مدا وعتاو اىلاك لصوف دعبامأ هبلعزعي صض قى هياعأ ضعب كازوك" ذم اوز ع بتكو
 ملاسفنالاو نيعلا نيب ةدلدو 5 مهر داوولاس نع نورت ذب و

 ىتتش ادعو ةر<سنو درع ىف ىيدنل اىدنبل ادم حا اردنا ني دواد ندمت شن اول ااذه خم + لكى أ

 نودع شراك فلا حج + مهلت اقف لتعم لضفل اووأ اولاق ٍ



 مو
 صك ااب#ا للاب

 مت 5 هل نام يهتلعتيبلاب ٠ ا

 مهاربالل صف ةّدوم هرك ذمد_ةملاىلوهلاسابعلا ني ممهاربانبب و روك ذا ةدعسمنب ورع نيد تاكو 0
 مهاراكلاو بتكمالامورع هلثعبف تاقوالا ضعي ىف لاط !ظاتنيةقئاض ||

 تلح ىهناو نسمع مل ئدانأ * ىيموتسايانا ارعركحشأس
 تاز لعتلااذاى وك شل ارهاتخالو «* هعب دص نع ىغلا بوعتت ريغىذ
 تلح ىّتح هينعىذق تاك اهئاكم نك ثيحنم ىلخ ىي ر

 هتءانصف ه1 لح نمهةحسإ ايعبتاكلا ا ازا ىلعانا و در هشأ ةعيسل مهئاطعب هلق دنح 0

 *(ققثلار عنب م سول |ومةناب نيا, فور ءملادشار نب نان علس نب رمش نب ورعغ)# 0 1

 ص300
 لاقو ىناعالا بك ىفىناهمصالا ب رغلاوأ 00 يدوس قى نويل نب 2 وه شملا نين ادحأ

 ناعالاف باث هاورهشلا لاصار: اشاد .تاكو باكا وجو نماهجووناول دب[ كوول 10

 نامئتنس فوتو مولا نم هين ١ امىلع وسيينغموءاةلااءأم دن دو دعمودو سقتباب عماهايت تاكو .

 قع ن ع ءانغل اذدشأ هناسن اهلل ل ءلكوتملا,اصمصخ ناكو ىلاعت هللاهجراأ آر نمرتسب نيتثافو نيَعبسو

 ىدادغملا بتاكل اايالص وان ببهو نب نيسلا نب ءالعلادعسوبأ )«
 : 1 يه (ةلودلا نيم تّقلماةفالقنار اذئشنم

 تادعب قولو ”اهعيرأ ]ونت ولو نينا دع اعل امامدلل ءاشنالاناوندب مددتو لضغلاريثك ناكو نودع ا

 جيان ا .!قونو ىلا عدلي هجرت امعت ؛ راو نيعستو عبس ةنس والا ىداس رسشع عسانا َْق هه

 عال وتدل فرع ةلزاتماف ناو د 0 كلا ىلع نب ن سك اريدنا ب حاص نينا ةبهرصنول اءاسؤرلا

 ىلع ساولاهللادمع نب دس نب عنب درجت نن ىلع نءءالعلا جرغلاوأ)#

 «(رعاشلابتاكلا ىداوسلا نبابفورعملا .٠

 || هضرظتلالاط ا دقو هديبابكل كاع + ودون ومأملا ىلهتادهرك ذم سن ا فسول نيدجألاقو
 || هراكملا» نينينمؤلارمأهتاذو :تلقف يمد ارثاعفاركشتم كارادجأ الاقف هيلاتفتاماثأو انامز ||

 || قف هلوقيدمشرلا نمهتعمسامريان هتدح عر وكل اوهنقدو در كمال ناقلات ف واسنملا نم هذاعاو

 |١ ىلع ظفالا نم لياشلابةلالدلاو ةغبلا نعم مبرةتلاو ةلاطالانعدعابتلا ةذالسإ!لوةي ناك ةغالبلا |[
 .دابعلاولعلاءالغتشم ||| مرو ناّكلااذهت أرق تس ىنعمااذهىف ةغلابملا ىلءردةبادجأ نامهولأ تنك اموىبءملا نم ريثكلا ||

 عيب رأةنس ىف ىلاعت هللا هجر هداوق نم لبق نمو نيم ٌوم ارب اريمأ ىلا ناك هنف ذاذاق هنأ ارخف لاق ىلا ةدع مني ورع نم نك اذهلافو ىلا

 || ةاهككحدايقناومهقاز رأت وت ات دنجتعاط هباعنوكتنام نس ىلعةعاطل اودامةنالا ىف هدا ذجأ م
 هنناب فراسعلامهتمو)# ْ ىتعت ْن تحل 1 مو دمولاو 0 1 نا. هأب اناس سا الق هنأر ةانلف 4 تنال ١ ا تاقتكا كا تت

 ب(قطصم نيدلا صديشلا

 ةدصاب نع نا ١

 فوصتلازحخ او ىرقناك |

 || فى ًارنمرس كاري ودادغب هلزنم ناكوهقذح ل علدتءانغل ىف ةعتسص هلوهريغو لصوملا مهارناننا
 0 3 0 قا امهووعج مو هرعش نم نتبنرك ذئيسا-ا ننر هاط ةجنرت ىف ٍمّدْعَت د ةوابملا بسند تاكو سوال 3 0 ودمأ مساوهوتنك اسءاه مت ةحوتغمنون ف لال دعب وةذحوملاءابلا عت هنأ ا

 00 م ا ف6 سب د سس لهدا دل لج 2 و5 فهم 1 ا هلكت حا 25277

 لاتع نذدو هسو ربةدادد: ٍ

 ا اههنملكو ديك اراعشألاوةقئارلالث اسرلا هلو همالس ا نس وهللأب ىدت دتقملا مامالادب ىلعرسأ اينارسنأ

 ىداصج رس ءىداح ن نينثالاة شع ةروهدواضاأ |ةنودم ىهو ةدمح لئاسراذناكو ندسلا طخلاو

 ندلا عاش مشا ىلاعت
 ىزاسنب ريهشلا سابلا
 سهشلا ىلوملا وءاوهو

 د (تاداون
 [هطاصاماءهّلئادجس رثاك |
 مالو أءاضقلا ب صنملول |
 جلا ةم ردت ىلا لصو و هكرتا

 هدذع ل صحو: هفيلجتىحاح

 اهلك أو فوصتلاة هر
 ناكو داشرالا, هلثذأو
 ادهاز اداعاتمح اقراع
 تامةدابعلاو لعلاءالغتشم

 رب رع دب امعستو هيلع
 رمد لق د سو رب

 «فيلخ نجاح خش ١ نع

 ةقيراطلا هدع 00

 داشرالاب هلنذأ واهلك و

 ماقأ او لج واو ع 0
 الماغ املاع تاكو 0

 سرو 5 هقيلحخت ىحاح 5

 ةفيخ سر عشلا
 «(ىبو ربلا

 كينوك ةبصقنموصأ ناك |
 ا هعسوتبس نوعسهردجو مانأ ةسجندض ص تاكد ز رساباس نفدودارغن ةثامعي رآ اونيعساو نات ةئسللو الا

 ا مكان الصوم او ةئامعب رو نيناممو عب رأةنسْفامهمالساناكوروك ذا لن عمسأ دق ناكو و ىلا عئهتلا :

 1 يراصتلاءاهسأ نموهو فلا هدعبواهتحت نمانثمما فل ماللا دعبوةلمهلاداسلا ختوواولانوكسو بلا 0 7 2

 اكو ىلوطانأ ةيالو نم
 ب راتامارتحاضالحر

 نسانلا نس - هلاوحارك |راسل

 تاسصلا لع تاك هنا يح

 ماكتب الناكو هلاوحأرتسل
 ْ ايساك ناكو ءر ورضلامالا



 د : : , لكوتلا راسا ث لوالاق مو
 ىنغلا ىلع ماع ماعتا هلتاكو رعش هلو زيسقلاوتهابنلاو ةياككلاب روه مدل قربك ت دن نماعويطماعبل تاغ رطالضاقارعاشت اك |

 قصنمك نان قغش نمنطظاو 7 ىكششا كلدودص نموكلاوكتشا هلوق نأ نسدح ا هلنكي اذه عموريتغلاو

 قئش نم ق:شدفدودعلا كنتم د 'ىرب نا نه ةفناض كتعدصماو ا ١ ىدهآ اذاولامالو تصنم

 ل يب ادام لوذغلان علا اودى دا مهذعب لو نمذو*امو هو ا 0 3 0

 وكوتبن ودى هتمظنف ىنحملاى عاف ىدا اوسلانءاىتبب لءقوقو لق تيءلا اذه! عت ةقودق تنكوأ| ادناعتاكو كلذ فاعضاب

 دابع اهلكح لاضر مانأ 3 دانمما اوقات ندغاب

 داسا |تعشلنآ ارذحالا وي توغل اأم

 هسفنل ق دشن اة دن راناناك قيتاكملانيدلادانعلاق و ا نممهفب و« ع. جا

 آ انس وأ تاكهنا هن رشم

 00 نءايفورعملا لضفلا ننهلاةبه مس الاون اكواهتس.حن هنالاذ#ه ىلءاهتمترصتقا تادأ ةثالث ى مو لاق هين مضعبلاف

 : ىلا ةيفاكلاهتد مص. ىنزلاةاضّقلا ىضافاعهدةللاعت هلتياعاش ناءاهلا قوس هز الاناطقلا ْ ضع ىف فانعت كلش

 ارث بلثلث سل ني كلمأ طرشلا ناب يلوا | لاق ةدمشلةدشماو مليالا
 : روك دملا شي زلا كلذ غلبف هنعتراسوتاورلااهتاقانتواتيب رمش ةيناسقو ةثامابتا ا ددع هلو طا ىقو ا تناكك روك دا 0

 00 نمدادغي ار وك ذماىذا اوسلانيارضحنا قغتاةهنعجرفأ اساس طخمو كولا لا مخ مالا ضم انس

 ١ افاريثكه سلع ىلا ددرتو ةزئاطاه_ئعتزخ 2: ةديصقب روك ذملاىفب زلاحدموةعقاولا هذه سيقع طساو 1 6

 | ىلا بستناوايقتادهاز

 1 5: هللا فراسعلا حشا ل

 قوشم كءلاىناىنم ناحز دع توحامو ىلم لام طاماشع

 ه لوةدمكاذدتماو

 1 1 تالصواذاق طساوىلارادعتالا مز ع ىلعانأ لاقو هن روررك ملا لضغلا نياي عمتجاف هياعىدحا ١ ل :

 رق ىئ واب ف ناش
 1 نمل اجل كلارا اوك جةلاونأ هللا بحاص أن زالناكو ىنيزلاتوعق ئدلبملا ا

 ةيئاورعشلا ىقاوقو « عسموهفردص شا ب اذاءاسولاعتشلاابأاب ا 0 001
 عمط هعقص فمك اه دع رددمتاقاك و رذحاف # عبتمناطش سل اهل و 0 ا 7 0 0 ْ
 ١ طساوت ىذا سلا نبأ ةدالوتناكو <«تلقتنطو ةرتاح داو بلا نب اىلا لسراف ىف زلاب تاس الات اصناف | 1 0 7 9

 1 ةنامسجمو نيستتو تس ةئس ىفوت وويعاعت رالادل. !لؤالا عير روش فصتخمةثامع راو نيناسعو نيتنث اًهيَس ا رصت تاعيوتا ىدت ل5
 نمتاق ضعبلائاذلاق
لمهملا نيسلا تشب ىدأو بلاق طساوت لح روهلاقباشل اذه

سالاهذهولمهملادفغلالادعب وواولاو ة
 ١ ليقامتاو قارعلاداوس ىلاةم

مت !اقراح# الاه هرمدع :نآران ب رعلات ال داو تلاه ا ضعبلا كلَ لاق رو ع 0 5 7-2 دل ع / ٍ : 1
 ؟هللاو 1 ٍّ الاقيفداوسلا اذ ها

 ١ ضايع ن,ىنومن:ر عنب ضايع نب ىنومثب ضايع ضغلاوأ ىذاقلا )ع ١ هلعرضللا هناتلعت
 || ١

 ظ * ( سلا ىصخلا ضايع نت ىموم نب دمت نب ضعبلا كلذ لاق مالسلا

 0 ةديفملا فيئاصتلا فدصو م مباستأ او مهمايأ و برعل امالكوتغللاووهنلاوهمؤأ وشب داى هتقو م اما ناك ١ ىانيعت ريف لاقأك تاعق

 رهو راونالا قراشماهنمو ىرزاملل اسم باك حرش ولعل هبل مس باق حش فلك الا باك" اهنم | اضيأ ضعبلا اذ لافو
 حرشو موىراذلاواطو 1 ىو مص ا قادد دمك ١ ١ ةسسو رةدلبب ةرثف تعقو

 هفيااوث لكشف هزار ودا رع ىو .ماحرم :عرزمأ ثيدحت ٍ نس راط ضل ةهح نم

 ةعاج نعةيط رد دايت ابلاط ع ادنالا لد لاعف ةلدلا ناك ق لاو اك مساق اول هر ذةعت دب اةعكامعس وةسشع عسبس ة نسق

 معلا نيقلا لهأ نم وهو هدمبعت :وهعمجت ماجشالاو هنري 0 هيانع هلناكواريثكك ثردط ان معو 4 انآ ,ارطضاساّلا ب راعضاو

 | ءاضقلا اهتم لقن اهمف هنريست دول ,وط ةرمةترسةني د« ىنعز هلع ىذتتماو مه الاوةناعالاو ءاك ذلاوأ ا ادار اومه محاد دش

 0 دو اع هن ئ سحر عش صا. ..ءىضاقالوهمالكى تن اا مف هندم لادت مذ ةطانرغ |[ 5 هوهلا .لاقف هناوث اغتسأق | ١

 :راهلعتبهنامعنلا ثا ةشابتيس عرر تاما دو هلت رشن الاثطنا دونات ْ اذه نواخدال ةعاجلا

 حانرلا مامأ تس امدقو كدت د هئاماعو عرزلاىار كنا ا ررض ءإ_ها قس الودابلا

 حارحاسف نامعتلاق ئاقش دع ةموزوم ءارضختبثك مناكماوتبثف مسه نم.
 ع ا : هيأ رداع لاك تاكو



 نزلت
 حيت

 ْ هيبالاضبأ دشناو ع رزلانمتنط لالبستلل ا :
 نيحانلاش د رهناخرئاطك وب هر لذنم أ لع هللا

 ىحىح + ىنع دعب نأال د“ و ةرهلاتبكرتردقواف
 ' ةديراناقدامعلاو هرك ذواهلوطلامتع تن ريضا ماهرك ذتييحاقهنلااهمتك :ةلاسر فب رعلاننالثبأ ارو

 ىهوثالذدعب لاق مث تامعتلاق ؟اعشهنير ىذلا عرزلا قنيتريلاهلرك ذوتايبلارب زغ ناشلاريبك لاقف | 2

 أح” ازااوطاف كئدقهاعق ع طاسنا طاش ترمشناماذأ مزاي.الامموزإ

 اعازيعلان ع لبق لع لاولوأ 35 ا 2

 هلوقب قلاملانو رهن نسلاونأ هحيدمو

 هسا ىفانيعءارلان <ماواعج دع مدقنلاعلا نيرلافلاو 5 ممعاحو هو اضايع اولط

 مودعما.حمانفلو -ضورلاووع .ةئيس مع اب تحانمالول د مواعمهنافءوفكي ىكح

 ةعالادس أ لضفلا د 1 ىكيهطسب نم هل هلصأو ةتس لهأ نملاقو ناسغلا لع ىنأ نادحأ ىفرابالا نبا هركذو

 قلو ةلحة عاج ىف ىلءونأهبلابتك كد ةرهاش هراعشاو هفيلاوقوءابدالا نيثدحماءاهقنلا طافخلا

 نابعش نم فصنل ىف دبس ةنب دع ضايع ى ضاق ادإو مهن وةئاملانون راقي هحن وشو مسهلثم نيرخآ اضنأ

 أ نيعلارم بكي ضايع ىلاعت هلل هجرة امسهتو نيعيسو سةر وك ذملاهدلوفوثو ةئامدجسو نيئالثو

 نال قا نب تصحى اةيسنلا هزه ةردومءاباهدعب واه رسكواهكفو ةلمهلاداصلا ضو ةلمهملا

 سلدنالارةنب دم ىهوءاه مث ةلمهمءاطفالا

 لول 21 لرمدا ليقعرصتلا وخلا قفل ارعن ىسعو رعوأ)#

 دع( مولا بستق ف: هي فلرنوهنعهللا ىذر

 ارعلاىورودحد رعلاس ادق ىلع ةءارش 1| قرايتحما هلوىرصبلان سلا ععمو نم. أوريثك نب

 ديبعو ف سو نب لهسودجسأ نيل يلكتاو ىمجهالاوىولا ىسو منبت د رهو ىؤولؤللا ىموذنبدجأ ةنع

 روك م ارعنن ىسعقراثامل هيوبيسنالوقلا ذهتس لعل دب ىذلاو ر ووشمل هيوريسباكوهو ه 4

 او ف ص نسوا وييس هلل اقف ىسعتافدصم نعل“ انا هلا سر هسأ نب ليلخلا مز مر

 ١ امهدحا نراك ىوس دوح .ولا فاهم قس 0 اوتيهذفَهَف 1 املعمدتعتت | ”اواهعج رانسلا لهأ ضعن تاو

 دّسناو ىسعمللا محر لاو هسأر عفر مةعاسل نا قرطافهضماو و 0

 رم نب ىسعث دحأ امريغ د هلك اعيجومغلا تهذ 0

 ةوسم# سانالاهدقو د احاذهو لاك ٠ لاذ :
 فؤدلادوسالايأ نال واضن اهنءذدش ألق ليلخنا ناكورمداخا ىلا عماجلاب وبئاغلاىلالاك الإ راشاف

 ( لوا  ناكلخٍنبا - ه.)

 | ةنذس ناضمرر هش فلق وةرخ ” الاىداج عباس عجلا مول شك ١ ارعفوتوةئامعب راو نيعبسو تبسةلسا

 ' نيثنت ايس ةطايرغيءاضتلا كونو ةنيدملالخادنالب اباببنفدوىلاعتهللاهجرةئامسجنو نيعب رو عسب رأ 1

 يشل 0 تار ا دال |كركسرابتك نمالنملا ءابلا تشب : ىصلاوةممداضفاالادعب وابتحت نمةانثملاءابلا ذو ةللمهملا

 1١ كعل وثوتل نلا عتفوءارلانوكسوتم ملا نيغلا تاب ةطانر ةكاذكو ب رغم ار وهدم ة هيسلن د لامةتدسو ري

 ام نعقورملا كورد وع ايئدتادعمامر ءةءارلازحشأو سااحو لئاسمامسهلو ديك

 ةاقودعي و

 !١ نالاع . وعلا ىف عمابما هانم ىذا باثكلا هلو وضنلاهنع هي وبدس لخأو رصت ىلأ نب عاشو ليقع

 تن ةيشلاو حار لك انو هريغو ليلخنا مالك نرمةملع ىنشحو ةطسل وباكل ا اذهذأ هن

 ا كا ًاساومنق لغتس [ىذلاٍب اجلا اره وهو عما ارخ لاو الف دنع سراف ضران ودول الا عا

 اهحوتم شانلا نعاعط نم ّْ :

 ةنيدعشنسلا كال اسعت
 هرس س دقاهمنذدوهسورب

 فراعلائيشلا هسمتمو)*
 هدد ىلع نتانلاعت هللاب

 هللاب فراعلا يشل ةفيلخ
 هرس سدق ءاقؤلا نبا ىلاعت .

 »ب ( هتافودعب هماقم ماقو

 ادرتاغيع اش كاكو

 نك رالالاو لهالا نع
 اضاراعضاوتمادبعتم

 6-0 ليلقلاب شعلا ٍ

 هم رطلا لوبقم سفنلا
 هللاح ور تملا نسحو

 هةر
 هللا, فراعلا مسهمو)*
 ىل_عءندلاءالبع 2 بسلا

 ندلا ءالعب رهتشملا 1
 د دوسالا

 هنع تععاو ةفيلحخ ىحاح

 شلاةمدمختمزاللا# هنا 0

 0 ىلالصو نأىلا !

 هدنءتا+ةشاولاعت

 ىدنقامسهذ قيد ةضانرلاب ا هالسعلا تو رغوا نب 3ك هنعا اية فوتفسيرشلا لامع تتاوعمالو قرستت حاس ١

 لاق تارمثالث معللا نم
 تلصو خيشلا

 فراعلا :هثلاةمدختلا
 نيدلا ى ع شل ىلاعت هناي

 هدنءتنكوىوج وغلا
 ءامسملا ف عرب لفطك

 ىلا هتمدختمزالو الوأ :

 .الكنمةزاحالا هلو تامثا

 هتبن ف دعقم نيشلا

 تاف 5 هتيلك ىاعت هلاىلا

 ترسو عض ا
 نلاعت هللارو ةنامعسلو

 هدفه



 مشا هنامز عاشم نمو)#
 خجشلا ىلاعتهّنلاب فراعلا

 ىترغملا تووم نب ىلع ددسلا
 «(ىسلذنالا

 هذالبب هرس سدقىب رب
 ةقرع ناو 3 يلا

 دالمل الخدج وةرهاشلا

 نم اريثكف رو ةيماشلا

 ةنبدعنطوت ع سانلا
 دالملاىلا عج زعهسو ا

 ةنس ىف مىفوتوةيماشلا

 هلوةثامعستو ةرسشع عبس

 ةينسلاو حو ةياعتاماقم

 بناج ىلع ى وتلا نم تاك
 ةنسلافلاخالناكو مانع
 ىان”اول لاو هنادذع لعن تح
 ه]ماعاالناسةءنت دي زباب
 موةنالتاكو ةنسلاآلا
 هلدوموستءالو نب رئازأل
 شرف ملعلا لخأ ءاحاذاو

 ناكو هلامظعت ةاشدلح

 قفاخالو قحلاءالاوق:
 بضغ هناك ئالةمولهللا
 نمدن رملاف ىأراذاَديِدَم

 ىتحامعلاب مهب رضي اركشم
 ملعب رضإ ردكسح ها
 لبقي الناكو مستمضعب
 ءاسالاابادهالو ةفيطولا:

 كلذ عم ناكو نيطالسلاو

 نئرسشعرا ذقم مول لكتب
 هلو بدن ريما نم اسمن

 تفاشو رك لارحا
 رصتفلا ازه لمنال ةهظع
 ةرس نانو اهذادعت

 هليان فراعلا هس هنمو)#

 تافاسع ميشلا ىلا بعت

 «(ىدبجلا
 اسردمىلاعتهناهجسرتاك

 ك3 270707070707777 ل تتثتثتث
 ىبيسو هيذهو هب وفو رثك لا لعاباك عضو رع نب ىسعتاو طقن لوعفملاو لعافلابارالاو خلاف عضال

 ١ تاراشاوز ومراهلك ا ماقاهتمددا سمع كلاردانعمهماهفار وضة,نوفرتعي فقونعاهوذ أدق نكي ل نمم»

 مم

 هريغوهراعشا ضع ىةغئانلا لدم مسنمريها.ثملا نامذك و ب رععلا ىلع نعطن تاكو ا.ةلرثك الا نع نسام

 دقلو رعولأ هللاقف نان دع نب دعم نم حدف اناءالعلا سب ورعئي الرع ىمعلالاق ىتمدالاىورو
 ' ٠ راظنلل ناد نيحمويلا# 4 .ارتشتدوحولانأبخ نكدق تيبلااذهد دن: فيكف تبدعت
 | قع رشاذ اا دمي ادن و رهط اذاودس ا ديلان تأطخأو رعوأ هلا ةذتأدن ىسع لا ةفراظنال ندب وأ
 | ليزيدبالو تدب عضوملا اذ_هىفلاةيالهنالءطماغتو رعود صقاسمئاوراظنال نودب نيحبا اوصلازئشلا
 عمجاو هلراج نعرعن ىسع طّدس لاق حاصل | ىف ره وذا ءاكحام م الكل | ىفهريع نهج نمو تودب

 ىلع منعم مكلامءانعم ىنعاوعقنرفاةنح ىذ ىلك وك اكست ىلع ع اك ”اك-: مكلاهلاةف سانل اهيلع
 || قوهواموت هكرداقسفنلا قيسض هيتاك هنا عبما لا ضعب ىف تن.ًا رو ىنعا اوذشكت ان ونحت ىلع مكعم
 ٍ ىلاراقت هتيشغ نم قافآ اهل ناجل نمذّوعمو ئرات نين عو رصمنولوةب هلوحسانلارادو عقوف فوسلا
 || ةيبيهزت رعنزائوربو هي دنهلاب ماكتت هتينح نا نب رمضاخلا ضعي لا.ةفةلاقملاهزهلاقف مهماحدزا
 اهضبق طاقم سا ىابايثاالاتناكن اهللاد لوقي وهو طاب لاب هيرض دق ناك نيقارعلاريمأ ىزازغلا
 هيرمدىذلا نا ليقو ىلاعت هللا هجيرةثامو نيعب رأو ع ست ةنس قولو رياك ئثعوتلااذهنمهلو كلو واسع

 0 هناءانأ هب رض تس ناكوللاعت هللا ءام ناءالا فرح فرك دقأيس و نيقارعلا ربمأ ارعن فس .ون تاك
 0 رعن ىسعدنع عدو د قهئاسا- ضعب ناكو هناضكأ 1: ىرسعلا هلا دمع نب دا خد: نيقارعلا كولا

 اديقمر عنب ىسع هسرلا لمح نأ صن ةرصيلابهمانىلا بكف فسول ىلارب1ن|ىنف ةعيدور وك ذم
 323 لاقهدلو ب.دأةلريمالا لدار امنا إ_لعسن.الملاولا هللاقهدقالفهدسعتب هصاواداد-اعدو هباعدف

 ١" || هيرضي صافركس ا فةعب دولا نعهلأس فسوف ىلا لصواسأف ةرصي ل ايالثمة ماكل هذه تيقبف اذادنقل !لاباسف
 ْ * 00 اهرك ذمدتملاةلاةملازهلاقن عزح طوس هذ اس3

 *(ىنتك دريلاكوزملا ىل رامون ب ىسعنتضحا» زب زعلا دبعنب ىسيعىسومولا)*
 نوناةلاباهاعت ىتلا ةمدهملاهيق هنضوهذاشو 427 رغوهقئاقد لع عالطالاريثكو اا ٍل_عفاماما تاك

 ىتتعاواهاثمىلا قيس لو وحنلا نمريثك ئنث ىلع لا ةشالا عمزاحالا هياعف ىهو بئاععلاب اه قا دعلو
 ةاهنلارثك اواهتقيةح مهفتالفهلك اذه عموةلثمأ اهل عضو نم عمواهو-رشفءالضقلا نم ةعاسجاهب

 وكن م مزاب اهوةمّرقملا هذه فرع امانأ لوشي وهوهتقوف هيلارا.ملاّديب رعلاة أ ضعي نم تعمسدقلو
 هتنأرو ره لاهنكلو ولا ىفىلاما هلناتعم# .واهمف عدنأ هناق هإ1-اب 3 وخلاف رعأالثأ اهفرعأ أم
 | هر رصا ارايدلا لح دو قطنملا نم امش ىردب ناك هنا لاقي و ىبناملا تاولدح رم ىف ىج ننال رسل ارصتخخ
 | نيرخأتملاضعب رك ذوةروك ذم اةمدةملا ىف ش هنع لقندق ودرك ذم دآم ا ىرب نيد بأ ئيشلا ىلعأر قو
 | ىرحوابهنعىرب نبا هباجاق باكل باود ىلع لئاسم نع هلأسو ىرب نبا ىلع ل جا ًارقدق ناك هناهفبن كل ف
 دوقعو ضماعمالك اهةمدةلاكت ءاذ-ةدرغم ىلو راه ةلعدتاوفهسنم لمح ةبلطلا نيب ثحح اهنذ
 | فاملااذهلاق م هتماهودافتساو هنعسانلااهاةنفّدم رغودل اةعانسهلود ا لاتازاشاو ةقيطل

 ًأرطاومخ ٌحاستن نمتناك انواعر وتم ناك هنالاللاق كذبنصت نم ىهلهابعلكساذا ناك هناىنغلت و
 | هنالسلاةيوسنم تناك تاو قينصت نم ىهلو ب نأ هعس مل ىربنب هش مالك نمو ث ها دنع ةعاسإلا
 | نولغتشر سانل ١ وةدم يات تب دع ماق وج تادعبد ردا ىلاولوْرل - رميت ران درغن |ىذلاوه

 || هلادجر شك استني دعتئاقسو معة نه قوقو هبا نمةعاسج تن ١ روريثك قاد هب عفتناو هبل ع
 || ىاضقلارارالا نهّنلارءون أ ابعتردقوهتجح رت ىلعتأق 3 هناق 2 داننور“ دي ةعاج تعوم اذكه ل اعت

 ” لاّعف



 لصتاو سن ردثلا رت مث 0
 ىرغملا 0 ماللا نوكسو ماللاوابتحت نمانثملا ءايلاغش تضل 5 7

 محا ادروك ذملا ل رامون قاكرب رب مس اوهواهقون نمئانثم ءااهدعن وةم#ملاءادنان وكس بوةددحوملاءابلا تو هب ةيئاثلا

 نمار ناكوةسةب رطلا || اهتحت نمئانثمةنك اس ءانمث ةروسكمءارفلالا دعب وممملاهتفو واولا نوكسواسهتكت نم ةانئملاءاملا مشل
 نا ةفيقطاراخ ةيسنلاهزهمالاهدعب و واولانوكسوءازلا اوما مضي ىلو زل اواضدأ ىرب رب مسا 0

 ىوةتردهز بحاصالضاف نما: ةملاءايلا خشب ىتتكدزيلاو ر وهرب ربل نم نامب ىهو فاكتلاب هلو نك اضن أ اهل لاقي وةلو زجل |
 ةدنج قالا بحاصو ةبسنلاهزهتوناهدعب واهقوف نم ةانثملاءاتلا تو فاك نوكس وةلمهملالادلا عنو عازل نوكمو اسهنحت 3و ا

 : كاذومو لل بقانمو 1 .رلا نم هلو زك ةلسق تاو شك ا عما. ةزاطخلاا ى !ون هنا تادوسم فىطخ ترو ولو نس

 علا صفت مالا فردصتب ناكوةغللاووكل اوت ١ .؟ ارعلا اماما ناكو ىصقالا ب رغما ف سورس ادالب ءارعخت نوكتت
 هك ترجو قدا 1 رقمل هدنءرضحهنا هادكأ ضع ر 5 دودتا اوذوتسئ ارغب هيف ارتبك د سات ىف هتم دم حرش ةناوعارقالا

 نيرشعو نيتنثاةنس ى اعف (كلدكرح 1 ىبا ًاسفالت اقف لاقو هلا يش ثلا ىلعار قت تأ ديرتأ أن رضاخلا ضعب لاسقفو رعى ةءارقةيلع |

 0 يك د طلو مهللقلافوئشلادشنافالتأقف

 هللا فراعلا هس مو)# هنأشلادي زلسخ 35 تغرأ هيقالوال د مكشج وهل تسل 1

 ره ارسل !ىلاعت برضا ر هدلادبأ ما كاما تهدي ءاش اه : :

 *«(قارعلا يان ١ لعأهقاوشك امعلاسعأن ملوك, هناندتناكو
 ءارسالا دالوأ نم تاك 0

 را دي( ىدهملانءئتاّقلا نب روصتملا نم زعملا يزن , زعلاننك الا ] نمناكو ةتكحارجلا 2 مالو نراتلا تقلا ىنع مساج ١ : تن الا نب رضا اسما ره نب اقفال نب ةاؤلا نس: اغلا بقلملا ا

 لا تحس ناو ءارعألا ارصئااذقهو لانه ريشا مايأ سابعنب ”رصأ لق فيك و تمن لهأ نمةعابج وودلاَو 1 ذم رة دق 5

 را ع ةرفاوةعشحو مظع تاك املو كانهرظ:.لف هتفرعمدارأ ن ف هبسن كانهتءفردقو رالسلا ن:لداعلا لتقىذلاوهسامعنلا
 ةيردللا لكتادوملا هتيضق ىلع عالطالا مدع رهط اودمر1لا ف هتداعم راح ىلع رضع لا ىلا سايعلبقأ ارفاظل اسف لثق هل لةاص

 لاعتمتأِفراعلا يح كا ملعام 2 2 ةيفنف مهردنعن محجر ةناقدعي هإةةباولعدقرصقلا لهأ نكي 10 ١

 نومبم ّ لعدخللا تدب مهنا ليقف مرد اًةعاقلااوأ ترف هو دع لذ سايعل اونذ اسيا هعضومىلا م دخلا ل ثدف هحورتم د حا 7

 الاب لقتماو فرغم سامع جحافهمدعا اوةمهقرم ىلء هلاوعقت مرد ف طم كوبل مسمن مالا لصاسوانوه

 هدمت لمح رم | ابتدا نمل قرت ذمّقلادستاعاو وهو فو و .يجامسه رخال عوخأ روك لأ
 مايالا ىف ءأم اموننيرسشع فام هلتقف كا ذف نيقداصاناكو راكسنالا ىلعاّرصافاكسمالا هلاح ف رعناموانمامااملتق امنت اموللاقو
 اشغمامونرخ ءرخ تح ةراحلا ناتنس لبقو نينسس جنهرعو دو روك ذا ا هلاودإو عريسا ةمهثلاهنباوهسفن نع قنبل ثق تقولا

 شطعلا ةدش نمهنلع لتقدفوك ال اوم دلو اذه مهللا.ةفاوا رف ءاسمالا لحشد نأ أ ورادلا نجف فقوو هفنك ىلع هلجف
 اولاقو توملا نةبرتقو انعط] ًاوانعب- مسوعجاراولا ف لفطلا اسهل ة غال صال ا تحاولاو نورت اي هيام هتلتقدقودابأا :ه

 : فار ىلا نبانا شل نمل تجاوهمأ ىلا وري وزئغلا ءوهسو سابع:فنكى بءلابو لفطلاهنم براعة دحاو:ةجساوساس

 .ةيشنم توملانمسرق ||| قبن قبن[و فرصالابدر ةئاو رومالار دوةزاديلا سان عج رخو لخع وتقولك ىف عرمان راصف دع

 ىلا يلا لاستف شطعلا زيهل هني او سابع لتقف هلا لاعاىفاوز تاو سفالا نطان ىلءاوعاظ | ممئافرصقلا لهأامأو ديددي
 اوررك-فكاعتهنناةجر ديعصلاب بضخ ن اةيدم ىلاو لاذذانأكو ءاطلا فرح روك ذملاىمزالا كل زر حاصلا اوبن

 ىف تذأت : لف لوعلاهسءاع اوذّوَسو ب نايا ىلع فاهوزيسو هر وعشا وطقو سانب عىل جورشاو مكال اولو مهلراصتنالا» هولأسد

 هسار ىلعاوصلا :ودنشس || عمجل راساىلا اوناحاف ير هلو-نم علظ ًاملعملاصا فق وارإف ناكسلا

 ىلع ماقفكاذاواعمفءاملا 6منم عيج مهلا رخاهو راقاظداو_لااوسلدقوةرهاقلانيدصاقاوراسو ب رعلا نما ؛ لابمساو
 ىلع ضع وة ٌثهذو فعض قس 01 ل را فرم رادو سااودانحالاو ءارمالان م.

 هيلع عفن ادقوالا ماي كلذ 2ك ا نمل َنَعْنَم نبةفاس ًاورفالقلا لتاقرصت هداوهعم رخو هلامنم 0

 ؛ىلا لصوو قيرطلا 'ء 0



 ا. اذهاراناعداكو هشأر
ك ذرالسلا نبل داعلاةجرت ىف مَدعَتدفَو لوطن كلذ رمثو رفاظا !لتةبام سلع ةدمرواجو ىو بحاص ١

 راشأىذلا هناواضيأ هر

 ىلا ذولي اىلءماشلا قد رط او دقو مهعابتأ ن مةريس ةعاجس مسه عمناكو تايضالابملاعلاهناو هلت |||. ةذي دعمضشةافو دعب رع

 لاتقريغب ةرهاشلا لشد هناقكب زر نب حلاصلاامأ اوةئانح جنو نيعب راوعسن ةنسلؤالا عسب ررهشرشع ع نار هيلعىلاعت هنا لصلوسرلا
ناطبلانينومأ لارادنةةورعلا سابعرادب لوزنلا ىلعأبش دامو ا.منفدو تامه مسو

 0 ةيفنحلاةفئاطلل ةسردم مودل ىهو ى

 نفدىذلا عضوملا نع هلأسو هإ_ةفتعاس .رفاظلا عمناكىذأا اريغصلا مداخن ارضساوةسفو.سلابفرعتو ْ 0 ْ نيد

 زوعشلا مهل تعطقواوأجو نيا و تملا نمهعم نمو رفاظلا و ونأوهنلعتناكىتلاةطالبلا علقو هيهقرعف هبق | فراعلا ماو م د4

 ىهوهئابا ةنرتوهو نذدلاعضومىلاةزانحلا مادق قاذناو ملاصلا ىثمودلبلا ف حاونلاو ءاكملارسشتناو ظ نب 00 ع

 هداوو هلاماوذ خا واسابعاوأّةقواوعقاوتفءوفداصو هئلعاوح 0 وكسمأ اذااليزحالام مهلتطرتو 2 مدع 5 ْ - 0 تالص م رف تباراطلاتبنأ كاومابعمأو وشر دوز غملا,لاصلا لفك مهرصتنف ةنورعم | "تل لتحت ت”انفوسا

 تح ةرهاشلا ىلا سايعنم رضن حث رغلاتريسواولطسف ريم امسهفو ماشلاى اهناححأ ضعب مز ما و | 0 2 وسن 2

مهلاوطرسثامو-ولوسر لست لصوالف ديد- صنقفف ةطوخلا ب ىلع ىسومك وأ
 ١ هون رضوروك نملاارصناوزدئاف لام !نم

 هداز لضف ل ضافلا وما
 دئقوروك ذماىوملاناكو

 سرادملا ىدحاب اسردم

 دسيعلوملا لت متاع ١

 ليسصحت ةتيرط نهرا .
 خشلاةمرقفلاو علا

 | ةلانمسونيسعنو ىدحاةنس نمءاروشاعد وف ولت أ عدلي وزباي ىلع كا ذدعت هوياصو هناواثمو طابستلاب

 قةرهاقلابرصقلا ىلا ابعنب رضن لود ناكو د ل اوطاهتذ ناك ناوةقاؤلاةصالعت مزه هوقرحأو

 رشه سداس نينئالا عون صقل نمي خخأ وةثامس جنو نيس#ة نس لوالاعسد ررهش منن رشعلاو عباسلا |

 ليقو معا هللاو ضي راقملارهمس> اونطرقو ىنول اهدي تءعطقدق تاكو در وك ذملاةنسلان مخ الاعب ررهش

 ||| ةعبلا مون هتدالو تناكو هتبالوفزاغل اةدملطت لو روك ذملارهشلا نماث ةيسعملا مون مويلا كلذ تاك

ذموهومدلاوةافو ران ف لوتود:امسجتو نعي رادعب رأةنس مران مىقب عنا
 قهتج رت فروك 

 سس ل لل

 ١" || ةلاهستو نيسجتو سجن ة نس يجر نم تسقي لل ةريشع شالا ةعجلاةليل قوقو لمحمس اهمسارتزمهلا فرح ىلا اسما

 ا : مهرخ ًاوهوهرك ذقيسدقودضاعلاهدعب وتو ىلاعت هناجر 00 7 0 نبأ
 ع ع 5 0 ب هيي 9

 *( قسد بحاص ب ولأ نب ركب أ نيدلا فيس لداعلا كلا نبا ىسيع نيدلا فرس مانعملا كلما زوج : ب 2-2
 6 0 ع مر - 5 اك 1 هديعامول ن دس 8

 5 8 2 0 8 2. ا 0-1 35

دبكلاج دق ناكو .دالوأ .هعبتاو ةاوس ىف تحب ولأ ىنناف نكي لو ةنسح "كو ا شطعانف هلوديه ذم خيشلاىديسا:لاقو هسفن .
 مارتلساهنلا ت

 هصاوخ نم ةعاج ىقةدعملا ىذرشء ىداح ىف ندي ا ىلع كل لركلا نم هراسدن امحسو ةرمادعى ردا  ةئس ىف

 ' ها مار ا سوقنا نايت نا
نا نيدلازع هكولماها طع واسارق نبا نمدخترص ملغعملازخأ ةنسلاهذهىفو كو بتوالعلا قد ربط كاسو ىسفتو هلو تح 3

 ك

 || ةسف لماكلا كاملا نباب ولأن يدلا حت مئاصلا كل اهنماهذحتأ نأ ىاا مب لزن ملودحخرمص بح اصب فورعملا

 0 م يصد 1 ةرامااهنأنيشلا لافتراملا
 انبنك بدالا تحي مظعلاناكو باوص ىمثاواملارادب هإقتعاوةرهاشلاى لاء بجوةناتسونيعب راق عج زأ | راما ير ساناللاترمللاب
 ”هموسنماراعشاتعم» وتدالانفىفةنغ :ر4تناكوهحدم ىف اوذسحاف ندي اعارعشل |نمةعابج هحدمو منع 56 !هللاغ ع ها

 ةعلضور انب د ةثام ىرشخعزلل لصفملا ظفح نم لكل طر دق ناكه نا ليقو أ يشاهنم تبث لفاهتيشنت م اوهبلا || تهذ الف نحرلا د

 . ||| هال قواذه ةلووظفح تس ناك, هنانولوي سانلاو قشمدب مهضعب تن ار وةءانج سيلا اذهل ءاضغق. تبت نضام خلا لاق

 0 مه لومنف مسه ع ورش تاقوأر دق ىلع مهو هئانثأ ىلا مهسضعب وةرخاوأ ىلا مهضعب ىنهتنادق ناك ق وقال نم كلذو نجرلا د معرس ىف

 لحاسلادالب كلذ ف لحد شد رعلاىاصجدالبدو د نمةعستمهنكدلم تناكو هيغل ةبةنملا هه ىل م ناظلا ننس مهناثيح

 قهتدالو تناكو كل ذريسغودرصو كبزئشلاو كركلاو سدعلاو نطسلفور وغلادالب واجتمةيمالسالا نافلا نحن نال هين

 || مظعملاتاتامزلا ة1س هخع رانا ىز ودل نبا طبس كسول رفات اوأ انك ذوةثابعس#و نيعبسون امنة دس

 ]| ةلدلمظعملا فوتو: دحاودلءاب هل بق ئسوم فرشالا هوتنأدلو وةرهاقلانةئامسعيو نعسو تس ةنسىف دإو

 ”ةعاس نما ةغبللا مول ىفوت لب هرتغلاقوتاوضلابلعأهتياوةئاسمسو نيرسثعو عب رآةنس ةخغاىذلبتسم .ةضاشلا دالسبلاىلاخشلا

 نفدوةيل اصلا ليج لا لعن متاهتعل ة د نفدو قش مدي ةثايمتسو نب سشعو عب رآةنسةدعقلاىذرطسزا نم هسوربة ند لع 5 3 هصق

 دنع مياقع يل ينل

 تهذانمم هع راغل !َكحأ



 م57

 |لهسالس الشلاةلل 1 نا لك و ود 1 ناعمة عاج ر 0 كلانهةمتش رد

 وطعملا اذهدشنداماريثك اكونت / ”رشعو عبس لس 1

 هةعةجإلملا ع د هلخيسغأ تان ولادرومو

 هىهسو ماسلا قستلقف لك 33 هنافحا ف ناكو نودغلا لك

 هرك ذمدقملا لقص اسد دعنا رابخلادءعلوقىلا رظني اذهوا

 لوتقو هدوفيسلالصت مس و د العكت تويعلا لك ىلعتداز د

 ىرخت تناكو و ماب نيذع نم نيدلا فرش نعتعاصب ريس ءاك ذالا ءابحلا نمتاكرقلف كاعتهنادجر

 يلا >3 ض رعوذ ندص يات اك هنا مدصلا ةباضاو لاردالا نشح ىلع لزتامهن»
 قالت لبق فالتو ىدنلا كو ,# لْز , /كوم نيعبىلار مذا 2

 اولا ءانثلاوىناوف . مت خاف ع هحاتحامباتح ا ىذلاك انا
 ةاستلاراكس ال عقوول نه زئاعل اناودإملاءذهالا فران دةئاسُعلتاسق:رصدعموهدوعتهبلاهسفنب هاك

 ناكواهحرسش لوطن هزهريغةريثكء ايشاو كلملا ازهلثماسعسالهنم مافعتسالو هريع لوط هتسراسم فوهنمو

 ىفوتودوادنيدلاسالتصرممانلا لما هذاو هعضوم لوف و قابلا عيل دةسلاهتم حجذوعارك ذدوصقملا

 باي ىلع ءاضن د ويلا اهل لاقي“ هب د رددت ةئامهسو نيسجو تس ةختسىل والا ىدامج نمنب ريع او عياسلا
 قشمدةئاموثالث ةنتسلوالا ىداجر يشع عباس تيسلا مول هتدالو تناكوءدلاو دنع ن دو قشمد ٍْ

 ةثاوسو نيعب رأو تسةئدس نمىوالا ىداج لك ادأفرو 3 ذدملادخرص بحاصكببأأ نيدلاز ءقوأو

 مهنقدو هيلعةالسصلا تر يطحو ةلودلا سمن ةسردم فرصنلا باب حران فدو ة ةرهاقلاب هلاقتعا عضومف

 راع لاررضحنالا نادسملا ىلع ة طعم ىلع الا فرشلا ىلع ق ثم در هاطاه ابشن أى ؟اااهتسردمىفهتدرت ىل لمن

 دهم نن دع ن مساق | نب ىش 20 نجل نب 1 .ىسع نبدمت نب ىضعدجتو اهيقفل اذ

 هتئعهللا قصر بلاط ىلأ نب لع نم نتنلسا يدي زن سلا نيد مساقلا تا :

 د( نيدااءايضتقلملا راكهلا للاعب ودا داودإو بسن ىلع لمآ اذكه ٠
 1 ا ا زا اح 0 1

 تاكو تازوملاوءار , الا قد .لءالوعمة مر ارفاو ردقل اريك" ةمحالصلاةلودلاب ءارمالارحأ ناك

 تاظلس لا يعهوكريش نيدل ا دسسأ ”ريمالان لصت اقتاحتما .دعةيجاجزلاةسرزملابهقفلا,لغتشما هرهأ اذ بم

 ْ هررضملاز ايدل ىلا نيدلا دس ةريمالاهجوتالو سنا ضن رفلاةيراصتياعاراسونرل نمد شل

 ىتاوطلاوزوك" ملا ىسعهقفلاق قانا نيدلادسأ ىفوتالو هتبقى ناكمح رم قسم اهقراز رولاىوتو

 ةرازولا ف ةعشومت دما قاس تنال فتن لعلاعت هللا عاش تادر 5 الا شوقارق نيدلاءاهج

 موهيلعدمعو كلذ 4ك ىأرندلاحالص لولا ل فلو طن كلذ حرمشو دوصقملا اغلي ىد كلذ هل كسا ىفا

 ريح ةلقساو اكو مالك-| |نمهريفهيلعر ديالا عهيط اعهيلعلالدال اريثك نكون هأرن عج رك

 سلا عواط دنع ءاث الثلا مون فوت ن أنا هتمزحر فوتو هتتاكمىلعلز مواريثك اًعلدنههاح عفن رشا
 اه رهاب نفدو سرقلاىلالّقن ذي ورا زن ميلا ةثام سنو نيناسفو سمة نس ةدعشلا ىذ ندع

 دحريمالاهاخأ تن ارو نيسابللا نيب عمت ءاهقعلا تامعب تعب ودانحالا ىز سلب ناكو لاعتهللا
  قتفوواولا نوكسواهيم وءارلادن د دشتوةمعملاءاذت فب ةيوركن وتفصل هذه ىلءاضا رع ضفحاب نبدا

 ةنس نحر قرع نداا دخت أ ةدالو تناكواكعندبرَعلاب عضونم 5206 ع ءاهاهزع قةدحوملاءابلا

ْ 
 ما نف دور كالا. ةباحتو نت الثؤ تس ةنسة خا ىذ نم نم رشعلاو تلاثلا فىوتوةئامسجنو نتسا

١| 
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 | للاعت هنا هجرهيلءةالصلا ترضحو املا

 : اك
 3 يار ةئبقا!اتيعش نإ .نالادبعن لحن دودومن ني ءروهنلاوأ ار«

 اعَحضا اونمتاكو نساننلا
 نمريدازان [ملت اشتم

 هنجرفوأع - اهه>و
 ةرسع عش رةسق هللا

 تلا ٌصوةثامعشتو

 ساحات نعتزلا 5
 2 رطتناكو وخشلا

 نم ءاهتتشالا ىلعةبثنم

 ع ل ملكت ورطاوخلا

 ا اور ا

 نع ص اوكا عطقنتن ىلا
 ا و ديرملا

9 0 2 

 هتمدخ هلاصتا لأ

 ١ اطال تأ 0 ْ
 لاق ملكت علا لاهف

 وعنع نجرلا دبع خب لأ

 هب ماكتلان 6 0

 تنكاسر مسالا ف نال

 ل وع قست ودلع تآ رك

 .زوطاملا اذهتماكتاذا
 ناعلا نم ردنا اكلذعىس

 ميشلا لاق كاذدنعف كنف
 لقاعلات ا عهو سرزللاامغا

 ىذا الن ءيوسدالا
 الوئفلاالونسردلاالو
 كاَعت هللاالا تاظاسسلا

 نبق هئعب هنزل ازه

 1 يياوخل امتتموز#
 ليعمسا ىلوملا اعتدنا

 : ”*«(قاورشلا :
 هرصع ءالع لعالؤأ 9| رة

 : 0 لالح ةمالعلا هم
 جذل ١ مداخل متاودلا

 ه- اوننكاعتدنلاب فراعلا|

 ىرتف ةرونلا آ هلا ديسيع

 ند راض و هدخعف 2 و

 ودنانانلو ةاتكأ لك أ



 ري ىلأ لفرا كابعتهلناهجر

 انهن طوتوةغن رشلاةكم
 نمس ر-ةىفوت نأىلا

 آو ةيامعسسلو نعل رآ

 «(ماشلا كارت |نموهوتب ركت تحاص
ت َودْوَدَع :ومظم ل 5اس 2 ونسح -رعش ناوثد هل اوى: اضؤهنف تاكو

 هل و هرعش ند قدق ر

دورحدلاتع ةيراهل دع هك اراعورفف فوط تاذامو
 حود 

 ب 2 2 5 20 نمر ىفمورلاد الب هلاجر

 حوزماهلهأ نم ةسقرفامب « تنكتوىونلاىديأ اهب تمار تاكوتاخديزت اي ثاطل سلا
 جيلطو مهنمو ان نافسعي اهعز وقارعلا ءارو زثتاذ

 حوتتوجدلا عج عحشتو هي قراش رذ الك ميلا نحت ليو 9 1 - ةماقلالب وطارمعمالح
 نع اعطقنم اسهم اروةو
 حوسبت مارغلا موتكع تداكو « ليال اذ ته مسهترك ذاذا الغتستم سانلا لاو
 ءر مستوأ فرب قدلات « ىتمك ارك ذاىدجونمحوأت تانك اعراطةسال

 تاجاهفلا لوح راد صمت اهمسن متاواف بس اب .؛ ماع ا دراوشام هلوق بواسالا اذه ىلع هلئاسر نمو

 8 قمعلاتت افنيبلاةانادم تّهراو نالانمتنخجرافريعسلا تارقز مقاولرب سهلا ساخن اهتعن*حج رامنم

 5 هناوقصت رثعت الاسلس قررا ءاملات غلاف بوعش اهم قلعت تأت داكو بوغال ااهفندادقو قدتست ثالئدعب

 نسسح هلثاكو هيداعلا
 قوتس ساملاعمةرضاعم :

 ريبكلاو ريفصلاودسنع
لوصوالو هنارقمىلااهل لييسالن أر يغ متستلابئاوذهفامعن وممشتلا هلتاكو ريقفلاوىنغلاو

 ع هنالهوهدراومىلا 

 اهظعداوملا ششمتاواسذا * اهنويعبرذ أب هلاورأ محاد م
 ةكع سرد ناو ةرهاظلا

 اهلستلاىباق سا |ثيدع نم د م ايَقلىلا نمط نمدشاب

 هناىادتلاب ىانل الدب وفامالا قدح نأ ضبنلاونوكسلا بر وض غلا ضرافىلا لابتالاو ةسمغرل اف ص راض نا ةفبرشاا

 ْ 0 .هوف ةناتع ودنموءاعدلاعسمس || تاون عواض سنو
 طمفماهراذع ىلمأ نماب *« طسلاوىوهلا فكيداش بلا هدق رص ىلاعت
 مردف فلانا انلز آنت « اواعال ةسكلف انراولل ل ] تا ترا
جةنب دعم دإ ومو فيطلو ريدك ئترتنلاو مظنلاىف هلو « (هللاةمعت اياب شل ىلع

 هجرةئامسجو نينامتو عب رادنس هنوخا هلتقوةاس

لالاتد ركن لس ىذااوهو سايل اهم«1خأ ناكوتي ركتةعلةيىلاعت هللا | راتبا ىلاعت هللا هجر تاك
 ةنسلاّوش فرصانلاماما

 هبال تناك ت نر كت ن الب رابحاص ىرونكوك نيداارفطظمة جرت ىفكايسوةئامدجتونيناسكو سجخ قح ناكو ىنغلا لءرقغلا

 02 دلني زر أ7 مولعل !قارصتم ناكودسف تناكو ةردامعل اةعلقالوفءاطلاوءاتلاباضنأريط لاعب وريتهمءا صج له نم مالغ هلناكو يدل نم ز
 رفقا رغوةسنابرلا هداوةعرت قهترشاكلن رآىلالاقتنالاىلعمزعونيدلا نب زرتك الفتي ركتةعلتملا لة هلاضنأ

 دودوم نيدإابطقىلا ارينسو تن رك ف 'ربت ىصعف نيدلا بططق ىلا هأ تناك ىلا دالبلا لس نيدلار فام تتنك دقو ةيهلالارارسالا ْ

 هتفاشم ىلءردشي لف بئانلا كلذانأو بئاننماهف كل دنالوتب ركتن مقتامتنأ لودي لصوملا بحاص |! الب مظعلاتارقا اريسفت

 دوس لو .ةب نندلا نب زتاكممل تلا نم ريت عنتم|أمأو هلاح ىلعهرق او هنعتكس وةفقياكن ا ىلااهلس نآافو || ميردآو ربسافتا ةعدارص

 اهحّوزتف تن,ىوس لنك موتامنأىلااهم ربتلز مو نيدلابلطق عمىهحو ند دوس ريتا هحومللا قئاقدلاو قالا نمهرف

 ريكاهك | اردا نعءزةنام

 ةحاصخلا عمسانلانم
 قى ةغالسلاو يرام

 | اهدإ دأ واهخورتف هن رطمبحأ هنا متن رك كإةوةج رثلاهذهساصدود ومن ىسعو» .وهيحشأ نن ل

 تبلطو ناكرتلا اريمأ 5 اكشف نع نسحتنباب سوشلاتحوزو هيرطملاتاصوت 'ونيدلار نو نيدلا سمت نيدأو

 ىلعاوبثوالجر شع ىنثااوناكو كلذب هتوجا لعاسلف اهل ذل تر ركست ىف مهدنع نوكتاس .راقنيسجن هنم

 "| ماماللوبنم مّدقملااهعابفلالتخالا وست عقو ممتن رك اوكللم ءواقنحتهواتةفروك ذم ا ىسن ع مهمخأ

 ]| ءابلانوكسو ءارلارسكو فاكتلاثوكسواهق وذ نمةاماملاءاتلارتسكب تن ركسو لع هللاو هلل |انيدارتمانلا

 لضوملارب ىف ىهواضرف َنيئالثو نب دادغب قوف لحد ىل-ةنيضح ةعلقاهلةريبك ةدلب ىهواهت<ت نم ةانثملا |

 و هوناب ابني ريشدرأنب رواساهتغلت ىنب ولت اونبر كت أل ئاو تنتمي ر كسبت ركش تيمسو

 باه حرشو هنا ريسنعت
 الونتماحرت زار ندد

 ديالو نةرهش و لة
 ْ سرغلا وام ىناث || دونا مج نفدوفوتدتامارق
 : 1 . 6 فدل ع ٍِع : هدى ىاعت هلأ

 نيكتشاط نينيكتراجت نيلي ربج نب مار نب رعتس نب ىسعلضفلاو اوى وب أ )+ هللا فراعلامهتمو)»«

 لتزالا 77 ْ (ئشدبلادشلا كاع
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 ظ ١ «(ندلا ماسح بعلملاىرحاحلاب فؤرعملا ليزالا 1

 رعشلا ىلع ل مش موهوةدح ناعمهسفو ةقرلا هءلع بلغت عش ناولد هلودانحالادالو أن مىدنج وها

 اهنمدحاو هيلع بل ةنملب ةثالثلاهذهع ومدح نملق هنا عم لكلا ف نسح دقوابلاو اوت ودلاو ا

 ن4 هرعش نم ماريثك ىف قدشا زاو يحاصناكو ناب دصاةماه هلت قفتاو ناكو ناك اضيأ هل اوقابلاف ام ْ

 ىعاشمتام لا ىدملاز الأ د ةما لكي كشضا<لازام د ىعءوهوهلوق : كلذ
 بذاكلا هجو داوسلاوبمعتف ع هدخع راذعلالزئاغحأل ٌْ

 ىوتسادقق شت ش د رعقوف نم لاخدل

  ىوهلاب شالا ضان 0 الس سه عدصلا ثع ,

 لاخلا فص اجتماب" اين ؟اضيأهسفنل شنو |

 نامعنلا ةثتينالا 5 ادوسأالاخردلا كاذوحمل :

 : فيلل نعموهواشبأ ل اخاف اد

 ءادرشلط لع 2( ولا سسأ هثلمحم بوهرعست نم فهفهمو 2 :

 ءاد دوسةطغتب قيقشلا لك 5 يالا او ورك ال ا

 نسكلاهم*اودرك دمدعلا ىتانلاومكؤ تالود انجيلا

 اًضأةسفتلفدشلاو

 هلا اوحأ ىفهيكح نأ داراق *« هه>ونساح أر قءةشلان ا

 هلاخنم هداوسنولدافاو د هدسدخ نم هنولةرسجدافاق

 .اهلسنم نالت لك الس أ هراذسعمال طحخامل تولوست
 |معمءاح سس « الااماذا_ةىكف 5 ارئاز هءدح درو ىوهأ تنكدعل :

 ئنرخك اوهو تسد ولا انه لكم هتلعاسجف ىنبعن امى لاقو هلوق كل ذنف هناتيب ودرتك أ آاضي | ندد 1

 ماع مهماعذلا ناك ام د ياهبا دن ىجلا قسؤانح وهون , .الاىل ها

 .. مانألا ىلع تلظنوالا ممانأ ت ركذام ةواعاب 1

 لص ك1 !ةدومر و نملاى هرحادلسا نيد وةنيب ىسع نب للا ءايسض ىعس خامل و

 ا 0 راع ورجل عدشكتس ف كأ ذو لد , رابخالا تاكو باكرد ىلا

 7 لعل ا مالا © قمر 'ىوس قب امإ عب هللا

 . لأم ليقافوش ”تماعرذ 35 هرزعت هعدوتساو باك ثعباق

 نير 0 قادما لل جال سانا ىذا هدرة رتكو كارامل ا

 اضن أ هرعش نمر

 اهلو ًاتاسأ هل وق كلذ نؤزاعش أ كلذ ىف هلوابنم 0
 تالا موهوب هباشبرأب 35 قيض نحس ومدياك ادق

 قنورفادتلان م كلعالعو 5 لبراب رابدلا تس ناقرباب

 قلعتت اسم هلا لايذابادبأ “ب هنا حزات ةسح

 قوضأملا 0 د ' كريس اءادغل اكل تيبحا, لق

 قرغأ ى يع عمدب تذكو الا « هيدحايسملاترسام هللاو
 قاغمتارو ةنوهاش ءامت 5 هنودوءاقللاىلالثسلا فيك ْ

 ام نمسا قوعداط

 : قارفت هتفاناهد تام ىو #2 اعدداعبلابعادعأ انبابحأ 0

 روهتلا يشلا عم بد

 رت لع ذاكو ى رارتالا
 اهقثالعنمدرخلاوانندلا ٠

 راينا رع
 اك وقسم ددننا لع نط ولا

 ثاخ ماس تاطاسلااهف

 رونزملاجشلا تيب ىلا بهذ
 جىلوالا ةرملا فو نيس: سه

 اشاحو مالك امهتيب رع
 ْع تمصكلاو ندالاللع

 لاق ةبناثلاةرملا فواقرفت
 ىشخدسلا دج حشلاهل
 امناونلاعت هاد عان لك
 لقت كرهظن أو ه قرغلا

 ع 2 . ا
 ناد هتحاو امععفح

: 0 ٌ 

 لاشفت مما راش نع

 تأ قسد ناسا مف

 لواعالو ىلاعلا نمتوك ١

 - اضأ :ًاوهبدأت وهلع

 مهنمالزنت تمل اراةدخاو

 تام هلا ع 1ك ءاحامل لاق

 تاطلسس 5

 مورلادالب كلارنس نيسح
 الصأ تمكن امو ىلاءاح

 اندآتاضنأ :اوهو اا

 + ا هحأو _ : نع ىو

 : 0 وهو مساق

 :هناىر روما هللا ديبع

 ق وبا مدنملاتبحذ لاق

 نم فاو رمشتلا لسيعمسا

 ةّنلاداسبعمجا او-دتاأ

 تكلا !اًةعلاطمىف ىمةرو

 2 مدسعت هلا" ”تردتعاو

 تقمع تقولاةفعاسم

 خيشلا 5 هملدخ نا تبهذو: 3



 ىكلامتف ىشت ديلا دعت
 كوملادذع نمتثحكناك
 كيغرب لاق عن تاق ليغعسا
 ةتلقتثكل اةعلاطم ىف
 ىلا هلوق ىلا تغتال اللاق
 تاردلا نمىع ىلع تار
 تايداعأا روسلا ماذعلا

 قعابتحاى سنان الاو

 لاق ملبعم*اىلوملاىلا لعلا

 ىوملا لاح نم بتعلاى ١
 ةران هلاحت قر عامو ليعمسأ
 هازاو نيلع لع ىف هارآ

  لاقنيلفاسلال فس ىف ران

 تيهذم مساق دج دحاوت
 لسءالوملاةمدخملا

 دنعتنك كاع لاقو
 لاق ىشخديلا رمت مشل
 ةعلاطملا نمكعنملاق من تلق

 قل نالاق عنتلةلأق
 تاامظءاعفز ةسعلاطملا
 ةحاود لعالا او
 هرعوخ [ف ناك هللاديبع
 ةمالعلاريسقت ىلايللا علاطي
 عمد تالاف مث ىواشببلا
 الحى ثخرملا رج يشل ١

 نأ تدصق اذا ةسع
 قىسفن تنآو ماما
 تدبصقاذاو نيماع ىلعأ

 تبرأ هعمتسفعل ا لرب :

 رهو

0 3 

 قبزغباقلا يسد ىف هلىصضأ دي دقن قارفلابانامررهدناك ال
 قمضلا هتاذاع نمو نعم فيكف 5 تنعي امن دلا ىف قضت تن

 0 دلب رابحاص ندلار لغم ملفعلا كلا ةمدخت لصتا اولا. ةعالا نمي رس كلذدعب هنا ىنغلب م ْ
 تاهئجرت قد دق الاخ راتلا ف نيدلارفانمقوتالف ةيفوصلاى رباب زثوهسايلريغو ةدنع مدقتو ا

 ريمالا | همهيثانو هللاب رصنملا نين م وم اريمأ ةكءلم ف تزاص د قواسملاداع مث لب ران عرفا سىلاعت هسباءاش ا

 ١ لبق ندد نمام 6 رخنأق فت اهدصت نمدعأ ار وناكو هدب دمةدم مقا نيكدت اءلث اًضغلاوأ نيدلا سمع

 وهوروك" ذملانيكستاب ىلا لاما كات ىف ب تكف هنوشح حرخاف نيكس هن رضو ص #لع بوف رهظظلا
 انك اساوضعفابعر قت د ةلاحةطيسلا كلماي كل وكشا توالادناكب

 ايزامكلشاج ريسغ لمؤأ نم ع رشعمةطيقل ىلبا حست نا
 انآ ةفالمللا مر ناكعم . ديب افئانى شع فيكس ئادتلا نمو

 هجرناادمملا باب ةريةعنفدو ةئامت “و نيئالثونيتنث اةنسلاوش ىنأت دلتا مول هموت نم كاذدعب فوت

 || مامالاةفيلدنامأ كواموهو ساما ىنمرأتاكر وك نملانيكتابوةنس ثنو سنمرعر دقتو ىلاعتهنلا
 ىلاعح رةثامقسو نيثالثوعب رأةنسرخاوأ ىفىلوالاةعفدلا ف لب رارتتلاذخأ انو هّنانيدارصانلا
 ىرحاخلاوهيزينوشلابنفدوةثامشو نيب رأةنسلا ثنمنرشعلاوثلاثلاءاغب رالا موناه.تامودادغب

 امتمقبب مزال ايةديلب تناكورحاس لا ةبسنلاهذهءاراهدعب وةروسكم مح فلالادعب ودل مهملاءاخلا خشب

 لصالا ىلإ راوهواهلا بسن اريثكح هرعش ىفاهلمعتسا هنوكسل لباهنمىرحاحلان كي لو راث“ الاىوس

 1 1 َتنِد ودلال دق لعدماع يعلاكت راص تيك دروس | اواهه ف ع :وةمسنل اهذههياعتيلغانأ واشتمل اودإ أوما وأ

 انيعقيععمدك احتاناه دي اندبلا لاوه نمتنفك تنكول
 اند أ نَم ضحامواتا نأ نم 5 يمشي ادعت ترك ذامل كالو

 كينماه ىلببرالا اذهىأ اهزخ اوروسالالازغلل رويحأ فرط ىئاهلوأ ةغيطاتابناف كلذرك ذو |
 2 ران فوتسملا نب تاكريلاونأ رك ذريغصتلاب لب ربحت رقاهل لاق ةلحلت راةن دمفوى رع ولا

 ءاطلا تشن نيكستشاط و ةمحملاءاملطلا مطب نيكترامشوروك ذملا لن ريح هدحىلاة ب وسئمامما ليزا ١

 ءاثلارسكو ءاغلانوكس وةمعملاءالنا ضن ناكر شفتو فورءهقاملاو ةئلثملانيشلا وكس ويل مهملا

 ٍ ةديصخقعاق ىه و ث روفلالارعت وفاكو ةلمههلاداهدعن واهتح نمةانثملاعاملان وكس واق وذ نم ةامملا

 ىلع ىلأ ناكد تفخر مغ ىهو ندلا مراص تاكد مت تاهللاعي وليرادلبف ةروهشم

 : : *«( عملا ست وط) 0
  ااهريغو املا دمعوتأ هتينكو هللا دبع نب ىسعممساىاعالا به ىف ىاهمصالا جر لاونأ لاق

 . اولاقف نوثن

 2 نب اعل بضذ ىف فراعملا باك ىةبدتقنبلاقو هيلع بتل وطومو زخىتبكوموهو مسعنلادبع نلفاسلا لف 1 000

 :. 3 . 31 5 4 هب حل

 ىشخدبلاد مج خيشلا نام
 او هذعاناىضرأا .نستنثاةنسف قثمد

 سدقةئامعستونب رشع و

 مان
 فراعلا حشا ا مهتموز#

 دجلأ ديسلا لات هلل

 (هللاهجنر بسلا .ىراخلا

 نما هللاددبع مشلاالؤأ نك

 ْ تافعن ناعما ىهوز ركتنيىو رأى ومس وطز ركل ؟كاوم نمو هنع هللا ىدر ىنامصل اهنناد ع

 00 قباطتل ىسيعهناخدالانا ليقوهارتاكممم ىف فالتحخالا اذه عقودقو ميعنلا دبعيى م واسن وط هواعح

 ' || هيفههبرض نموهسنف نيديحلاءانغلا فن زريملانمر وك دملاسب وط ناكوهءاعءاملعلا نمةعاج

 ئنخملادبعمحدمىفهلوقب رعاشلا ىنعءاناولاثمالا

 ديعلالاقيسلاتايصقامو ا هدعيىحيرسلاو سد وط ىغت
 1 ماشا لاقف مؤشلاف لثما ههبرض ىذلاوهوهسهأ ىف ثيد+- لاطاو هتجسرت ىناءالا باك ىف رك ذدتو

 مولا ف مطفو لسوميلع هلا ىلا 'لوسر هيف ضبقىذأامويل اىفداو هنالك لذ هلل .قااو س وط

 يذلا
+ 

 هسا حامصلا تاك ىىرهو ملا لاقو معنملا ديعابأ ىتكيو كما دبعمم»
 ]| تنكالو سواط
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 هنعهللا ىذرتاط شتا نب ' رعهش لتقىذلام وبلا قنيحنو هج عهللاىم رقيوصلار كول أ همف تام ؛ 2 ذلا
 دولوم هلداو وهنعهّناىذر نافع ننام ةلثق ىذلا مويلاف جوزتو مويلا كلذ فلا غلب لنلتقو

 ىدر ىلع ني نسحلااهيفتامىذلا مو. !افلب ليقوهنعهللاىضر بلاط أن ن لعميف لتقئىذلا مويلاف
 نيعلالوحآ قات اير اضم هل أوط ىف اطرغمناكو تاقاغتالا تئادعنماذهو هياوم ءاشن تل دلفاممعهيأ

 امر ملف ماشلا قد رط ىفّدني دملا نمنيلد ص ىلع ىهوءادب هولا ل ابتد لكحا عاش دل نكس تاكو
 ءأهللاودنن  دملاب تام هنا ل قوةنسس نيناسعو نيثنث اناوه .وىلاعت هنيادج .رنيعستو نين: انهو وو نع

 سد وطو هني رك ذامو لزملااعس قنا س وطوقنأ ةلرتستملا هلل ىف ىوبللا توقايل
 تي تداططل ىهو 0 دام :نالا للا نركسو واولا متن 2 ةلمسهملاءاطلا مل

 ه0 + ه3 هذ جل هو 9 ه3 ته لك حل سه حا صحت 02 0222- جو بج جواب 3 هنو 70 83ج 000 ---

 هس يح دلك كل 100 هاه م 2 1200 2 522 0 2 252
 *(لص را ارت | نب ىكن :زنمدلاداسع تن : راع نيد فرس )دب

 نب انالسراىلاهعمناكو لقال ةريع> ة-ءاقراص ىلع ل ثق هناوءازلا فرح ىفهدلاو لك ذ مد كت

 ةلودلارباك أعجز ندا ذات فروت نا قوساا افلا, فور مادو تاطلدلا

 ىرو زرو لادم ل ضفلاوت أن دلا لاكىذاقلاوداوخلابف ورعملا فاهمصالاد مش نيدلا لابجسرب زولا مهو
 1ك :)نيدإ اداع تاك هلاو اولاقور وك ذملانالسراسا !ةهخاودصقو لاعتهنناءاش نامه 7 ذكأسو|

 مهنمةفئاطق نيتقرف رتفاركسعلا نا ثمالكلا اذم.سانلااوتمد وكادالبلاوكناملغ نحن وكمالغ

 ةفئاطلاو ماشلا ىلا ىلاعت هن هتلاعاش ناهرك ذك آلا كنز ندلاداع نب دوت ندلار ون: بح تهح وو

 تل لي راس ىلااوهتن الف لصوملاىلاةعبب زرايدو لصوملارك اسعون السر ابل ا عمتراس هب ةيناثلا ٍ

 نيدلا فيس مهلصو لدوملا ىلا اواصوال ةهودر و ركسعلا ضعب همن برهو هك 6 رخل يا

 قى الاقووسل ادوعسم ناطاس لاةسهح نمهعاطقأ تناك اهتالرو ز رهشبامةمناكو رو ك ذااىزاع

 كلمو عالقلا ضعب ىلاهريسو روك" ذملانالسرا بلآ ىلع ضبق لصوملاب ر ةتساامل ىلاعت هللاءاش تامرك ذ |
 هللاعاشتا 00 .هودو# ندلاروت» ا زحنأو هلاوحأ تيترتوتعبب ر رايد نمءيدالت اك امو لصوملا

 ربت للعأت وطنمروك ذملاىزاع تاكو مهلذثمول قشمد ن نكس ل ومالا دالب نماسهالاوأمو بلح است |
 |رخ 1 ىو يحتك املا ىف هتدملطتملوةقشعلابةفورع «مللادتسودم لصوملاب وولهأو معلا بتم حالضو

 ةروك نم اهتسردمىنفدوةنس نيعب رأرمعلا نمبراقدةوةئامستنو نيعب رو عبرأ ةنسةرخ ” الاىداجا

 ىلاعت ةلاعاشتا مملا قرح ورك ذق ا سودودوم ندلأ بط قهو ا هدعب كونو لاحتلال ا

 *(لصوملا بح اصر دنس ق ا 1 نب ىكنر نيدلا داع ني دود وم نيدلا باعق نب ىزاع نيدلا فيس (*

 رعزاةر نحبحاص و رعسدإاو وهودودومه.:أ ةاقودعب ةكسلمملا اة: هل هلقروك نما ىنأ نباح 0
 دالبابلاط هلل نمواسفرسش اب لد وهو ندلارونرعملا غلب هتجرت درك ذك" الازعراتلا فمدلاوفرتاسشو 0
 ةتيفاهكتاف نبضات ىلا اهتمراسواهكتاموةئامسجتو نيتسوتسةنس مرهلا قةقرلا ىلا لصوذ لصوملا 00

 ةصاخ نم هركسعي ربعفاهلتامب الث اد صقو لصوؤملا د صق ما تمر" الاعب رهشف راس ز أو رهشلا 0

 هفرعور وك نما نيدلا فيس هلأ نن السار دلص دوبل ةلابق مش قطعراسو لصوملا ب رغنةدملب ىف مو دلي ا 0

 هاشأ ىلطعاوهتنباهج 3 زواهسفاههحاصر ةاووالا ىداج شع ثلاث ىفلصوملال حدو هلطاصتمدصق دك 0
 مالا ىلاداعو ”لصوملا نمبر راس ىتنز نيداادامعمدحة سعت روك نملاكحو نيدلاداسع |

 ) لوا - ناككلخ نبا -61 (

 ةعم هرئاسو ىبهلالا غم لا

 وه ارت مورلا دوال
 ناكوىراخض» هلابعو هزهأ
 ةياعدملظعب ىهلالا يلا
 هنيعبناح ؛|نيعو مظعتلا

 ادحأ هيلعمدش. التاكو

 ءالتشتلا و ءالغلا نم
 ةئنعىهلالا جيشلاناكو

 هم اها ةدم ةمام لل

 مشل ا نعلقنو هنوامسب
 ديسلان ا لاقهنا ىهلالا
 ةداصانل ىلصى راضلا لجأ

 تس ءاشعلاع ءوضول رمغلا

 قدمو نعوه لئسو نينس
 نا تنك لاك هدم

 ةعيص قءراجو مشا انلغب ٠
 لقتل لبخا دعصأو مول لك

 جسشلا عطغىلابطحلا
 قاعتريلامهاسرأ تنكو
 تقولا كلذ فو ليحلا

 ماناوةرهتىلا دنتساتنك
 تذاب وهرفاس مث ةعاس

 لكوتلاودرخل ا ىلع لا

 جشلا هاطغأو زاجملا ىلا

 مهارد ةرسعو ارا

 ءاشعلاةرغس نمذخأ و

 نسل اوسهذ وةدحأ وةربخ

 قمتملاالا هذه ري عدعم :

 .ىوتتملا باكو فين ريشلا
 قاع ىونالابا عابد : باهذلاف فمما قرسسو
 نكمو ضعبلاما ارباب مهرد
 نملمش :لواذسهىر وس هل

 ةقدصالو الامر مس قدح

 ضعبل !هرديران دك وبسس

 ه]يقو نيدلاع هاو لع

 راس الا موسما

 ٍ 32: ةعسولاح نسا ىلع

 فيرسهلاسدقلاف نكسو



 ّظ ا ذم

 مول لك ةبقكلا 0

 ا ىساأو تأ سض عسب تنل

 كل ل 0-2 سياتاور قف كلذو ةامجتو تاح نيد“ هير ىهوثاطاسل الث لعافاصتوهثاقلىلا حرخو ا تاع ِ 0

 هنا نيدلا حالص ةريس قدادش ناو ىاشلا قربا افق امصالادامعلالاقةئاهسجنو نيعيسسو ىدحا || فوات هايل لكن اكو
 نيدلاحالص لجن ثنيدلا فس ةن عمى ناك هناقنمذلانب رب نيدلا رذاذ دل جالسة رسب ترس ا ١ ةرأن

 لن 0 :وهرو :و لصو كاز 0 ل داعوز ىد شاد مرت مخ هسا : يلا فرعشنكشناعم ل 1ع 5 501 .:كلار مام اه لبا اع 2 || دل روق نم ادد 15 ل :

 دحال موف نم زم ض سه هباصأ و اروهشو نيتسرشع ”لمملا ف ىزاعماق افا هتجرتو 0 "1 ثلاوا

 ١ ناو رك ذ كأس ودوعسم نيذلاز اًرعمودش أ هداعإ ىلونولاعت هلياهجرثاه سجنو نيعبسو تس ةنسر فص تلاع ْ لسرأ تلا

 5 تك هم 4
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 ةنس نم :الثراد هم شاعو هءلاط و لسل ا هضم تاكو ىل امن هلل أ ءاش ّ ىلا َ

 | كاعد
 ا هسه الا م 1 :ةماعشلا ة ةمدخ

 تس _ 2 ا ا ل ل ل11 مقولات هلع عوز
 | ريدتلا نسدةمؤهلاب قاع كولملار ايا و هتعرلا وأ ىلعع: لزالا اريثك" اقيم امْزاحا بم هماكل تاك ُ

 ا س١ :ةناتسق ىلا دلاوداط عا ءار سال ريغ .ءايلعال ايل دعلا طسايةسانسل او

 ٍمسس نيلدملا نيد

 "موعد ةران ةيعكلاب
 ةعاس ماني الو ران دع 3

 ارق هسنلاخو يب

 مماشمةرابزةعادىسفنف
 ةراحالا تل اا

 لاقولنذاق 2 /ا نم

 كلت لا اود عسا كيلع :

 قى وعد سانلا وةنيدملا

 كلا ةروار ف تازتفابلا :

 رصسملاتامتدف ءافولا نبا

 جرتنو رصعلا ةالض صال
 بارا هيانزممكتشلا
 ةالصلاف نرضاعل مو
 ةالصلا ماو عرفانا

 تسلقدار رالا,اواغتسا

 اكو بدأ ءدسعينم

 أ حشلاىلار ان ا ئس 1 رتعقرإ

 راظن قوةهسأ رزيشلاونو

 ' دار والآ نما اوةرئاساوىلا

 ميشلام هذ زخشااىلاتك

 : ىلب و ىتةناعو ىناب ةنضأو

 جشم ار وطحق ٌندَعَف ٌُ

 لاقوانامزت وبدا لع

 اذهنيرضاعلا سلا :

 بهذ هومر ا. انفيض

 ثالث تيف هتولنىلاخيشلا 1

 ىف تيأرو لانه للا

 فدعسط احارس .مانلا

ُ ْ 
ْ 

 نك الا ذبنأىدنملابدأتو كلذك ناكو ىزاء معمار دالملا تالا لاذ هل اوس اودواعف دار /
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 ب رو ا ئدلار و و 0 دلال نان اعشق تاج لكدو
 نكاعت هللاءاشت ا هر 3 > الادوع ندلا“ ازعموشأ همست يدر و 5 ذا نيدلا ف“ ترسأاهرم داع ّ

 هسغتن نيدإا قيس روحت وعدم نن داو ارعسكتا كانه كلذ ل # طفت كبس 0 اورد ءا اولا

 ىلا وباي فسوا نذل ءالص تاطلسل ا نيااضبأ 0-00 اى داعزاع +ةلاونأ )د*

 اءابشأ 20 ارداةعرس ن ءىلع 00 كيف داعم لداعلا كل اهمعل تناك تادعب ٍْ

 3 ْ .هلاسداذحالا نمد ارضح ناك تاكو هيدب نيب ش دخلا تاون دوركسعلا صر ءلاموت سناهناامتم د ةماسسد

 ناوهدلا باب رأ نمدحأ ن طق مل ضرالا لف دهمان عدول سف دحاو رضح ىنسدولزخ#ل هعسا نعناوندلا |

 تن :اكوهبفلد وطتلاىلاةحاحالرباك

 ' ةكلمعمسأ ؛ !لالقتسا نمةيناثل اةّمسلا ىف هو دي انجح سمو نيحسو ناعةنس نانمر تتسرع حل

 ىن سنس | ازه نم ها ال اًهناوم

07 

 رادو تاتو ما اب الاىدا نمني «رممعل اءاثالثلا ول ل بلح ةعل تب فولو هب رضا ارابدلا |

 اهفرعوةعاقلا تحت سردمزب زعلا كلما .دلو كنان ؟مدادتا لن : رغط نيدلاباهش ىنا اوال

 1 نيشنت 2اس نم مويلاو هدم هدا ؛ رهشلا ىفاهلاكتلام باح لد هناب عااوىلاعت هنا سحرا ىلا هإقنو ةيرث

 ءاقولاونأ هتينكو ىلا ىدسالا مالا بأن ليعما ني وجار فرشلاو ردا نينامتو

 ا ىهوابمذرصتامو بان سا زعلالا|ناطل بلا هيداوحدموةديصقلاهذ مج

 ةبلاخو هياتنثا تءاع نع 4« . هنطاخ نما ىتصأن ا بطلنا لس

 هبتاعي نع عمسلا ىأتي ناك او 35 هناسئثان لع هات ل :

 هبك اوك تواهدتدحقفأىلا * ةلالض رطب رأ مكح هللا
 هبهانغ ريثت سلال ىحد ا دع اههص لاحدق ءابهشلا ىرآلاغ

 هيك اوم تايئاخ تداعو جب < فسولن:ثادغلا ىزاغل اى اّمحا
 هنهاذمتقاض سةلاوالعلاءامت وعن توطناو ٌغادملاٍشع# تروكمن .

 هيناح بطذلأ نالمأ هلعاوق 5

 0 انم:تافصاعلا ايانملا رب 5

 3 هىزاوغدالبا نابنغلا تمطو' د

 دب تهولهداوطلاّكل ةنعىرع# نك

 تءزعز وتايثل ادعي تعذعد لحأ

 تمطام ا هرحاالاذ ضيفو

 لم بطلنا نيعتاشف

 هردساعو كاسبغلاث غل | نيسنتسل

 ا هيراضمتافو تلسالعلا معو 3

 هسا رظو 0 َق تندد دقق وه



 نخأ 0 ا 0 1 نمي وازيف لاعتسمالا

 000 0 : هياط عتدك ألمأ ل وأ 5 فسول 3 داعب دب شيع ليفت

 دنمداهدوو!كأ 1 ١

 7 0 - : هيثاود 2 35 ةسبقد 0 ال ا تءهلا الو
 ل ا 0 هيرست عبد: ب امد نمنسمآو #2 هليسعز طف ساننلا ماقأ نمىضم همدعل و مح و انآسه 2 : 20

 8 هبئاك هيتجدق حلبتسم ن مو وع هقول تحابأ بعص ىت نم
 يار م 7 هيحاص ني ريذتن نجحنا ب الاخ عيسصأأ كاما تسدمويلاىرأ تبحاصةعقاولان متجننا : 3 ١

 7 1ث هنراحا هداج مجدل ىداؤف لعل .* ىرحلعسدلالث راس نع لئاس نك
 انأةثالست ةماقالا | هيدا اهتدجاب ور كحراش ع ةيسضن بولاق ىفبو نم
 0 جيلا قكاتبتك | هيضاوق .برضإ لن وبدي ..« هسحامو وود ماك ملو لس
 تايتالا٠ 0 تا : هينايح قوفصلانيبتجدزاالو 5 2 فوتملا د 1ءنمدطصاالو

 قو اهلل هدب دهلا 1 هيهالتس ا قبلا رام قش 5 مري مو رابثلازأ مسالو

 ناكف هماقمف توكسلا | هيلاس لسبنلا نأ ىورسمججأ < البس منزسشل اى ناي وتساب
 3 اناماجلو داع | هيجاو لادتتام حرم ضورفا *« ىسل عفرتو ىبنرت تنكح دقو رم دش ا ساقالا س كلذ هيراشموفصت دولا ضوحو' نع 37 هلدلطوغصت د 2ا صور نكست مدح
 ةسني عزي شلاةفالسخ | هيحاشمحولا شاك امولناك الذ دب اريل دوج عر راث  ترسوط ىبهلالا ا هيحاحباسلا نع قيتثب تئساذا + نكح . لمىداعدت قئالاباغ
 نيانل بع رقت طئاست ا هيك ارتنأ ىذلاءْز 5 نمدا اوح اكوأ كمازتءا فيس: فبكت
 املو هتمد+خ اوراتخناو ١ هيئاوف تناثرهدلاام اذاالبلط ,بلعالط تكا و تصانملاا راو يخف ١ هنكأ اس ماعلا ىدص عفا ميلا يي مسوهتيغل ثاسيغاب ىاستمال نأ

 تا اروار ستين ءطنطسق | هر راسوث أملا هن راس ثيغلا نم 0 هداحوئىداو داوغلاو 0 1 ارق تق ةئ.دعىتوبلاطلا ارك ل دما امم 5 الاسود علا قلأ تصرانانأ :
 فوونيبلاطلا ناسا | هسقان ليلا حدو حاملاطاسف .ه ابن دق كباهش نمرون كيناذ
 ناكو مهشاعملافاقوأ اهيلع 1 : هيقارتانامزاك قد حام 0 زب رعلا كلاب 8 ل

 ١ 1 ا هيلاغت ع نمانلاغ لناحو عابا ي ةلتحو ةعبلأ نم هتغب مف 0

 ةييصت و ورخم ْ هسلاط وه ىذلاوأشلا قادت ع ه[نلد هونأ 1 ْز
 تا لعن تا هنو اع ةيسعل ةارعلشب نسل ىرةيتمانول 83 ةبعو جتا لويس ل ْ

 عهبسو ر ىلع ثاك مع اع هيناحلذام_هاذاع ندناكتلم وه دو رجتأ نم ىرولا بسمك
 كم افرشمناكو لا : 2 ا ىذدلادجلا اعيضامو 0 .فسولا ن ىزاغ ءاملع ازراامه .

 نوذدنأب ثحرطاوا | هيرانغمو هدب نم هقراسشم د تلطأ ناك امحهالواىرولا قاف
 مهضرعريسغ نم باوملا هيلاعتدو الا ىدرتانقىلاوع دع امهاج لاسللا مغر ىلع ىب مدس

 يرعالناكو رطاو كل همقا او«ترسو هيذاسمتءاسف د باش م لسح مل م مم

 نيوخ ذب ىف ْ هيراسه ضرالا ىلع ىولأ امو كوذ «ي جدلا 0 : هليوخ د 0 0 :
: 0 

 هفضل تن والصأ َ هيئات لوتس مأ هسعاامو “ب كبل دع ءامهستا اف تكا

 5 لوو ةعزرعلا لمعلا 1 اهتقوف ماهبسسم ب تا ع ان ثايغلا دع ام ةتاق.

 ةئسلل عابتالا اوةعدبلا ٍْ 1 هتهاوم ىامالاهج وفنلدذتو د هيما واسجأ قا لاك

 عاطقنالاو الملا :هاناو : . هسيتارصتابيماس كام السعال 5 امسي و امتاز 1 امسانعوف :

 نع ةموادملاو نفاثلا نع 3 0 7



 نع ةرعلا دىطارت ذا

 ماغعطل اومالكتل | هلق :ورهانألا

 م :وسضو لاسلل اءامحاو

 قلاعتهتاهحرناممايالا

 نت رشعو نيستا 0 ا

 0 نفدوةثامعسو

 كريب ورازب هريقو ردكم
 هماقم ماق نسمع (ىع)هب
 هنا ىلحدومت ميشلاوه و

 هتسغجشلاكماكلا
 بصن نيبحملا نمدحاو و
 ةددن مهتم و ءاملاهياع

 قال قع 2 3 ةفحسام

 تقوفق وءاكلانمتق رعت

 تاع ثالثه يننع تف لسغلا
 نمدق ناس نارا
 سقلاقهتعطواملو لاق هرس

 بناج ىلا هسا وقح وت
 ثورضاخلا ةآروةإَقلا
 لعاولص و اوحاصف كانه

 مل و هيلعفللا ىلصىنلا

 هللاب فزاعلاوممو)#

 نبدا عم شاعت
 لا وتلا 0١
 سافل او 2 نم هاصأ تاك

 فوسمطق . ةنالق نم

 فن . رانا علاالؤا لكلا

 لكسلاا ارهتشم ناكو

 5 هريصغع ءالعدنءإل مدعم

 فوصتلا ةصح هل لصخم

 هريصع مياشم ىلعرادو 1

 ىهلالا خل ادنعرقتس و

 تامنآأ ىلا هتمدخ موادو
 هس رط هدسنع ل صحو

 لاكتلا غل وف هوبمتلا :

 نعاعطقنم ناكو ىصقالا

 لاوحأ نعادرمسانلا 3

 تاداعب لاسريسفاتالا ٠
 . ةرهاظي ىر وساثلا
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 0 درر تاما والام فو را تاتو عيدا انهو

 دقن التخت ىورلا فرحناكن اوا مز دى ءاهئافاهلاونم ىلع سن دقهناكو ملاصلا ةجرتف روك ذم
 الاب ماقواهاهاضمدصةفابهلعفةودق ناك هنأ رع الئازتراب 2 لوكتتم <” لسرلا ع لمعتسا
 سيمنامولهداومو رهاظلا كلما نيد رفلظملاوبأ نيدلاثايغزت زعلا كاملا ءدلوهدسعب نم باح ةكسل هو
 ررهش عسب ارءاعب الا موفا هب فوتو باح ةئاسورش ع ةنسة حل اىذ سدا

 : نيئالثو عيرأ ةنسلؤالاعس

 ْ ارغاضم او دلا حال صرصضانلا كما هدو هناكم بترتو ةعلشلاب ن فدو تقولا كلذ فس اك تنكو ةئاسسو
 نامت ررارطازمك انقيتارفلاةر وول (نمدالب :دع كام هنافدتكتاع تعتاد زب زعلا كلما نبا فسوت
 00- | نيعب رأو نيتنث اًذنسلئاوأو نيعبرأو ىدحن ةنرخاوأ كلذو صج بحاصرو.نملاكملاهشيد مدعم

 ا هدلومو ةثامسون يعي راو نام ة نسر" الاعب ررمشع عباس بح الا موتةيماش ا!اداللاو قدمد كلم

 1 ا نم رفنماشلا او ورا هر طفوا اكسو ني رشعو عسب ةنحدتا زصو رش عا ىسادةعاةد

 نمد رعلابنيسج ونا ةتسلاو ث نمنع رشعلاو تلاثلا ف لثقو نيس ونا عةنسر“ ءردص ف قشمد

 نيدللا حالص اصلا كمل ع ىوتوةروه ثمهتصقو لعأ لاو لقانلا لقن امل ناخب رذالاسعأ نم ةغار 1

 | ةذسرفص ف هيدالو تناكوةئاعس و نيس#نو ىدحا ةنس نابعش هرهش فدان نيععم>اص هرهاطملا كلما نيدجأ

 ملا دا لور ةصالاوهو زب زعلا اومدقامتاو نيعجأ كاست هللا مهر نيعب تامو تاغ ةئاوس

 امآولداعلادالوأ لاو ل ر

 عسبس ةنس نابعش نمنم ريشعلاو عسباسلاهإءلىفر و < نال خلاف رشلاقونو نراسمأناق حلاصلا

 ل قهدلومو ديعلا ىلصم قرش مع 0 مرا وع اهرهاظب نفدو ىلاعت هللا هج روسنا هو نب ريشعو

 ةرصععأر ءشرها نم نموهو هل انةثام»#-و نيعيس ةنسرخ الاعب رففصتنم

 تبعك نةدعاس دعس : ر نب ورحت نب ةئراح ثندو < سم نم سد مم نت ةيععن نال. ثرخاونا)#

 رازتنرضم نب سابلان ةخجاط ند نةانم دبع تى دع تاكلم نةعس رت فوعنا

 دي(عا ارعشلا لوف .دح ا ةمرلا ىذ: فورعملار ,وهشملاو ءاشل نان دعني دعمنا

 0 عهستامىرت فيك هم هراوذ#|لاقفهباع ةقوفىدررغل اءاف.لب :الافوس قهرعش دست ناك هنالاَش و

 . [|نمدلاف نك مسهتناعنعذلب رصقلاةلوعفلا عم رك ذأال لاف لاقلوقتامنسح امان سارفابأ ب
 || نيةبلط ثالث السجل سراب فرب كا برتلا داع وو نعام امل اوراعيدلال كتْددو

 ا مع ا م م ىيدفوف مسوم ءلعهتلا ىلس هللا لوسز ىلءمدقى ذلاوه مصاعب سقو ىرنما مماعنب سيق

 هللاو مماع نت سبق ني ةيلط 0 مماطشل مو هىركمل اة د. يعول لاقوربولا لهأ دبس تن لادو همرك أ 3

 ةيثابلا هيدمصقق هلو ةب قاطلا ماتو أى ءامهاب ب اوورعش فا همسي ثمل ارع اريثك ةمرلاوذتاكو نأ اولا لعأ

 نرنااهعب رزماب رب تالمغ 6 4# ةيقيطبا :ارومعم#ي معسل رام

 قلاهذصتاعتاهلن روناهعماذاوةيمتن ارى :ونغلارارض ولة لاق از ءثلا | تاقبط باك ىةماتةنءالاق و

 . || ةمرلاوذاهة لافاعأيش دشن: تناكأ اتاقلاج م.واهءاعفنالاءاعثدقتاةلب ىطهحولاةثو:سمل اق
 هنارالقمارت مونةندب رعت أيل ىلاعت دق تا هرنالوةمرلاىذوعسش عمن ايست دك علا

 ةمرلاؤذ لاف هاسّوِب اودان او سا وتلا لاسإلالهأن هتناكو دوسأاممدالحرتأر

 همعط ثيختعاملان أوت ملأ 5 داب نكسر راعلابا.ثلا تحتو م ةحالمع نمةحم جوسحو ىلع

 ايداؤفلالض كمآ لو ىع « ىذقنافطفذلارعشلاةعيضاوف * ايفاص ضدنأ ءاملانواتاكن او

 لاشناههح وىلاراقنب نأ ب حأق عةرمىفالا طةةممرب مةمرلا اذن ىورت و

 ىزح
5 



 0 تاني و 35 اهارتالف حالملانيراو

 ْإ » ةحالم نمةحسىدحاو ىلع 5 لاق نك 1 هرهابتت اكواههج ونعم قربلا تعزتف

 ١ تلاقفرو؟ ذملات يمل ادع همعط يخت ءاملانأرت ملأ 0 لات ةنأب ربان تماقوا ميا تعزتت مزال

 اهفرئاسلاهرعش نمو معأ هنلاوهقوذتن أ لبق توملا قوذا هل لا: هن ام عا لاف همعل ن فوط أ بحتأ هل

 اهم ويهىلق جاهىن لسهأ هب 5 تناح وح نمحاو رالات هاذا

 اهنربح لح نبأ سفن لكىوه ذ امتاوهنمنان.علا فرن ىوه

 ا | رغس ىف سه هنا اهب هيدبشت بيسوع صعص نإ ضاعن 'ءاكمل | جب نم ىف هواضد عاق رك سقت ةهرلاودتا ١

 اهمال معطتس اهممايذ وهيواذداق هرقنهبلقىفتعقوفاهعلاو طق ءامدش مدح زاعمات ةرخاذاف ىداؤبلا ضعت

 قال
 قوهو هلوّدب ىنعاهاناوعاق :رناهامسوةمرلا وذاهب س.ثفاهلهأ ” ىلعاهتماركل الغش لمءتالىت لاء ردنا
 كال «لو قاسامس مب قيس « ىلكلااًتهاوءاقرخاةنشامو ةغلابلاةياغ

 الزلم تمشوتوأ اعب ررك ذي د لك ينال نما

 أ ةيساصءاورخلب رآنأ كل لهامون ل لاعق تعب اذابار ءالاضعب ع لزتأ تنك ىضلا لضفملا لاقو

 : تايبانيتأ عليمردقب قب رطلا نعي لدعفاهدي رئاعتجانهح ودذ ىار رد ةف تاعفنا هات اقف ة هم .رلاىذ :

 ءائسا نماتسحرشأ ةناسحلا وووفاهم ةناستس وأ وط ةاصاانماعتج 0 - و أ رش ذات هد جفت هرم

 كك ران زنمكعنماف تلات ةصريغت لق طقتع لهىلتلاق م 5 ةعاس اند ةوتساح و تلسف ١

 ةمرلاىذكعلوق تعمامأ تلاف كلذ فيكو تاق يلا ناسانمنم ا
 ماثللا ةعضاوءاقوخ ىلع 3 اياطملا فتن عملا ماع

 هتقانابطاختلوقي هيفوهنعهننا ىضرىرعشالا ىموم لأ نذدرب أ ن بلال جيدملاريثك ةدراو

 رزاح كل ءلصو نيدساغي ماعف 7-0 هتغاب لال ىمومىنأ ننا اذا اهاعرغمسا انو ا

 : تاسبأةإح نمهتقانبطاختو هوهنعدتلا ىدرىموالاةبار ءىفخامشلا وق نم ىنعملا ازهذآ دقو ٍ

 نيدولا مدن قرم اقةبأر عاد لحرتل> و ىنتغلباذا

 دشرلا نوره ندم نيمالا ىف هلوةبهحتوأ او ىجعملا اذه نع شك سا اونونأ امهدعيءاجو ١
 مارح لاحزلا ىلع نهرؤهظف 5 ادت نغلب اند ىل طملا اذاو

 | ىذلاهنلاوىنملا اذه ساون ىنآت بي ىلع فةوا ل لئاقلاوهنمن آلا ارضحتسأ ال ردالعلا شعيل تح ا
 | امه رف وازكح#.للاوذلاةواذك عامنلالاةقدييصتالوم تان أو-م وحب درعلا تناك

 8 راصتالا ل او ىنعملا اذه لدالاو نسبا هءاهنفوهوتببلا اذهب ساون ذوب أ الا هنايأ امو نب روك
 | ىاهتتالوس دراي تلاق هيلا تاصوالت لس وهيلعهللا لصهنلالوسرلةقان ىلع شحن دق تناكو تك / وسأل ا
 ١ ىناىعملا اذهريسفتو اهتد دحام سيل لس وهيلعهّنلا لص هنيا لوسر لاعفاه رد أن أ اما عتود كنا ترذل ْ
 : ْ وهاولاق هنوفرعت فيكلا# ١ . اهلعاعدةمرلاوذو جيذاأب هتقاندعو حاملا نأالا تنشأ و ىتارغك دقف لريغملالحر أنا جاتحأ تسلا ُ

 : ,هنوكلدوصقلا فوتأ أ وهفراغ_هالا فدك |نماهحارأواه هرهط ىلع بوك لا مرح اونو د عذابات |
 2 دو عسم دقوا ار ماسه ةوحخاةم .رلاىذإن اكو حودمملالا هتلضوأ تحانمإ يلااهئاسحا ةلايققابعل 6 نسحأ
 ,فالخى ارلافتساجلاىراقو ةييتق نبا لاقاذكعا مسير دوعسم لاتف دعب ةمرلاوذتام نو تا 1 ١
 1 دوعسماهلافىل !تابنآلاو با اوضلاب لعأ اواذه 0

 عرتمت المنيعلا نغج وءازع * . ,دعب ناليغب وأ نعتز عت

 || ءاقركتىفاو لمعلا سسحاامهللا ادتل اعف ىلاهمحلص اف ىاودا تقرخت د ةورفس رهط ىلع لح

 وهو لالطاو ةسهلاراث أ و
 لاجلاوفطالاةيضصاادنع |

 نمزاف هتيارو !
 ةيظعتبمه همم ىلصحو

 ىلا ىاق ىف ةينهلاءزسهو
 قالسربكو تالا [

 نادي زباب تاطاسلانمز |
 اهفرك ذب هسلااهلسرأو 1

 امضلا ع

 شرعلا لاو نماذتبن
 اهرخ 1ك ذوىسركلاو | 1

 نمةيحان قرلظلا عقواذا هنا

 تالتءاملص ىر ىجاوتلا |
 ٠ هللا لصتالوسرحاوتلا |

 مانا اف مسوهيلعىلاعت
 روح عاملصو انيروح

 هلالوسراوارساسعلا

 مشو هنلعجلاعت هللا لص ا

 قاندح وفانعتتفانو زخم

 ايظعالط ةمحاشلاكل: |

 جفرف ملظلا كلذ فصوو |
 هلل *تاخدن نزياب تاطلسلا

 ىاونلا كت لهأ نعال ١

 ءالعلا نم ضعي (ىعو) ا

 هتمدخ ىلا تيهذلاف هلأ

 رت نات درأ تلقو :ةص ا
 ىألاق قيرطلا اذه !
 لاقل _علاتلقوهقيرط |

 0 رط تد>و له

 5 لأقدم

 نم د رضاعلا ||

 ىلح كامن ورعل

 : هفرعت عئاولاق قاسركلا

 لاقل ضغلا لهأن م ضاق 1

 هد د: رط ل | هنأ

 نم كف سداو فوصتلا ْ
 داماس هك قرح ١
 هب رانلا ل مك ةملاع دلك ١

 هن رعش الواسر د موا ضأق



 : ةمده ه سل غ نمودحأ :

 6 , كرتىاسفتلاهقو ثثةلاع

 هلت الو لعل اق ٍرط

 قا راغلانع مرتك وتد

 هنأ هاوحأ ةلجزمد»
 طومق اريصح شرف

 جان جشااربسقن مسير ق
 ًارقو هسؤر تن: نيدلا

 ا ةودغ لكربصحلا كلذ لع

 امولنيعي رآك اس ةزوس

 تام نيب رالا مآ اناو

 هريس ضد قر يصالا

 نّمىكحدباع ىلاعت هليان

 *(ىو هرلا

 ف دوست ا تالسم تس و

 ١ كلاذؤهتحسو زراثتساف

 !تسلوةنيزلابا.”تحرلا
 تلافةثت دلاباشل اوءابعلا

 كلذ كنمدقرأ ىا
 ةمدخ مزالو ءاضّلا لرتق
 ليصحف 2

 ثا و فقوصتل اًقن , رط

 ةشطنط سقي هل هندد لزعا نوم

 موادو ءارتسل تارخو

 تآىلاةدابعلاو علا ىلع :

 هدعسم ربستع نذدو تام

 هذق ص ىلاعت هللاروف

 هللاب فزاعلا مسضمو)#

 عج اكاعت

 * وكسالا
 : لضافأ نمت اهتسجر تاك 00

 ةمرااوذهم“ لاق يلواطلا اك ىلعةمرلا اذءانأ مواي تاكوتمزلاىذأ ١

 || تسلفردغدقل اوه هلاوأ لخدق تان اكن الئاقلا لوةكراصق هنأ اذ هناك اذااسممهنم ىرنت اقؤلبأ ا
 |١ ىدم الا هلاقام لاح ازهامهنم تسافر دغدةرداغا اول دق لم لا ناكن ا هلوق نم غن اذه واهتم أ ِْ

 ا رباط مانع عبس ة نس هنالو تلاكو كو ىو راصتخالاو ةريثك"ةمرلا ىذزاب ا وةواسعلاةدهربغي اكاد ١ 1 كلذ عضوم ق َنفدو

 ا اوةنس نيعب رن بانا مرهلا ف صن نساان لاق اولا هترض-اموملاعت هلأ 1 .

 | فواعيلاجشلامهتسوز#
 ا طعلا اه هرمسكب وىلامل الم 1 اءارلا !ةمرلا ود اةتلاةمر قاب تعش دع كد اى 4 اوةلدمرلاو ذهل فانعاو ا

 : 0 و لد ١ ندلا لدا لولا نس

 1 ا لاشننورخ“ الاءإل 6 رار ا ا :لاَقف حتي قرتا ١ ا 3 1

 : ا انضاق ىلاعتهّنيا هجر ناك

 ا اهنوأ ىلا هيديصق هلوهدعبةمرلاوذس رخو ولر حلاق ور عون أ لاقو مهريغ ىلع لكمه اميانونذهمنوعق سه 0 0
 1 4 ءعاضع ناد

 1 لزاناني لرت اذا لذ ةمرلا اذت عمور عوتأ لاقوسانلاو عش تاك ع بكسنمعمدلاا تمني لايام 0 | و 0

 01| م ل الا ]ابحت رلملا هلاثاق

 رعبلاىلادوعن مث ا ارلوأ ىف ثاهلءابطراعب اول اقع نعوعحميب سضوَرَع طق ةمرلاىذرغشور عونأ لاقو ا زاك لا فارم تناكو

 أرنا هش ند رفعح نبا | ا م اضف ؛ 1
 ١ دقاهاردعلا ف و كلذ
 :تببلاةمرتلاقف لزنأ تادف“ انفي تحئات قد راعلانمتسحان تساذاو هانا مالبنعشم حلا : 3

 ا هلا

 هو را رق 2 ع يي تلا

 1و هو ةولارقل يملا ا ل ا

 0 0 ثيبلا 0 يقال نراولا تاك بدل عم الاممساقل وأ لاق. 5

 ٍرط ان عمدلا فكاو نم بخ ىلع دع ىرحدقو لوب دوعسمة مشع

 .رئا عااد مكس لك وره تينا او د ةيايص تركدا لايت رادلا أ

 : اًذِهو هنمْتسلخلواطلا ىلع كس راصوبهذملا كلذ نع عير ردوعسمن تالوق ماع آن 148 3

 راثلا نعىحزحر تنالارفاغو 5 ترضتحا اذا سن نعح و رلا ضن اقان

 : لبثت ةمرلا ىزب تنم مثلا ئرصإ رعثلا تفهالعلانبورعوب أ لاقو حا اعلا نيا هر و رب زحرلاولابلا ا

ٌ 

 م دهوك ذو دع را اا لا ارعشلاريداشم نمناكد فو باب و

 || نمتردداسلف تع لاق ىضا اةلسنب دنع بوم لا لالتعا باك" ىف ىلع

 ١ | [مق نمرتسي ردلان اكو اهث دحاآتدلف سعشلان هنأ هن راجا ذاق ادن لح تلاقل داو تاقف

 امنت ادع ا ثلاةىرخاب رجس حءا علةرز مزروع تجرحذاكلذك اانا
 ا اهد_:ءانههل واح

 : | لاقاك للعتت هتيعدة دج ىأ هب رانخلااها تلاقف هلاونو-رثالو هلامحت نم ًاتالئذلا ىدمتلالازغلا

 اهلئلقي عناق فافليل 5 ةعاسلاعتالا ن ا تاق . 0

 ارح نه ىدغلارم < ىلقافو تفرصأ اودو تتافلاق

 جو هو وج هو حس دعو مج معو ا 8ع 20 5
 مج هوه هو عج عي عج جو 02ج هي رج هي عج ديو عج هو 2
 0 14ج ها اح |  ي«ءافلا فرع »ا ف هر 112 هج هد وج 400ج ه0

 ا د يتلا : 122 2 2

 37 ايي هجمت عج

 ل ًاريمالا)# 3

 : ا عالكلا ىذب فرعي نسمح برق عطوم نم مورلا ذا نفاهسهل تدنأو هلخاووهاريغصذخ امور تاك

 0 ازح وعم ناكو هب هيحاصدل" عاق نم الئاهرك هلمرلانهدسس نمي شحنالاهزخخأ |نقوهو نيطسلفب طذتا لعتفا |

 ةاتالا قدر كوت ونجلا هلل بق كا ذاو مادقالاريثك اعاعم ةمهلاديعب سفنلاع ركناكوكلاملادعف ١

 روذناك ةجرت رز قفى اس ذيشحلالا نب اةمدخقر دوذاكر ردت زانحهم ودتاماسةذمعخالاة مدن ر روفاك

 تأ



 | تاصسو هرصع ديلطلا 3
 عمت دتو هيف ةورصلا ةيحنهل ا ك1 مو م وهنمكنتز لعا 0 نوك الكرم تماتالا اش 0 ا

 لاوبسأ عمس م و#مريثك | ملخ محئولاةريثك ةئيبودالب ىقتو اكتم اهزختاؤاهمل ا لقتناف هلاءاطقااهلاسعأ ومويغلاتناكو |

 5 0 هلع وحس و ل افسح قوزع اتمكستسافامغاع نيس هلو نفاع" دهب ركن وهفاحت < روذأكن اكو مسح

 4 0 ددسفو 1 داق دعيج ملا تاكو روفاك ذاتسالا ايس ىنتملابطلاولأ اهم واهل ةكاعملارصم لوتدولا 3

 0 كح ةيليطتطستم
 لا لا :لا ١ ايقتلا م مالسسلاب ه] هارب وهنعل أس كتافو روفاكْن ماق ودمتم د لعر دهر ال هنرب_ةهتعاسل هرم وأ

 - تبهذ ا هتعاش قسطا اىنالل_جهراذىلاكت 0 ا مةقداصمءأ ارمعلاب :

 ىز لسمانأو 1 8 قهحدف هلنذاقةه-دمىفاروفاك ذاتسالا ىنتا|نذأتسافاهدغبانادهماهعبتأ مترا: ّ , دغل أ اهتمق ةيده :

 0 ا دئاصقل اررغنم ىهواهاوأ ىلا ةروهشملا هتدصقبةئاملنو نيعب راو ناسفة نس ةون“" الاىداسج نم عشاتلا |

 ُ 00 1 ا لالا دعس م ناقاعنلازعسلف 3 لامالو اب مدت كدنع لينال 3
 ل ا لاثمأ سوشللامو تاق علك ةصقنم فاك الو دوك اك ًامفهلو ةن حمو 0

 ! ةأنأ درج ونيس ة نسل اوشن م تاخد] لرش ءىدحالءاش ءدحالاةل كروك ذا كتاةىفوقغ ١
 -- ا تهحاوتف هلا 0

 اهاوأ ا هيديصقب ؛ رصم نم يرد 3 نأكو ( يتلا

 اهفهلوق قرأافو 2. عبط حل * عار لمحل اووي نزحلا ْ
 ةوسقىداعالا بضغىديزب ون 0 مانا ىدشت سو د ىو قار 5 نهنيسح الا

 عقوستت امو اهنم ن7 35 لفاعوأ ليها ةاناو ةصلا دع عزحاق قيدصلا بتعب و 1

 داما جا حل 1 هنايثن نم ناهرهلا ىنذلا نأ 3 عمات ف لاما سلط عمو و * هسفنقئاقلاى طلاغن ند

 وا 5 ْ نق ءايغلا اهكرديفانبخ 535 اهمانكأ نعرات لا نات ع رضاناام ةضولامهليموذام :

 ا م الا ا اهلش ادروك ذالاكتتافىثرع قرم ن ,مةرغسمرك ذيدا دغب نمهحورخدعي لع مقئاغلا ىثار | نم ئه ْ

 0 1 اهلواوةئاعلل "و نيسجسو نيدنث اًةنس تام ةّش خ نم نول عسا و

 ها يا وتجفا | "2-7
 ا لبا ا كتافرك ةقابتمو مدقالو فخ لعوارساهو دع ملاقلا محفل ا

 ١ بنام ريدي ترو 0

 صخشا !ىرأالود لا ىرأ ا ١

  0ىآفصلا ى

 ثالثا اذكعو ىادتف

 ا مشى ءابحالا مماشتال ن مم مهلك سائلا ف فلان هلال آخ هد ةنرصم فرخ 1كتاقالا ١
 لاو اهل وس

 ام ناسمالادب دشن ىل مدعلا لعا.ثدلا دن زئاف اهيلط ترث ىف اكوهتمدع * مرلاف تاو ءالاه ماش ىمسمأ 0
 5 ر نقم نأ كفك ناك 1 0 كاعتتنا تيا ١

 هيلا تردتعا مم ةدحاو ١ 0-5 ا
 3 3 6 تي م ل ا ار ا م ل ا
 00 | تطور رشم نين وخيول نمل اب اكل ااهنمىيناصتةدع هل نانةعلا دئالق باك ب حاص ا

 هن تسل امم لاق هه لعل | سفنالامطم باك اضيأ هو ةراشا فا ا وةراب «نسسجاب مه مدحاو لك ةجحرت 7 ىلعم' كو

 00 |. ةدئافلاريثكب اهو هو ىطسوو ىرغصو ىربك خذ ثالثو هو. سأدنالا لسدأ ممىفإ سنأتلا رسم
 1 18 0 7 ١ وافسالاريثكت اكو هتدامةعسو هلضذةر ارغىلعل دب بتكلا هذهىفدم الكؤدال ءلاءذهىفدوجولا لياق#:

 0 0 01 ا وفد هياحصأ نمةعاسجستسيةل ا برغل له راعش أ ف براعملا هاجس ىذلا هبا ىف ةبحد نيبأ ا ناردت لك ادا أ اظفاحالاقو ىدنذلا فك استني دعتئامهمتتو نيثالثو سنة نسالبتق فولو تاللقنثلا مارس
 : 00 ا لالزاءاماو لالخار دمااك هفيلا اون قدم الك ن كتل ءايندفراذعلا علل تاكو هيئامعو د فيناصت, هنع ا
 اع لأ نايل يمرو 3 32
 َك 0 5 ىئذلاتاو لاف ةقلدجر امتد رثعو عتود شك ارحترشس نم ند نك3 1

 ا ل كاا | باوحةوهروكذلا نيس يماوهال هاذه نيشان نب فسولن لع نسما نيل لابأ كتيرا || ١ الثا نات تلتنو ىرهط ١
 ا ا !ناكلاةيطخف هرك ذدقونايمعلادئالةروك ذم ارصنوفأ هل فا ىذا نيغشان نب ضسولنبيهازلا قدا 1

 و 8 5 8 1 يف 0 د70 151 ل 1119 فرو 01505 فلو 1 لسا 1 فال اتتتال هل ا يك دك 0390908 55-2 5

 ىلا هتمسمب تلصو ىتح ١ .دي(لعملاىروغاشلاب فورعملا قثمدلا نما ىرسالال امنت نادتف ني ىلع نينايتفباهشلا)*
 هجر ناك ةيلعلا تارا ا
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 شلال اعت
 23 (ةفيلخ

 نم لات هنبا هجر ناك

 هانم امل الص و هد ولرلنا

 امدح لصت ل -

 ا م سس نس 5 :

 : مامةراظملاةليجعاصف ضرأ هوا دزلاةنجف أوت اذ نة رطل راعشأ هيف هلو فاد زلابةدم ماقأو 1

 ىهوناسحالا لك ١ اهنفنسحأ دع وع رلانمزفراهزالا خاون اوفأ تما: ةوءاتشلا نمر 266 ولثلااهنلع | ا

 ةرهتسمت ا فادزلاتحاب د حدقن يحنون اكلا قر ادمتأو 0 حدق لبن وناكر جا دخلا دق ١ ا

 || حرة سوقسوقااوهحح واو « هةدنتىعسلاك اع نطق ملثلاف دب اك نامزلا حو اذاهحبو ندسح |! ةرفكحلا ةاعرتناكو

 ا : خاشد# اكو ةرارط ادب دش ؤامو ماج اىلا ل ددقو هلو

 : ْ ةسس+بتاكسلادلاببقل لا ىدرعسالا فايدشلا مهاربا نيدعسة عزت قدي ر دئاباك ىف تلد ْ

 1 تييلاو هلابنا لقي 00 روك ذملادعسابسن دشن ةدب ان ركنا ب اضيفاهصالا دامعلا لاف 1 /

 0 . || سدسقةروب زماني دلاب
 || عىل دوصتم ار كسعل دم عسيسةئسرخ الاعب ر رهشس ل 4 تاير ا ' 5 ءروصنملا امم .عستتو نءناعو سويسرا الأ داسملاو هه ةامعلالاكو 4 . :

 ردي زيشلاىلاعت
 | ندلا

 نع 2 دلع ناكو | نع لامن عنب ندلا فرشهبلا ب تكف طا هدالوأ لعب تاكو |!  :2ار ل ورا ا سم ام 0 ١ همالئمدلا الص تاطاسلا نت نءاءاش و رفئذلا :ءودأ هو قشمدتنك# ل املا دودومسدلار وت ||
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 هرعش نمو سانا ةئاسمس+:ونيثالث ةنس دعب هداومو اهحرش ْ رود دل 2 ا آو وك ذملا زيشلا

 | مروا را
 ا تت وتين مزالو سانلا نع

 ةقرطلا ءامم قاردب
 هنمتلعت و قش م دب هعنإ 1 راس ودهيفام عجم رغصرخ 1 اند هلو ا

 0 ا 0 ما رق ىهواهتننمةانثمعا م ةرو ككمنوف فلالادعب والمهم لادلاو | ! 0

 0 ندلاءالع : ْح

 1 .ناكو هرك ذمدتملار ةعجمبحخأ نم مرك أ ناكو مهدوبتعسو ةكماربلا مركعم ايما ان "م ْ

 1 رذعح ىلا اهلقني تدار ورفع لق ةرارولاالودق د شرلا نوره تاكو تاكا ولئا سرلا ف غلب رف عدم ١ ىئدتقا ملم اةقئاط

 | لادبانسدلاءالمشلاب
 ١ هب رطلا هدنعب]ص+و

 دع
 ١ ءافلحت نم وا لنا نيدلا
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 عطاعمهقر *ثتاولددلو مهذالوأ لعو وهحدمو لول لا مدسخاردامار ءاشوذاضاقناك
 : تاس

 أسوي رءانعدنمد اكن - مسجلاك عماج ءامعرأ

 اس .ويتلانوطمست كلانا « ءادجلا واط عست ىدهعو

 ارا( ترطسا عرصرلا ## ءانطا طعم فرعلا فاك دقو

 اا ريمالاةمدخت قلعتدقناكو تاسقل هنأ ن ناظاليكهياعتهنفانيعذتى :روءاشلان اشف هلمعتسادّعف تلق

 هتلوددوذو هند كنررخال د اههشلااهقف فدتلظب تأ # تاو وشلاامل طعنت

 00 ابنذلاكمو كر لع تاج 0 ةدحاو ريغاهمف مات تسلك« اييماهتابسأ نم ككسعناو

 : لوطن تاسعادموتامت اكماههنيب تناكو انجل ه]معتبس ادقوةسالاتابنأ !نمريالات يلا اذدو

 نكلوبلط فتن مئامو ب نك اس طخلاو كرت رد مالع

 نسال اون وس لسع 3 ىواسملاهمدةثالذنىرأ لأ

 رخاوافاو كيتلقع رصشلاو ع رهازءاز كيتتحوب درولا
 راش لاش وهن فاحتووحرب 35 رهاس أس كاوهفق ثاعلاو

 2 مبسم 500
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 ١ ْ ةدحوملاءام ,لاوءازلا متقن اديزلاو اهحا اوضولج نم قشمد هر هاطب ةرانعىهوروغاش ا ىلاةمستلاهذه

 م( ىكمربلاكمرب نيدلاخ نب ىبح نب لضفلا سايعلاون )و

 وعدن أكو رفع لضفلاىخالىذلامتادنالعسأ نأ دب رثفاثيأان وعد تاكوتنأا حام اللات

 تناكودلوملا ف ناب راقتماس مناف ىنأ ايل ضغلا
 زاهعهاودشرلات تعضرأ دف لضغلامأ

 7 | تادالوم 0

 ةصفج ىأ نب ناورم لاق كلذ فو عاضرلا منت ودنأ ناك لضفلا تعضزأ رادنشرلا ماتارريكتاوةنيدملا

 ا : : ةيمطلاو نسل هراغىف ىهوارا ابتدا ارداسملاو

 : دحاوةقللطاوىدث كتذغ 5 ةحلضنأنأ الضفشل قك .لضفلاعرع



 لادا ندلاءالعومشلا 11
 لا تلا 000 00 3 ا 5 3 1

 قديلا بعسش ناكو : دهناشملاىفادلاخ ىد نازك “ب اهلك ذهاشملاف ىكتنردقل 3
 نينمؤملاريمأ صا دقد دلا ولضلا ىلاسّتكف هينفك اذدبلا كلذ باكل نمتعشتح ادةىبصلدشرلا لاق
 امو تعطأو | نينمؤملا ريمأ ةلاقمتعممدق لضفلاهملا بتكسف كلاسه# ىلا كانيغ نممتاخللا ليوتت |

 هند دع هن وازئ وول سلسلا :

 هس رثد لغتشا اوديايطتطسو
/ 

 0 اركمو * 2 هيد نيب لاب ىح دد.شرلا ىلا ناسارخدي ربل سحاص باك لصوف ةدما م ماقأواهيلاءج ونت ناسازخ | اع بلاط لس عرتتلا لمعب لضفلاداقد.شرلا نا مث هر ىف نعام مدح او لك صتخاهرفعج رخ توم ويخلط نمناكو نو ريثكحلا 5 ءفلادلت م ارإ 0-2 0 كا : 0 2 00 1 رع ىفادمت داو ل<بدقد.رلا ناكو هعرذتغالبلاىفعسوأ وهف لقعل اةنم ىو ودبل ءلضفلا لئالد هر عضتبا ةيزح ولاء | ل . 5 ا 2 0 0 0 0 نك هسغت سفن امى هللرفعح لام ذه !ءتعلط متر نعت رغاموهءللاتزاصةمعذ ىنع تلق 6 5ك : ل 3 ع 0

 لاق هناوهو هر دب ص ضل

 ريسك الاةعنصرامرغمتنك"

 امظعالاماهلجال تغلتآو
 نولدلا نم ىلعبكرو

 لاق مه را
 كلذإ يشلا نلعفتف
 لاخلا هترياقاهنعىبلًاسو
 ريسسك الانا ىنانلاسمف

 ناوةعنصلاب لصخعال
 نستاف اذكك ريسكاالا
 هديب هكسف بارتلا نم ضيق
 بهذوهأ ذاقماقلا مةعاس

 رهظ ىلع حب بتكف اذه نعهعدواسعدبلا باك اوباما اذهأرقاتنأ ايةللاقو ىلا هير ديشرلا هارقالفة_.عرلار ومأ فراقنا نع تاذللا تامدا وديسعلاب لغاشتم ص نب لضغلا ناباتكلان ريهذمو
 لغاشتلا نم هه اغتنام ي#تمؤملاريمأ ىلا ىهتن ادق كلن عتماو ىرابهللا كاففحدي ريلابحاض باك ||

 وأهنبز امىلاداع نم هناق كن نب زاوهامدواسعف هركست أامةدعرل ارومآقراظنلا نعتاذلل اةموادمو ديضلاب
 تايدالاهذه هافسأ قستكو السل او هنالاةر هد لهأ هف رعب ل هنيشم

 اليقم أ ليللا اذاىتح دي بيبحلا ءاقل دقف ىلءريصاد < العلابالطىفارامنسصنا
 بيرالاراهم ليللااماق د ىيتشتامم لسبللا دياكف د بويعلاهوجوهبف ترئتساو
 .هراتسأ لمللا هيلع ىنوأ < بيع ليال ليةتسس ياكسات همسك ىن نم مكس
 تيقرودعلك امس * ةفوشكحم قحجالاةذإو * تيصخشيعووهلف تابذ

 ىلا اراهتدحمملا قران ملضغلا ىلع باكل ادر والف تب, انتغلب لاق غرفالف تكي املا ر ظني .ةيشرلاو
 رانااتنيوهورام وئلااهع ووهتطو وهوطلا لحد ناسارح ىلو لاا ةناهبقانم نمو هلع نم فرصا انأ
 دارأف رذعح ةجس رت فح ةريشم .ىهاميس-تيبلانإ|ذ مداختلم :ر مهرج ناكواهزبعت سول تك ىلا
 ىقىرايشهلارك ذوارصسما مف ىنب وةيحانهنم مدهفهئانب ماك الهيل عر دش لف ثيدلا كا ذمدهلضغلا
 مهرد فال [ةريشعب عسن نسف ِناٌمَاَوداّوَلاورازلا لض قودنحلا دازوانانتملارتافدوحأو طب رلاو نضضايخل اودجاسملا يورو :ريس لا ناس ارت ىلا لو اسلف نيعبس ونامةنس ف اعلا لضفلا | صخشو هع ىلع فاذخساو رصع رفعت ماقاق ارتلا دال, ىدق ىلا تا ورم نمهلك قرشا لسضغلا دلقو ةئامو نيعبسسو تس نس شن اىلارابنالا نمءاك برغاا ىحح نب عج لو دشرلاتاءأرزولارابلا
 "هراغدمزك ةوسانلا هلعج ودشرلاهاقلتف قارعلاىلا نسل هذ هرش 1 ىصخشو هع لع هاذ او
 ىلص وما مدار اني قس اهحدمو هذ رو-داملارثكف هلضف رك ديءايطخخلا اوهحيدعءارعشلا هاو مارك الا

 نيغابصل |ىلعهتضرعف زب زبا
 نوكبامغلبابهنمفاولاغتف
 نودلا ع ىكةفلاق
 اذماهلك ةروكحلا
 نمكاذ ريد هلو قدرطلا

 اذهاهرك ذعس التامارك

 لمذ ةرثكتسم هل هيلع ترسكعناةسرافدالب روك ضع ىلعالماع أ ناك لاف كلذ_فيكو «اليتف 00 ةيذسملااهتدبل مناخ ةزج نت ةراسع نمدتلاو مركعلا تلعت لاف كيف سين الول كلم .رنسحامهليقو زاحنالا ىرورسك || تاطاساا دبع نم ناك || ةدئاغلابدوعوملار ورسامهمالك نمو ء|ووكحضف كيلا بوفد نمرثك هيلا رفذولجوزعللاهبقلأ || ٠ ي(ةفيلخ ىذلاهج ولالاةف اتا هس و ىأر كلي وهلا ف هلا رهان مث لضغل اههرق ىريسجلا ل ارهلاونأ تاكو || ناهلس يسشلا كا نيا ند اها « ناطانو ”ادجلا ىفلاوه 0 : هللابفراعلا مهتمو)## نيرا عشا د- كو ههةفرعم ل ضفلا نب : و يب ناك و اهنمتابأب 0 6 0 ا
 اهدواهل فرعال مسهزد زل فال 1 ةثالث باعت يقي ودكسلعام عسر عقدف لاما, بلوط دادي أ ْ

 هنا ءهنكعأ ةشحاوموةرفانمةزج ني :راسمع نيب وهنيبتناكوهصآىفا ارئاح قف ثيثحه بل ءباطلاو ||
 نقىتلاةرورضلا هفرعو ىنعدملع ل سوةزاسعىلاض ما ىبصان 'وامونى لاف وهالا هترعاسمىلع ردقنام أ

 ْ مكرحا هت اعنو :رسلابكاعتهللا لهسس نأ ىلاَص يهل | ليتس 0 غلبملا ازههنمرلط | اواهمل اانرص

 ( لوا ب ناكلختبا - ه؟ ) :

 ةمد# لصتاوةتهلالا
 ىلابعتهللاب ف اعل ازييشلا

 لانوة غيل دوعسم نوملا
 ةنواز قود انهن اممدنع

 لغتشاوةشطنط قدْ دع
 ىلا ندب رملاةيب رعب كانه

0 



6 
 0 يم ىلاعئهللاهجسرناكىوننأ
 ىضع نأ دبال لاَعف كفل: الكفالت ناعزدقول ةنأ لعأائأوةلاسرلاهذ_- مم كّودع ىلا طم ف .كف ايشنررام || ةعظع لاحوةيزنحاص
 رو اوالج رمدقأ ان اوتو هتدواعمى < لذ لضفلا لاقةج نلاهبلق ف عقوت ودرطسل نأ هيا لعاه#.لا || هسسلجت ىلا سانلا مح دزب

 3 سدقلابحلا مهأ لصعو ىلءانكحتم هناوناردص ف هتدخو تلخدالف كن ذأ هملعلوتدلا ف تنذأس اوهرادتيت أ تس ىوخأ

 ا كلذك الادعتب الءبتة دش نمناكو طئاذلاىلا ههح ووك ملا, هت وهسأررعش فلغدقوةزيثو شراغم || 0 ب

 ٍ ةصقلاهملع تصعصقدىلأ نعميلءتاسف مالسسلاد در مفهيلعتاسو تاونالا لفسأتذق وذ لخفلالاق هللاب فراسعلا همو )هع

 تأ ىلع ابتاع امرك ايانقوموهنلاىاطخ لمن ىلءامدانهدسنع ىمتح رذنرافتن حلاق حاسب ارو || دبوس خيسشلا ىلاعت
 دقو هنئح مث ةعاسهنعتبغف ءذماظي هبل اذوعأالت أ ىلعتمزعوهش:دئانالاع ىف لالذا نال | *(هددح هو

 تادؤلاملاربسدقةراسعن الي قفهذهامتاةفةلتالاغب آت دوب ابلا ىلا ثادوا إذ ىدنءام كر || بحاصلاعتهللاهجرناك
 : هتاص>وةهرالولا لا ىأداعواليلقانثكق هلع هناسحاردك اذا مال ام ئب هريخأ لو ىلع ا ةناسلاوخاو ةوطعةرذح

 | كوالاةثيهلا ىلع هتدسج وفهيلعتامشدو هيتئفمسنلا هلم 2 لاقو  غاءملاءالذىلا مقرف ريكس لا ,؟ || هنا كح تاماركسحاصو
 5 و 0 هرعو ةياسحات ر سوى آن ع« ماع ت إهفردر 0 : 0 : و7 6 كع ودرع ل لاقذلاملال مص ول هستق رح : نأ 9 ات 2 ّ 3 5 م 1 01 : ١ ى امركلاىل أعم ا

 هلاح نمانبعو ىنأىلالاملاتددروتج رفنئالوهو فهلا كرابالعمب رضا كالت نك اراطنا ا ةسنمططسقب ضاقوهو

 || ىحو مهردفلا لآ ك.دال كرت او مهردف اف ل اذن نكل او تال ذب كل ىسفن مسنات اوىننان ىللاقف |

 فا لاملاةإتنأرك ذولياةفالتحنا نيتي اكسللا ند نك راكتللا ذه ءارزؤلا را ف قرا شمملا
 هيلاطن نإ ىدهمألالاقو راسملا هءلعرسكمت اف ساق« كدت ص نأكو ىدهم اما كلذ ناكو مه 5

 5 َن 6 هايل ومظر

 ن ندلاديتغ كوملادنع
 وقناكو: ندلا لْشفا

 نوما تمد دوا

 هنم تلعتف هباءابضغمىدوملا ناكوهسأ أر ىنث افالاو اذ هانم هول نمبرخملال.ةلاملا كال دن الامملاب |! ند 0 0-0

 ناكوور دم دعت دقو سا.عنب اىلومةمركعدالوأنمروك ذملاةراعو فرضا اراطستل اوهنتلاومركلا ا مهاب هنامز هق وسلم

 هنامدقي ىدهلاهداووروصنملا ناكو روعأ اةصفاغبلب اج رك ابدعماهئات تاكو روصنملار عسا ناك ||| دنع توقعصن ونوضقر
 2 : عرشل فلان هناورك ذل

 ْ نيدلالضفا نساك وملالاَمف

 | نا ىسامركلا كومال

 راش او خجلا اذهءهستر

 تالاقو هددىت«ءةوقىلا

 دة لكلا لضء تفصل

 قسامركعلا كوالا ماقكالذ
 هغوق خسشلاهعمزدأ و

 رضحأو هلزنمىلا هدد ىح
 ٠ .ماعاتلا مهل انهو هيدي ع

 ىلع هللااورك ذاواوسلجا مول

 اولاقف نوكسوراقووبدأ
 قاوعرشالفكاذل عفت

 اهتلج نمةعو# لئاشر هلوراكلالاسعالاامهلكووةّةحب وج وو هدغالب وهإ_طفلهقالخأ نالمع وا

 3 | معزال-ربابلا, نا هللا ةفاموثهيحاحتماغ لحد لضفلا نأ كك و نسسادعلا

 بلاي 1 كبلارغت ىلا سيدا ءلاسو
 سولي هيلاامو افلسفةكهلا ثرهحولا نسبا شوهاذاف هل دف قعد لامة كتلا هن ةت عام ةلذأ

 برت ةدالولاف كاب تخىذلافرعنلاق ىسبلمةثاثرا ب كتلعأ لاق كتحاحامتءاسدعب هكلاقف سا
 مسالا قفاون دقو نكءذراوكاامأ لضغلا لاقكو»ا نم قَدْشم مساو را او-نموندن راودوكتدالو ص

 مالغدلاخ نب ىحل هلال هذه داو دقاهل لة ىنتدلؤاسا اهنا كأ ىنتريخ لاق ةدالولابكلعأ نم نكاو مسالا
 لضفلا مستف كردق نغىردةزوصتل هنرغصو هب ىةحمت ناك :ءالاراكأ الضف ىنتعمذ لضفلا هدو

 تاءفاضلاق دعأ ىذاارادقملا اذهتقدصلاهةنس وثالثو سه لاق نينسسلا نمكءلع أك هللاقو
 اهعمةيماع ىف تناك اهنالك الل ىنغن ض نأ لاقامرةةماني قاعلاا نمله سافلة تنام 30

 ىس::تدضر ىت-كئاقا مصب ام ىسفنتلغشن م اوعاذنمىلر اذهقاعو كولا اءامل نعى دعت: ةثادح

 | هلطعأومه رد فل نس نم ىض ماع لكل هطعأ مالغا,لاق ريغصلاو مالا نمريبكلا لاق ل لصا اخلاق

 ارفعج لتقامل ديشرلانارئان سان وك ص ءاطعأو هلامعتسات قو ىلاهسفنا ملم مه رونار دنع

 اههوةقرلاىلاديشرلاهحوت مت دز ءاناكوروك نملالضفلاه.تأو ىك هب ىلع ض.ةهتجسرت ىف مدةتام ىلع

 تنث ثيحوأ ةقرلاب مفأ نأ عىل ديشرلاهجوانملا اول دوام يدع ري :لبكوتلا فةكماربلا عسجسو عم
 عدد هع سيد وطرب هاذ دنوييطا وح هر أ هنلاهح وفى وعم وك انآبح | قادنلا هحوذ

 لاشي وةكماربلا لاومأ ىتساو مهنعميل !لقنيامب د مهل ق .ظنانيحنو ميماد عسولانيحاواك مث عهماع
 تاه لاف هجرخافل فلا ىلا يرخاام 2 لكوتما!لاقفءءاف نسا ىلا مداختاارورسسم ريسدمشرلا ت١١

 ا

 - تي

 كولا تذأى هددوح

 ةوظع هةدهضص ىسامر كسلا

 5 3 8-ما ع - 5-5 ٠ 2 و لوااماق ىدح

 ك3ْنأز ىدنع د رقو تاعفدقكنا تعزف كل اومأ نع ىقدصت تأت سأ دى ا ك| لون ننمٌؤااريمأ ١ فادردب ًارنعمتماسع

 - 0 ا ا ااا 93 2 2 0 4

 'ٍ عسدرأ 2 صقر عرش دينكشم نع
7 : 



 هي 8-6 ا
 نم ىعم ىد قكسما و
 نكسال فهل رادقم :رابعلا

 هللاقىل -1|تاراعسصا

 أر .ؤةالنأ كل ىرأو طوس ىئامثلب رض نأ لاملا لعىملادن نام رذو:ريثكتحالاومأ كلتيشبأ |
 أ كلم ن مهي ورخللا نيبتريمخواو هيتربخ مذ ترذك امهئلاولاةوميلاهسأرلضغل اعفرف كسفن ىلع كلام ||
 ىالءددح هغوق خيشلا تودناك اناوعت تناوكل ذب نينمؤااريمأو جب ورخنا ترتخال ادحاواطوش يرض أو ايندلا| ْ

 لاعت هللا ىلا تعحروتنت 1 دقتوك لاق هاراسلف هت اعملهوماطف سالعلاب ريعن لخر كائهناكو هوكرتوهوغلت ت ااوداكن ف رضا ا كوملالاةفركشم هناتاقو أ نون.سحجال مهوب رضلادشأ هول رضف مدخلا هب رض كولو طوس ىتثامهيريضو ل: دنم ف هعم تا ارسأ كوملا اهيأ تبرطضا وش || رورمسم يخاف هلضمافئثب ترمأ دق تنك ن افانسفنابانلاومأ نون انرم» فيكفانلاوماب انضارعأ

 دوءأ الوراكنالا كلذنع ا ىلع ماني تأ جاتك نكعاو ريغالاط وس نيسجترت الا ازهاملاف طوس ىتنامل ليقفاط وس نيسجت مون رم
 عدلا قو ادنآ ب 1 هيديذخأ م هسادوءرهط ىلعهاقل ًافديلا باحأ كلذ نم لس شلع زف هردس سودأو دهب راب ىلءهرهظ

 اسم نفدو ةسيئطنطسق نيسجتب رضاذهت اق تسل لاق ممْىح مط هرهط ف تدندق و ئربدق لاف ثالابام هلل مةفىلا تلي ادحاس ةنيدع رركحذلا أ للاهاارفن هرهظ ىلاامو رافن نأ ىلاهملاعب لسبقأ عريثك  ىذ هرهط مح نءا مب قاعتف هي رابلا ىلع هيد“
 ب 8 11 : ١ « لكس اه 0 هد هد . 00 11 فراعلا هرسسدق أ, 1:ىوقت ىسشاذتاقامناورثالا اذه ن هدئاباهرت ناك ام طوسف لآ ب ضولهللاوامآ اطود
 0 ١ ددتعاف تعا عكرا هلاهريسو ,هرد فال 0_0 هياححأ ضعب نم ضرتقا لضفلا نا هج ذاع ىلع اع

 هع اعاشم» : 0 2 0 8 0 م 0 . . 3 1 0 لا ةحلاعم لعذخ [تنك املاقو اهليةي نأى أف اهريسو ىرخأ فال | ةريشعابماع ضرتقاقاولّمّتس ادقدنأ

 لح نم سودقلا دمع نب حلاصلاهدح و م ةيهاتعل !ىبالاهنط و تانالا هذه نسل افوهوددش لضفل ِ كل تاع وةدش ىفملباعملا كا ناداي دق تاكو مراكملا نمانمانأ عبج ىفاناعف ىذلا نم غلبأ اذسن - ناكو ةقئاضو:ّرْش ف طاعملا كلذ نام غاب دق تاكو مراكملا نمانمانأ عمج ىفءانلعف ىذلا نم غلانأ اذه
 امهسفةق دبرلا,تامسهتي روك نما حلاصووهناكو ليلختا نب ىلءلاهنا قو سوبحتودواهلاق تانبأ
 2 ١ تاسدالاهزهلاقفروصنملانب ىدوهملاةخلكلا

 ا ل 0 | ابندلانماز_هءاجانلقوانبع * ةحام اموت نا .لاانءاجاذا وب ايحالاال اوآمف تاومالا فن خالو دا لا ل ب

 ةسقب رط نيدبربملا ب :

 دا

 لضفل اقعانجل اىنال اهنا لبق وةصفح ىنأ نينا اوم ل اوق كا ذ نأ مه رمد ععأر عش .-ةكماربلا حدمدقو

 ةئورض)الك ماريا ىرآو دع ةريضمو عفانم وأمل ادنع روك ذلا
 0 0 ”اماركلا هقارعأ صان متاهتجاذاو م« عصبأمسملا بوسنمريفتاو « هل ءهريغناكرش ناك نا . مآ انام انو ف دل 7 0 ع 1-2 ع 5 6 . 3 .٠

 ليسوع ١ لاف هنعىذ رذ لضفلا هل عفشف ةرعاشلا ىنتعلا ىلعديشرلابطغو هةية 1 : 1

 ىلح ا ىدب نم قام تساتدنا ىد 32 ىقككفطاب ىستامادلزت مذ - نيداا حالص خيشلا ىلاعت ليخلاوىأرلاعيسوىعقيتشي #« احرطمدوملاتارعتفتلزام 232007

 دا سايب انثيب عم لعل لعل كاوظ داخنم وح نيلضفلاكاوكشأس 222 | .الاءلاعتةتاهجرتاك |! اهضعب ىفلاق دئاصقي ساونول أ هحدم
 5 ناكو م و ٍْ هلوقب ىنةااهعبتو لصوت مجال لضفت عمج تدر'لاقفلوقلا اذمةيطاخلا قلاّواتاسا د5 هلليقف 1

 0 ة ا ا ءارعش مهلك سانلاْلرت 5 ىحي نب لضف ذو> نمانيقلام وهوادحاواتسس ءارعشلاض عب هيف لعق ةقررطلال او ساو الثمىوولا ف ىتريصىلاىلا. ا ىلعفشيذىلذىرب ريمال "ىلع
 ءلاتامدءا ىمهلادعس نيدرونب رفاذهلالاعف اد هرغم هنو هيلعاوباعو كا ذهنماوتسةتسأق

 *( قينرالا

 ىصش نيفراعلا ب طقءاغلخ |
 لباد نءىور ىحتملظع | هيفوزماعلا قب راالاز أن لضفلا ناكسفءاسملا نبدأ ىلءاردش:مل نسل |قاناك انملامهنا ىصقءاتشلا | ةمهاذ فوصتلاو علا نمزفدراسل ءاملالامعتسا نم ىذأتن هونأ تاكو هنبأن ريلاريثك لضغلاناكو كل ددنما + نخاف ؤ
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 4 تاكلة فيلد ىلع
 ثدلا الص ةمدخلا

 هللا فراعلا مممو)وع

 كين را محلا لو
 »ع (هنردا ةنيدع نطوتملا

: 0-6 5-906 7 3 - 

 ةزيثك هرامخخأو كاذدصعب وأ لطعتسي قسط .ارك هدر ره تاسع اير هلي كاتب

 ةفالحخ لو فهخرا قىريطلارك ذو ةئامونيعير أو عسبسةنسسةنحلاىذ نم نيب عسبسل هندالو تن

 ةثامونيعستو ثالث ةنس ع ندسلا,فونو ملعأ هللاو نيعب راد ناسك ةنس ىك نءلضفلاداومنادشزلا تنوره

 غلب لوىلاعت هللادجرةئامو نيعسس توني اةنسسناضمر رهش ىف ىفوف هنا ليةوةقرلابة عجم ادغ مرا ف :

 تدس !!ه]لةثامو نيعسو ثالث ةنس سواي ىو) رد .هنأق تاك ١نكودسهأن مايد د رقىرحأ لاق هن هتوم دءشرلا املاءىلاعت هللا هجر ناك

 نانو لوالاى دا نمفصنلاسدجلاد] .]ليقوهنمفىصنلاليقوةرح "الا ىدابج نمنواحن ثالثل هللابافراعوةرهاظلا مو علاي

 تترثواضت اةدالولافهنس , رقتاك مهنا مدتتدقوتنسلا ىلع مهقانتا 7 "الاعب ررهش ف ىذرغل ١! تايالا ظعن ناكو هتامضصو قامت

 ناسارخ نحاص نوم ماو دمج نيمالاهدإو ةفالختا ىف ا عقتناو مهر 21 ذو نسانلا

 : ت وسانلان هريسثك هل

 داو تاحبالا قسد

 ١ اذهاعارهازادءاعرب رثثلا

 دئعتسا ا

 هعاوةورف لأ نب هللا مع نب د نم سنون نن عسب رلا نب لضفلا سابعلاوب 5

 «(هنعهللاىطر نافع نب نامل و مناسك

 رروتساو دمشرلاىلا مالا ل ؟انلق ار دعح ىلا روصنملا عمءرابخخأ نمئثؤءارلا فرح ىفهسأ 0 ذمدقت دو

 مسمقاعللاهب ها "لو مهتضراعمو م سهمشُتلا مورت عسب رلانن لضفلا تاك ةكماربلا ا ىف 1 1 قل

 | ةشدملاب 00
 مود لالهلاعت هلبادا ارأ اذا بهو نءناملسن هللا ربعلاف ءانك“ ”ونحامسممهسفتىف ناك

 ا هنا تتدذ 2 صر 4 ريميل 7-00 3-7-5 ا

 0 0 ,رلا نيل هاب مهريصت ةكماربل ام لارْزباب ناب ابسأ كل ذل ل عج 8م 8-3 سدئاهب نذدوةروب زملا
 ل 0 ىح عمن لبعم“ امهعتاكك لذ ىلعم' لامو مهمل عهبلةرغوأف ديشرلا نمتسلاسحلابن و 06 هللاب فراعلا جتمو )دي رم

 رفعحمدأو ا هلا جاوا كت لع ا-دقو ىهربلا دل نب ىبح ىلعامون لخدلضفلا نأ ىكح و ا نيدإا نانس ْئيسشنلا ىلاعت

 ان وللا يي دع ياو قا عب اوال ا مفر ورا لو هوو يد رحوب ل

 ةثلااهتمئث ىف عق عق هوا ودلع ةعقرلك ٠ ىف ى كح لاعتف سانلل عاف ر رشع هلع لضفلا ض ”رعن صصقلاق عد عقول دول لحس ل

 لوي وهو حم متائساختابث اخ نعحرالاق و عافرلا لضفل اعمذلا ١ الغتشم 1 *ن(تامذس

 0 ل رضتب « مل د + ىسعو ىم ١١ ٠ اراسشموءرعلوأىف لعلاب
 0-22 عل نمت دكتو و فناسح قسشوت اا هل ىذقتف ١ كايسن نس تانيا هيلا

 عاقرلا عب حق 3هلءقوذ ع رنتدسرالا سابعلاابأ ايبا ثمر هللاقذكلذدتن د وشو ى كت هعمجدمف

 ا ةررحو أ لبقو ساونو لوب كلذفود.شرلاةراز ومهدعب لونوهدب ىللعاو كن ىتح ليل ةلالا ناك امن

 ةذ ماي مهكسلم ىرنأ نب امل كمرل 1 رهدلاعرام 1 لإ ا
 .نرلال مامذ عار ريسغ 3 ىعلادهع عرب مل ار هدنا ١ ىأ لسصو د فوص

 ناك امىلاةراشا طلاب لضفللر ةعج لاف ريش رلا ةرضخت عربي رلانب ل ضلاو بح نب ذعجامول عزاتتو 5 | هللابف راعلا شاة مدحت

 لات نيدم زا اريمأايدهشا لضفلا لاف هتج- رثى هترك ذامهسحمءاونأ !فرعنالهناءدنرلا هنأ !نع لاعب ل عدس اوةفياحخ ى ا ىلاعت

 ديشرلاتامو ماكنا احتنأونينمملاريمأابادهاش لداخل اذه كش نمدنعهارت ديشرالرفعج | م
 نومأملا لح رعب لودي_رلا نبدجش نيماللرومالادرتفدشرلا بصف ناكو هترازو لعر تسع ل دتلاو | © ا -ٍ 0 هلزاحأ |ىح

 ْ الدهس : رطىف ودراما ن ال نمةمئاط لاسرا ىلعنومأملا مزعفمسلاتغتلا الو ناسار 3 وهو ١ 0 0 ىلر رصعة دم

 هز ز وهم .لعراش أف ىكعربلا حي نبل ضفلاةجج رث ىف هترك ذاميسد سوط وهدد لاطالو ضرع ع ل تاع كانه نيسيل اعلا
 طخ 0 هيد
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 ةفالخات لا تاثوم م نمفاخع سيد رلا نب لضفلا تأ مث هتيقأعا واحبو هل رعت الن 1 نلضفلا 2 7 3

 | اش 0 وار
 ةحاخولاتاص>و نيمالا ن: ىمومهدهعكولعح ودوملا هيلو نمتومأللا علخي نأ يمالا نب زف هب هنلا ا 0 2 1 تلح اص

 57 3 اشاب 0 تا عالم ناد 110 ىلا ال١ يبلاطل هسا 0 لعتشاو

 زد 1 هميقمت تا إما كوقااللا ريد قا ا نب ىلا نيب 0 لا 1 ىحوهداشراو

 نيىلع همدقمروك ذملاعيبرلانيلضغلاورب زوةراشاباشيجدادغب نمنيمالا جرشأو لوس نب لشفلا | مهلزاجأو مهنماريثك امج
 نماللا 0 همنا ا الا كاان مدع | كاذىلعموادوداشرالاب

 ا ل نوال رع تيفو ا نص ىلا
 سانلا نع يملا

 لضفال افلا لوما مدح
 ٍإ ةمع ةيلعتسلفمث هداؤ

 مم ا يسم او رار ماجا تيوب اا

0 



 هنعاض 1 امال ان نيسملا نب رهاط نادت مالختو لو امد كل ذرسشواسناث عسيبرلا نيارتتسا مهاربا ||
 هيلا بتكو لع هنلاو اظح نومألملا ةلودىف هلنكي لو تامن" ىلاالاطب لزن مهنأالا كلل ذربغ ليو هيلع هل خداق

: 
 ١ نيمالاهدإو ةيالون هئنهج وديشرلا ف هب ز رعد ساونونأ

 اهفورصرودت ءانأثداو وع نااكوهوأ ناكج مركسحأب 0 كلاهريدشن عنان علا انزع ا

 ناعتوملاالونوءغمتن الف «* ىركلا بيغ ىذلاتيملاب ىل داق هد نسا خو: صواسم نول

 ندد جنو سام نإ نم سارفوت لاق اذ أ همشو |
 ندا وفملاعلا 2 نأ 5 ركشتسكهلل سبل و ْ
 دقو هنأ اودنا ضعي يل اهينكو هيلع دارو ىنعملا 5 فسوت نيدجأ خا دلو لوصاار 2 ونألاق

 ديجلادبع ىيعش فاذلاريثك 3 هلو عايد هتناي

 اك انآ ارهديطخ ل-دّقلذ اك“ ا ءلالخل ودنا نسحأ نب اك ادذارط طر تن

 اك اخاد.جلاديع تطختو وي اهتتأفيك تنونمسالابع 5 كاع تفتر داع
 6 11 كفا رادح ندم 35 ومال لص ديجلاديعتاك

 8 اذدرٌو رو هذه اندعذ 4 اعيجناتنمصملا انتاع“ 1
 تنملاو ىلا هندإو وهللا ديبعمساقلاى أو زولا فنيل اوقاانيعو طقملارك ذىورلانناةج رف مدقتدقو |
 مهني ناكنا اونوقاسبلاذ حن هنمو بابا مهل خفىذلاو مهساو) ولأ اوت اسدالا هذ ذهنمذ ذوخأم ىنعملاكلذ ذو|

 رهشف لبقو نيتئامو نامتةنسةرعقلا ىذىف عد 5 .ىرلا نب لضفلاذافو تاكو ةرهاو: دانا نكلاةرباغم |
 هداعربكناواهنف ىتأ ل رخالاعسرأ
 ب«( لهس ني نسحلا ارد سيح سلا لون ن لسفلا سايعلاوواز# 2-7
 ىدهملادب ىلع ل الهسماب آت اليقوتةئامونيعستةئس ف نومًلادي ىلع لس املا فس فهرك مدقتدقو |
 ىءىكمريلارفعح معامل واهءارش *دازأ هي راح هقباض ىتميلعوت_ماوتومامللرزوف ملعأ هّللاو 1

 ةريحهتكرد اهلا لصوالذىلا هاصوأ ديشرلا هللاقف دشرلا ةرضح ىكهغصو نومأ امال لضفلا مارؤتسا

 ىلع دهاوشلا لدعأ نمن ا نب-:مؤماريمأ ابل هس نب |لاقف هراشحال ارك هرظن ىلا ديشرلار انف تكسف
 تي ادقلف مالكلا اذهغ وصتل تكس تنك نئلدمسش :رلا لاف درس ةيرهءبلق كاع ثأ كلوامملاةهار

 هنقانن زاكو هلوح ف صو قدصر اسم هياجأ الاى" نءكلذدعب هلآس لع نسحلأو عرسح ال هنأ ة يجدن ل ناك ناو '

 ملعب سانلاربست نم تاكو عشا ناكو فسسلاوةرازولا دلّت 00 رلاىذ. بقلب 0 لئاضف ش
 رهاط نا ناسارخ ةالورع رانا قىالسا ارجأ نب ىلعنيسحلاوب كح هماكحأ ىف ةباصا مهرثك أ و ةماعلا

 قله نبل ضفغل ار اقث نيمالا رمت هنأ ةيراخشىلا هلاسرا ىلع نومأملا مز ءاملهرك ذمدقملا نيس تب
 ىذدبةلتو نيمالاب ر ةظنا ارهاط كاب ثوم مأملاربحخافنيننعاذ تاكو ءامسلا طسوقليلدلادجز وف هلل

 انضيأىالسلا لاقو موهتلا لعفرطنلاب علوأو كل ذبارهاط بلو لضفلا ةباص نمش رومأل|ب عت نيزيعلا
 نيمالالاب و رذلل ىمم نيد نيس نب رهاط اراخخلاهنا مولا ماك نمديف لهسنم لضفلا باص اثق |
 نر هاظ جب ورخ نيب ناكفةنسس نيتسواسجت لكالءاول كل تدع هللاق هيلا هلسومءاوأ هب ,ةرقعف انفو ١

 نب دم لعرافصا اثنلا اني دوعن ضيق ةونيمالا شبح مدعم ناهام نا ىتسعات ىلعهح وىلا نيا

 د2 لع ثمالانبب وقعن شبة ناكو ةنيس نوتسو س# رول اسردي نيستلسا نب رهاط نب هنباذ معد رهاط

 هسفن ىلع هيو اماضيأ هناباصا ن مونيتثامو نيسجنو عسل ةنس لاؤش نماتاحخ نيتلدا دحالا مرت روك ذل

 مأملاناكلذو

3 57 7 8 
 »هس بمس بي بس ب سم

 لاحلتخاانلف ا و

 | .ععصامر دنا ذافاهلفق عجفف هلة عمم 1 ]بديلا اتلمؤ هفلحخاع لضفا اةدل اوبلاط ثوم

 عطعلا ناآرسفلارمشب و
 رولوهسسوز ىلاعتهللا حور

 هح رص

 هللاب فراعلا متمو)*#
 ندلالاج نعش اىلاعت
 فورعملا قامرقلا قدا

 »# (ةفيلخ لامك
 لك كاتو اخر تا
 تاكو في رشلا مسعلاب
 ندد لذفلاب هلادوهش<

 كلوملا لعأ قو هنارقأ

 لصو عمدا ىضاقلضاغلا

 حج لوملاةمدخملا

 تاكوقالطسقلا ندلا

 نسما طيللا يتكحيب
 دمت ناطاسلا هيتكدساو

 وعلا يفةفاكلاناخ

 جولاملا نماضعب هاطعأو

 ةينطنط سبق ىلا ءاج مث تل

 ناك لا هنأ هسنن (ىح)

 نسق اقر ضعب 0
 نوغرأ طخ ىدصم ياا

 .هسنم هنن تاو بتاكلا

 نوملا كا هن تبتآو

 كلذ ردنعو تالطستلا
 ةينيطتطسةرانسضاقناك

 _ هتقد رثلا فصال اراظنف
 در امهردمكحللافو

 . يد ا ةنس تافهنحاص
 جفدو ريثك لاف مفرد
 قا كلذ دنعو ىلا معملا
 ّ تامارقدالن مسارفا

 ةريشعب اهتمادحاو ىرتشاو
 ى تلقفلاق مه ردقالا ١

 قرط فرس الا حدين

 قفالطستل اكوملالثم ماعلا

 رخا ىهلح٠ذهكلذعمو
 ابسكلذ ناكحوءرغ
 معلا قب رط نعم اطقنال



 -_ فّودتلا هع رط ىلا لنمو
 شل اةمدحش ىلا لسصو م

 هد.سنع لغمسشاو تايد

 هموم تاما

 ةدمدعقق داشرالاب هلزاحأ

 ْ لضفلاىيناباده مخ نلان حي لاهل مسي هطغتاومف بوكسر ح نمةعق :رجردلاقوهبث ج ردعيفاذاو موت

 أ بلاع هلق مثةدملا هذهشاعفرانوءامنيناملتشي مقدسي روان شيعت هنا ىضقهسفن لعل هس نا

 | اموللاقهنا ىتعو ةريثك تاباصا كلذريسغ هلو ىلاعئهّللا ءاش نا ًايسساكس رسب ءاج ف نومأملا لا

 !كعض :ومئنملر هل اعذىو درعضأ و ىلعاورثك دف تاحاخل|تالطب عنصأ امك رداامس هرثالا نت ةماعل

 ىلع قشأو ناس ار ثق ص ص دةناكو مهلاغش ا ءاضقل نصتنا وتقددلاعف مهنم دحأ امان الثأ ىلعو

 نماوغرفالف مالكلا ف اوفرصتوةمالسلارهونهوم_.ءاواد شرف سانلل ساحتءفاعلا باص الففلتلا

 ضرعتلاو بون ذل نض.ماهول وح نأءالةعال رن: الامسعتل للعلا فثالاقو سائلا لعلم ًامهمالك

 ةقدصلا ىلع ضحلاو ةبوتلاءاءدتساو ةدعلا لاسىفةمعنلاب راك ذالاو ةلذغلا نم طاقبالاو ريصلاتاوكل

 0 رك 3قيسدقو وصلا سابعلا نب مهاربالوةبهيفوءارعشلانادعأ نم ةعاجحدمدقو

 لحالات ىطسو »* ىئغللاهلئاذف- لثملااهعرصاعت و دب لهس نن لدغ

 ليعالاهرهاطو دي ىدنللا طابو

 تاببأ هل نمهلناديبعنمساقلارب زولا ف هلوةىورلا نبازتنأ انوه نمو

 شا 5 متامارقدالد 2

 و ولا هلى نب وةيئماورطسق

 اهفدعقو#ب ءازاشاب ىرع
 هللا هجن 1 ناك تام لا

 ل ترد
 سانلا طع ناكحكو

 دزع هقان و مهرت ذب و

 اليزهيتوع امههتيب رطاو عل يام اكن رم اميرولاودحوريك ذتلا

 اليبةتلااهرهطولاونل الذب د. اهتطي دوعتادبىلا دد_اف باغبامب رو حضي ورك
 هسسفت قل ولالا داع

 عهساالناكو ريستملان ع
 هللصع والا دحأ هتوص

 نمبا: قساف نم كو لاح

 هلاوحأ ىأ رام كنعد ةجف

 ىهختلاب ولأ نبا ليقود نهّنادبعد ون ل وشب هنقو
ْ 

دادلك ىف فارمثالاام لرمعا
ىرت < عئانصالا لضفلل اوماغ تاو: بع ة

اعدح لضفلا سانلا ءامانع 
 

 عفر هللاءدازامل عضاوف م عشا هبل ضفلاو ادياماذا
 تا تا دق

لاىراصنالاد.لولا نب ملسم هيقلاقو
 ْ ا او غلاع رصب فورعم

 اتلزآاموتق'امليلح م ىرخ أ تازأوتفالختتأ

 ةيلعل خدك اديد_داعزسميلءعزذن سابعلا هللاعن هل ناب تيصأ لهسس نب لضعلا نا رانيول اكحو هنوص مهءارفاكت ب ارد

 شان لل كئمربخمهللاو # هذدعب لوس انعل |نمريخ هدشن اوئؤلعل أرذعح تىدومن مهارا دخت الند ىلع نم

 هيلع ل-ةدفدوسالا ىدوعسلااملاع هلاخة يلع س دتوماملا ىلع هسه ىلا ١و هلىزعتو هلصو وتقدصلاَهف ناكو 0 ىلعلس و

 ثالدلبقو نيتئامونيتنثاةنسنابعش ىلائسرجلا مول كاذوةصفاغم هولتقوةعاصسدعمو سحترسب ماجلا || بحاص اعشذتماعضاونم
 . 2 2ع 0 يفيق مص 2 ع 5 ادباعزاكو ةديج قال

 قىريطلارك ذو ءأهللاورهشأةسجوةنس توعن راو ىدحا ليقوةنسنوعب راوتامندرعو نتئامو

اوه تلق نايعش نماتل نيتابلل ةعبجلا م و نيكثام و نتن اونس ليق ونس نيتس هر عن اك هنا هك ران ناكو امةنانعتاعروادهاز
 عيمصل 

 لاةدعباضبأ نيتنث اةنس ىف لهسهدلاو تاموىلاعت هنن اهجر سايعلا نب مهازباو لبعدوديلولا نب اسم هائرو ىاعرضتب ىلابللاب اديعتم

 ىكانومأملاىطملتقاملو نومأملا ل ءنار رون سرع تكردأ ىح نسما« تأ مأو همت شاعو ليلقيهنبا ناكوهسيجانيوقلاعتللا

 اههفمماقم موةياداو نمل عفا د قدا ناف هدقفل فزكتالوهءلع ىس.ًاتالاها لاف اهم زعبل هتدلاو || ىسغلا هدنع ىوتسش

 [| ىبسك ادلو ىلع نزحأ ال فيكو نينمؤملاريمأ اءت لاف تكي هنم نع ىضبةنتالفديفهملا نيطسسنت تدك لوقبارهطتم تاكو رقفلاو

 || ؟بسنلا هدهةلمهمنيساهدعب وةمملاءالنا نوكسوعارلاوةلمهملانيسلا تشن ىصترسلاو كلثمادإو ||| نم هلام عمهسسفنب هيث
 0 ا د سرا ف 0 0

 0 هفمتلطف هنوف نص ىه

 تاستال لاقف ةءسصولا

 :قسملذاةنفودلا كلام

 لاو لسه مودنلااهل
 تعضل دادالاو درحوتلا

 ردقبالاعروام#رب رييغلا
 فوقولاةامهنيب زييُملا لد

 دب(مصةعملار زو سس امني ناو ص نب لضفلا سا علا ونأ) ْ

 قفتاف نومأملاهس ةيكابمل اول ةناق مورلادال. ذئمون مصتعملا ناكودادغبرةعسلا هلذَنأ ىذا اوهو
 ا دادغب هلودتد مون ةرازولاه ملا ضّوؤو هدنعادب اههمصتعملا هلدةعاوهدعت مصتعملا وتو كانهتومأأملاتوم

 1-2 هسيلع تاغقهنلا اهلك هرومأ دروه.اععلحو ن.ئاموةرمثعناسةنس ناضمزرهش لهتسم تيسلا موت وهو

 تاكوارزيثكهءلع بلغ هنافنومأملاةرآلو رخاوأ فتاك كاذكو ر والان لقتس او هاناهتين رثوهتمدختل وطب |
 نتتيسسسسل دي 79 5 . . . امل ل



 خا رافت وا لع يللا ١ : ١
 كيلع تلغ ناف ب رابحخالاو تادهاشملا باكو لئاسر ناهد هلوعا غلا ةمدخ ةفرعملا نسح لعلابةفرعملا ليل لصالا ىنارصت. |

 ىلا لسملاب كرطاخ |١ سانلالاءشأ ءاضقاامول سلاح دة ناكورسكت ا لطعت اذا بالو دلك تاكسلا لثم<ءالكن مواهدهاشتاا
 جياشلا نمرتخاففوصنلا اههذاب وتكمةعقرابتاج ىفىأرفةماعلا صقل !ثعفرو

 قمدتلاتباثناك نم ١ لضغلاو لضغلاؤلضالا ناك كاف دع ريتعاقناورهنب لضفابتن عرفت
 هسفت ًارذاوةعت رسلا : لدتفلا و سيل اودايقالاوممدابأ 35 مهام اوضملالسمأ ةثالسأ

 ناوعزرشلافلاخ امسش | ليقنمةثالثلا ىدوأ 5 ىدوتس د“ املاطسانلا ف تع نةكناو ا

 ناف هنمز رتحاف الملقتاك 1| لهس نبل ضغلاو عببرلانبلضغلاو تريلا بح نيلضفلا مهو مهرك ذمرت: نذل ةثالثلالوضغلادارأ |

 |١ ,٠ اهو ذاكو ىؤا نةماسب نم جاسنلا سا ارف نب ثيهلل تانبالا هذهءارعشلا عم ىف قاب زرملارك ذو

 اهاداوةيعرشلا ماكحالا ١ يع ىلأ بايىلاءاسهناستاكنلا نب زر نب دسال ىرحامةيضةلاهذهلثموراربالا عب رباك ىفىرشزلا

 ندب فوت مكهتيصو هذهاهلك | لوحتدلا نَمِباَوبلاهعنف هتس دى سلحوهرادىلا لغة: اوداز ريش نت محلا ناكمداةامل وكلا هللا

 نيئالو ثالث ةنس ف نيمول | : هيلا نكوهرادىلا عجرفهنلا | ْ

 || . افلعيشغئالولاقمعمسا ا« اضرغلا كل هيفانلذنكيالف ءاضرعدقكنماراحاني ًاراثا

 -ممد)# | ىشموىضةناف ,ملاندةثلاوس + موداوسامىنغي وتبي ركشلا ع اضرعالو الامال كلذب نبأ
 نم دوادئيسشل ا ىلاسعت ْ اضرةناوزعلات ارز رسلا اذه *2 لعئاورلا ازهفرادلا هذه ١

 *(فردمةيصق | كلاريعتجرت ىفازهريظأ قيس دقوهتجاح ىضقو+.لارذتءاوداعدتس ا تابدالاهذهى عدلا دبعوبأ فقوالف

 ةياعر ضرر اعلا ئسبم

 0 سسروةئامعسو ّ

 هللاب فرانعلاوستمو)#

 ةفيا امم 2 ١ 0 3 كانهرااءلفرس نا نب بعصم نمار هيدن نمد مذا ىومالا ناو هن. كلا دبع عم هلىرحاموربمع نب ا م 9 ل تك 1 1 3 ع 2 4 7 5

 00 ا |١ ضيقاسلف نيتئامو نرش ءوىدحا ةنسس بجرف هياء ضيفو ناورم نب لضذلا ىبعريغت مهتعملا تاغ ١
 2 0 أ|رخ تالا عبر رهش ف فوت مدافن نم عاج كا وزعي مددت عةياع ىاطلست ىعاط ىهللا ىدعلاة هيلدا

 0 0 دل 1| ياوتنس نعسوانالثساءتسرهغلاباه قلاقو ل اعت هللاهجرتن_تنولاممدرعونيتئامونيسجتنسا
 ١ 0 00 ع ارز وتساوعتيدمزلاوهقلطأ عريش: سنهسحوراني دغلا فلا, ةين واثاث خو راني دفا ف لآهبكتال نم ألا لأ( راوي ممتاز وصلا لاقدر وك" ذلاةةسسلانمونسو تيكن تاكا لاو باوماي أ | 0 هاذ 2 راب 5 .ٍ 0-5 20 ا 3 3 0 3 3 5 4

 نصف لواسلا لهآ 1 3 00 0 : 0
 هلج 0 ١ ل ردمو»و «|ضرعتت الو كل ءهنعن هلايقانافلبةموهو كودعل ضرعتتالهمالك نهؤراس عنب لج 1

 2 هسه | 8 10 رثاوذلاهيفنيبواريبك ابظ | 1 ْ 1 هسه تان طكت ةوايذأ

 رهازلا ب دنغلا لصالا ىناعلاطل ا ىومتل ارمشب نبدوعسم نب صايع نب لبض الا ىنلءودا )< 2
 كلواشلا رئاودنمةعبسلا :

 هلعح .و ديتول نشاكد ها

 ةسنرعلاو ةيكرتلاباموظنم
 هر ئتعب كوالا لخأو
 يح نموءانيعالادشأ

 ضعب ىكسح ام هنامارك ْ
 تغلبت نكلاق هنأ هنادكأ
 ” لامتعاىفو زييقلا نس“

 ىف تهذسفق لاق ناسللا .
 جلا ةريضدىلاام هول ىدلا و

 ناهنم سملاو روك_ ملا

 ,انيبفدي راجو شع هنا وأ بسن وس رس ودر وأ نيب قا رطلا عطقبارطاش هضأ لوأ فن
 ميممو نادقبرايلاتف هتلارك ذاممجولق عدت نأ اونمآ نيذال نأ موا تيايلات عمسابلاتاردجلا قار

 لاةتعا ناهد, لوعدب
 كاذب لاعدو لافتاسللا

 ىف دق رند لخدأ و

 اك



 ىلا هامئاياسهل ثاذ ثدلاو
 لوأهذه :ولاق ثماك#

 كاذركسو اههتاففلتةلك

 باخ[ ضعب نعضعبلا
 لاق هئاروك ثملا خيسشلا

 مدعل اًةيلط نحال ات

 ٍ بادجالاض عب عمانر فاسو

 0 انررف تامارقدال. ىلا

 دقو لاته ةبوظع 0

 نيحا ارّثلل د - رفقة عاج

 0 ءاملا مهدنعن اوك نأ

 00 2 0 2 ١ لحر لبقأ وبنم انؤدالق
 ىضرئامونيناغو عبس ةنس مرهملافتامنأ ى ا! مب ر واجولا عت هنااهفسمث ةكمدلالقتناثاهم تلا لس 0

 ءامق هرط هعم و مهمل لو

 0 1 00 | وهوهطسوقفدود*

 هرخ واهتم انااا نوكسو امها دار سك نونلنوكمو هاف هشب ند تاو ةزمهلا | دن م سداف دسم
 ةانثملاءاملاتوكسو ةدحوملاءابلامسكوةزمهلا خش دروب ا وو رض ىرق نم ىهو ني دنفىلاةم سنا اذه 3 7١ ددوروهجلاب ىاعت هلل 0

 1 25 8 ا اناعك

20-6 95 - ِِ . ٠. 7 0 ١ 

 باه ىفةيدتقنالاق :رملاءارواميدني دم وظعأ ةلمهملاداهرعي وتونلانوكسوفاقلا جتفوعارلا نوم قفامخرأت راسإ ةيذخل هل
 ءاوهلاىلاءانالا نم هطسو :

 1 لاسءانالا طة سالفلاق

 5 - 0 56 0ع 5 ا ددكو ىف ءانلا
 مدسئكرعساولاةذسانلا اهب رعب رحأ ىف !رعلايهانعم ىهتقل بدنك تالاهم رار ىا ننكر 62تيعسف ا 0 .

 اهملعمسالاك إذ قيفاهت :راعتد.عأ ١ 3 الارسكشي لو شافعل

 : ت1 قاتلا سس كلذ تاكولاق

 دال مدون
 0 ل اع 0 |] لحرلا كلذتاكوروب زملا
 || ليقنكيرلد ةةودلا ن كر سيو رسمخانف عاصم أحلا سراف مباست ىلعاقفتاوةلودلا نكوموعخأ هان سراغب || همناو هباعأ نمىوزملا

 || ةلودلاداعريك الاهعومدلاو رك ذاضنأ مدقتدقوك لذ. بقلت مث هعردعب ا ي]ستف ةلودلادضعي تان كلذ 31
 هرس هللا سدو ناولس يشل ا

 | *( لج مساق يذلا لاعت

 ا ةفيلخ ىلا جرشلا نع

 ةنيدمةًاوداشرالاهزاحآو

 هرواز قف دعقو ةينيطتطسق

 هنفتناو اها لعرب زول
 امبىوثو سانلا نم رياك

 تاطاشل ا ةنطاستاف
 هلئادجتر تاك نا :

 ياعردادباءادسهاز قايعق ٠

ةتامهادالامول لاقل .ضغلا نا ماعطأ انايرخ !فرارنالا عربا“
 دعقب رغم لج رىفنولو

حرطن ىذلاةلاق ونت هاولا# ةرهذةرعد-هقدحر طرف فدذكسلا سأر ىلع .
 ن- اوهفهوشح ىتحهنطب فه

 ا” اهرذق:اتنكا اهماعتساحأ النا قو هرعاهربذ ازعاشدلاناولل اهوا طنا عس وأاديع ْ

 اهستمالواكحاضهت ًارامتةسئئالثليضفلا تصد ىزارلا 1ءو؟لاقوهرارع هاضو دانا ها ا 5

 000 ٠ دوت نس نيثالث ليضغلا تبحص ىزارلا ىلءول آلاقوهراه مايصو هليل ماسق نمل رب | تآاندكوشطعلااندهحأ

 | ديعب نمرهطذا تو

 ةلمكتلاو حاضرالا باك ىس راغلا ىلعوي أ يشل ١ هكفنصوَتوثفةذعفاكراشمءالضفلل اء الضاف تاكو |
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 ضغب أ اذاوهعرثك أ ادبعهللابحأ اذا ليضفلا مالك نموف.نكلااذهنم الع فنك ااذهنافهنم

 سانل الحاللمعل او ءابرل اوهسانل !لحاللمعلا كر ل اقو هل و بيصت نأ اهم اذاة فد امدح اردت

وىداخو ىرامج قلن ف كلذ فرعافىلامعتها ىمءالوفال قو رمل اوه
 ةراحسم وعدو تناكولاق

 مهعمملخ نسحب وهسلحتلهأ لح رلافطالب ت”اللاقودابعلا نمأ مامالا ملص اذا هنالماما ىف الااهاعأ م

 اباسشروك ذملاءدإو ناكوسالا كاذتدبح افا سهأ بح هنلانا لاف كلذ ىف تلف ىلع«: !تام مولالا
 ءزحف نوروك ذم مهولاعتو هنادس ى رابلاة بح مسهلتتن مة ىفدو دعم وهو نيدلاصلاراكن ماي رس

 راليضفلاتاماذا لوي هنعهتلا ىذر ل ارانملاننهّنلا دمع تاكودغل اومنمت الارك ذأال اواعدق هأئعمس
 عفت

 عمسوةفوكلا مدقودرو.اب اشنودنةرعسب ليقودرويباب هدلوموةريثك ليسضفلا بقانموايندلا منزلا

 فرح فدايعنب بحاصلاةجرت فابماء مالكا مدقتدقو ناسا ناعلاط ىلاةيسن ناقل اطل وهن عمرا

 مئاوةإمهملانيسلا في دنق ةرسو ناسارخةديلب هلم هملاداهدعي وءارلانوكسوواولا تفو اهتمت نم

 ديرب هجوف مث قارعلا لحدو مانع شدح في رخهنانملا لولمر أشق رفانيركثة جرت فراعملا

 اهمدهفدغصلاة ندم لحن دو ىسو لتقو عالقلاو نأ ادملا ختفاوناسارحنو ناتدكسو سراف ىلع تاق نيصلا

 2 : 9 - ه ع
 د( ى :دلا هون نب نسحلاا ىلع هلودلا نك رن ةلودلادضعء بلم اورسح انف عاوز

 عم 5 5 ايضا . 5: »00
 .٠ ٌ .٠ : .٠

. 

 ةلودلاداع «عضصانو كانهتلطلفةزمهلا فرح دج هلودلارعمدعة جرت فقدمت ماع مدقت دقو

 ممهرادق أ ةلالحو مهتأش ملغع عم مسهلكالؤدو:ةلودلا زعمت رادتخم ةلودلاز عمن نبا او ىلع نسما ىبأ

 : ةكلم نيب عج هنافمهكتلاغ ود لولا ىلعءالبتسالا اوةكسامملاةعس م هل اودإ ادضعهغلبأم مسممدحأ علمت

 ١ || لصوملا كذا مضوكلامملا نم هلناك امه هنمدحاو لك ةسجرت فترك ذدقو مهلكن ير وك ذا

 || بطودنملقاوهو دايقلا بعص لكهتءاط فل دودابعلاودالسبلا هلتنادو ا ذريغوةزب زطادالب و

 . || ةفنصا اولا جات هيا.ةل اهلج نم تاكو ةغيلخا دعب دادغبب رئانملا ىلع كب طحن نم لتأو مالسالا ىف كلما

 ٠ || تحرق باثكلا اهرب مدةتدقو بتل اذهيللاهذاضأ هيون ىبب رابخأ ىف ىجاتلا باكي اصل |قدساونأ

أ الو. هدصقوهئجرت قدرك ذ قدس دوو وخل ف
 ا بيطلاوأ مهن جئادملا نسحب هوححدمو هرصءقءارعش

آة:هلوالاىدا.ج فز اريشب وهوهلعدر و ىنتملا
 هتدسعو هج نم لوي هضودث امثاثو نيسعتو : : ر

 اهالومتب ارح ترسو < ةيطاق كولملات ب ًاردقو ةيثاهلاّةر وهشملا
 0س 00 تق يتلا

 نمو
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 اهاشنهشو رسحانف ةلودلا دضعس راغب عام انآ اها . ووميضاهضأ يب تحارب مهاءانمنمو ٠
 اهايرك ذ ةذإ اًعاَو وه ةفرعمهدز/ / ملام ءاسأ

 هلوقامتمونا او بعشا سفرك ذى 3 !«ينوالا هير كرب كالا يا ةلوأ ةدمصتل اهذهو
 ىصاغملا نس مآ ةيسوأ 7 تاعطل اىلاراس انهن أ ع قاسيا وع كالو

 تاكا اذوذانعلا 2 عا#انأ تاراذا تلقذ وي كانا ةقراقم مدلعو

 ىناثسانلا ىف هلام نمىلا #2 قنرطايندلاو سائااناف

 + نموهتج رب نود وعف لئقهناقو :تملاوعشرخ اىز 10 ةزو 5 دملاةنسلان م َناَنبعُس

 اوس هيل نأ كبتع د ىداد رد رآ ةدصقلاهزه ١

 ًاباطملا ىل-ع قش نأ 0 “ب اك ارح هيؤيطأالالقث  اليوط
 اك ارذفتماقالا ىلع نيعغ ب اليحر ءإعح هللالعل 4 اك اوس الا اني .ىشع الف
 ىافكدقوكنءريصلا فيكو دع اك ارأ يسحب رص لذ *« قرط تضفحخ تعطتسا واذ

 ب اك انك اموشيغتسملا لادن د

 اك الامر وز سانلالكو وب انقرتفااذا نع ضاتعأ نمو

 اك اسكماهيشدع * مودوعل 35 ءاوسه ف مهسريغانأامو

 دارعلا ءا ارعش نيعناكوىلاعتهنلاءاسنا هرك دق ًالاةالسل اهللاريعى دمت ع نسنحلاوب اضن هذصق و
 اهنمىتلاّةعندبلا هترصصق هدشنأو

 رصتلااهل حولي تااراطلاىراصق + لعاسةطبسلا ضرع توطنلا 2020
 رسنلاعسةجا[يءايشأ ةثالسث #* ىراصو مالللا ىف ىترعو نيف

 هدا وه مون واستدل ى ههرادو أ ىرولاوه كالع لام ا ترش و

 مدقملا ناحرالا دج ركوب ىداقلا ىنعملازهذخ أ رقو لاق اكلالخارهسل اوهرعشلا اذه يَا ىلعو
 راعلانمىراعلا لجرلاوهاذه + هحرمأتئجامل تروم لعف»

 رام ناذآىبعهنمن لع * هنساح نم فاطل فونش نم
 رادؤضرالاوةعاسقرهدلاو * لحرف سانلات.ًارف ةمعلا

 وهو ىنتملاتبب نمريخالاراعش ثلاقدوح دل ادفع رثلا نم أن لان نك

 ٍ قئالخ اتناوايندلاكلزنمو يف ىلاكت ٌوروىدقالا ضرغا|!ىه 1

 تيبةوالسط هلسلفرهدلاوهىالسلا هاعسج ىلا مويلارك ةلل ضف( ةنافن قوس اد تك ْ
 هنوهضماباك قشم د لوتم ل رتل نيكشت اروصبمو ا بلا تنك ةلودلادضعرك ذىلاانعحر قدا أ ِ

 قموةلاتب راحددعلاولاومالاب قش ٌوةناورصم بحاص «-هنعلازوىدب فراصواغص دق ماشلاك أ

 طقنلاو نكعشل ارعبالارتال طخناقفةماشتم ىهوتاماكلاءذ_ه هياوحةلودلا دضعستكسف مهرقتسم
 11 ملا يي ع عل ُْلْرَع كرغىهو طبضلاو
 ىدعلازب زعلا لعيرخو قشمد ىلع باغتف هني نب أوداازعمىلومرو ؟ ذل انيك ناكر عادبالا
 هلع عطقوب رهو نيك ةةارسكنا دامبنببة وطعن ةمش دوج وامهاشي- قتلاوهسفنب هدصوو هرصمبحاص ||

 تامواريس ماقهبلا نسح ا وهقلط ًافلبحهقنع وزب زعلاىلا هاسوىودبلا حارتلانب لفغد قيرطلا 1

 ةلودلادضعل تناكو بحر نم نواح عب انالثلاوي لمت قاد جرلاسناثو نسوا ةسوكل 1 ٍ

 تيرا جفا ديس ستر لو هذا ماي باك ىفيباعثلاروصنموأ هلءدو وأامكلذنفراعشأ 0

 اركش ىنستاج دوو 0

 اهمذ هلوق نس امو

 ردص ف كلذو هترضحىلادوعلابه دعت 1 قاهمف هعدوتةنفاككلا هتدصقهدشنا م ةدعب كلذ دعب هحرمو

3 

 اا عش ةةماعضاوتن
 هس رطلالويتمسفنلا
 ادهن :رأق و وبدأ فحاص

 راهنلا فارط او لاللاعان

 نر
 هللاب فراعلا متمو)#
 *(تاضمز خيش ا ىلاعت

 نلاامسنم هللاوج رتاك

 ا
 ادوط لاعت هللا هجنر تاكو
 ارو داشرالا فا ماش
 ةيهل الا فراعملا فارخاز

 ْنَم ريسشكو لسع 2ر2 و

 ىلااوإ فوىّتح نيديزملا
 ناكو داش :رالا همن مه

 قوثو هنرذأ هنن دعانط وت ودم

 ناطللاةنطاس مايأىفاهعف | ى

 بحاص ناكو ناد انزبا

 قنات نادرا وود

 ناكواعدد م اعضاوتم

 راخملا عطةناوةوعدلا باخ
 ناطلسلاة املس مان

 هنردأ ةنيدعناشدي زباب

 روك ذملاعيشلراواغتسا
 لعضو ىصملا ىلا عرفت

 لاعت هللا اعدورتنملا

 ملفاوةستساو

 هللا ليقتو هنلاعرضتو

 نسعلزئاَش هءاءدلاسعت
 . حرففرطملا لرتدةوالاربثملا

 . ىف ءاخرلا رشتتاو سانلا
 000 وس سدقدالبلا كلت

 هللاب ف راعلا ممق)#
 فسولا ايان سلا امعت

 *(ىراصحر سلا

 ةيول لاسم نك
 تو مارب اما عكا

 تاكو راقووتدأ تدعاص :

 ةعن رسشلا باد ل انعام



030 ْ 9 
 كي ةعيرطلا دود اظفاحو

 | © ١ رمت فواوج نطلنتو ب رطلاقالا لارا در لل. لقوا اسامه كرا علا حاولا برم سبل... ١ ىضؤاناابأ هدعب لشن ل ئذلا [[ مهركذب وسانلاطغعب تاكو
 اهعلطم نم س اكد اتاز ارم دع رب ”ولا فيعاضت ىتاسعان * ئمالتابلاستامئاغ ٠ ٠ همس نانو كاش نإ
 ردقلابالغكالمالا كلم 5 اهنكرنناوةلودلادضع 5 رشلا قاف م حارلا تاسقاس نسوفنلاف مظعرا:

 نئاءام#نالاقيو هيناطلس ىنعكلههنءلام ىنغ نأ امتوالتمالا قطني هناسل نكي مضتح اال هنادنع ىككف || دي زباب ناطاسلا ىنباملو
 دادغيةئانملُثو نيعبسونيتن* اةنسلاّوش نماث نينئالا مودى عرصلا لعب فوتواليلقالا تانبالاهذهدعب ةمنيطتطسقتنب د دعهعما نحن

 عسبس رو هنعهنلا ىضو بلاط لأن لعنينمؤلاريمأدهشمنفدوةذوكلا ىلا لقن خا كلملارادب نذدو ١ تاديزي ابناطاسلارضح

 هيلابو فئمدادغبب ىدضعلاناتسرا:بلاوىلاعت هب اهجسر مابآ نالوا ارهشرسشعدح اوةنس توعدرأو دعبةبعجلواىف عمادلا

 نيسوناغان سنان نيرو هنتر لثما.ندلا ف سلوا ظءالامهيلع مرو ف رغلاس نايف وهو خيشلا 0 :

 هنع هلأ ىضطرسلاط يأ نب ىلع ربة رهط ىذلا اوهوهفصو نعحرشلارصةءامذال آلا نمهلدعأ و ةئاملُتو ناطاسلاورينم اروك نما

 |١ توندم هناهنف ليقام حدو هربق فر عدالهنع هللا د رابلعن اف ىئقثلا ةمعش نب ذرب ريغااربق هنا لق ىت وتك هس نم لدحو مه ذو فاليخت اريقلا اذه سانللو هيفهنفدب ىصوأ اريثك" ايش هيلع مرغولانهىذلا دهشملاهيلعىنب وةفوكلار ((] نمانلا عوف عم رضاع

 ْ ةمووهكمةم#ةمءاخفلالادعي ون وتلادب دش وءاقلا يقي ورسج انفو ملسعأ اهنلاوةفو ل ايةرامالارم كا لع ريبشأت

 اهدعت وةلمهملا نيعلانوكسوةمتملا ني. ثلارس تاو اًوِب بعشوواو ٌمةمو ةمءاراهدعب ودْنكا اعنسو ءبلغ قد نيعماشلا

 رابخنالاريثكزاربش دنع عضوموهو نون فلالادعب وةددشمواواهرعيةح .وةغمة سينا ءاي ةدحومءابا قو مسهل لصحولاحلا
 قزراو+لارك ونأ لاق م داب بلاهملع حوف نب ماس نيدوسالا ن.تارب اثنا 00 ءانلاوا م دسهاشاماؤرماف ََ

 قشمدكط و رع اود دعس و ناوي تبخر الار مو قثمدْعَط وغعض اومدعب 0 زئنم نمنيغما بلا ضعي لاخلا

 نمنيسعمسملا ىراصتلا
 ةنااث لتس عماجللا عب اخ

 || حرفف شلادب ىلع مسهنم
 كلذ نادي زب انناطلسلا

 ءارزولا صاو اليرح
 1 اكردأامديعس نيىحيلاف نيعباتل ارك نمتعاج هنعىورو مهنعهّنلا ىدر ةءاعتلا نمتعاج نعىور ١ أ سمانا الا

 لورئال ويك دك لاك الاخوان مساق نا كلام لانو دو اقل لل وا احلا ء ثآذلك ةهتعلاومأ مهل

 ١ 1 شل قا هوما وه دداولا واسر جس هس وتر د: 5 ا ححسكل 0

 هنامز لهأ ل ضفأ ناكو مهنمةت سرك ذمّدقتدقون. دمابةعب ملاءاهتفلارحاو نيعزاتلاتاداش نمناك |
000 

 ّى هل عأوه لوقب تأو هرك قعسانءالاكملاس كرابم لاذ لاةفملاس مأ معأ تن لاف دج نب مساقتلاىلا دعب موون زا لا 1

 ١ || ىنااناك امهناامهعهّلاىطر نيسان ىلع نيدباعلا نب زةج رت ىف مدةتدقو نامعف هبنذيالرغغا عير نال جتنا داع | | مهلا دوس ف لرش دمت مج اعلا تاكوامولعأ مساغلاناكوهسفن ريف هنم لعأ انآ لوب وأ بذكمف ديزب ايتاطلسل بح كلذ
 0 رع ن هللا دبع نملاسو نيدباعلا نت زكلذكو سرفلا وامر درحدزب ةنباهتدلاو دهني مساَقلا نو لا

 || دي دقي ةثامو ةرشع ىتنث اةنس ليقوناعةنس لقوة ثاموني:نث او ىدحاةنسىفوتو كانها مةصقلاو
 |١ لاعف نييوثدن رثالآ تن انهن لاقت تادرو ىراز اوىصيقاهف ىلا ص تنك ىلا انث ف ىونفك لاقف

 نينثاوأ نس نيعيس هرعناكوتمملا نمديدحلاىلا ب وحأ ىف لاو باوثأ ةثالث فرك و نأن 2
 ” ||لاداهدع ا ديرقو تع [يدرتنس نعسو

 1 .١ ةنيدملاوةكنيب لزموهوتلمهم

 دوعو ١ هعم تدساصذ ةئطع

 و زيلاو ةةالالستع عم

 ١ ناطابلا هيبلا دوو
 هنلا غىكنأ ناخد انزع ان
 بهذ مث مطادسصتاذأ

 ةدمدعت وهنط و ىلا زهشلا

 ةعقاولا ىف نيشلا كلاربشأ
 0 را ل هوفأ تاك 2 ةفرتشلا كم دوس 5 20 ا ل ا ا ا لا آنك ماظن تاب

 ايناب , ردلعو هتبدفالشاةدي.ءوبأ ناكل ماكي دعتأ ىضاغلا لاقوعزاب)ستفو نب بهذموئالي مج كلذ مك دع ١ دقبالا
 مس



 ةينطتطسقىلاتهذو ماظنلا 0
 7 ايتاطلسلا ىلع لخ دق

 نتاطلسسلا: هاطعاق تا
 5 رلا هيف لح ناك وأ ناك 2 رخل 1 هاربا لاقةنسب ده نم ىف هيلع نعط سائلا نم انحأ

 نمارادعم نان دب زباب ىلأو ىمكالاو ىراصتالادن زعأ نعىو روةنس رس عقاب عس هوس رط ةنب رعءاضقلا لووئد لك نس 1

 لاملاازهنالاقوسهذلا || ةعضب ةقنملاهبتك نمسانلا ىوزو مهريسغةريثك ةعابجوءارفلاو كاسكلاو فارع 0
 لالخلا قي رط نم ىف لمح قاعمولاثمالاو ف:اصلاب رغلا هلوهقفلاو هب رغوتي دحوم ركلا نارقلاف ابك نب رشعو

 بسكر كلذ لصصحدقو. ل نبدا دبعىلا عطقناو ثردحلا بي رغففنص نملوأ هنالاقي د ةعقانلا بكلام كلذريغورعشلا
 دمحجلاقو رهش لك ف مهرد فال آ ةريشع بلع ىرجأو ضاعملا باط ىلا ج وحال قرة باتكسلا اذه لم ىلع هيحاص ث عب الة عن الاقوهن_ بحس اةرهاط ن هللا دبع ىلعهضرع تسد رغلا باك عض رابوةتمرهاط

 مدحلأو ةدئافلا كاتب ىماحرفارهاستيناق اكلا نما هعضو مىفاهعنسض افلا رلاءاوفأ نم ةدئاغلا| | ديفتسساتنك انعروةنسنيعب رأ باكا اذه ينصت تثكملوةي ديبجابأ تعمم ىرعشملا بهونبا |

 هذه لءلاعتهللنماقرلاءالعلا نيلالهلالاقواريثك تق دفلوةيفرهشأ ةسجنوأ ةعيرأ ميقبف ىنايك
 ةنجلا ىف تيثلبنحنبدجابو او هملعمقلا لصقل لوسر تي دج ىف هقفت ىفا ثلابمهتامز ىةعب رابةمالا
 ديبعأبو مسوميلعدتلا صدت لوسرثن دن ءبذكسلا ىن نيعمن,ى حن وسانلارغكتاذالواو

 وبأ ناكىرابنالان بر كيوب لاقو ًاطيلناسانلا محتقال لاذالواو ثيدحلا بي رشرمنف مالسنب مساقلا || ٠١

 يف لعد نأ هاصوأوىدن

 ةيرعل ا!فتاقدصلا ل دنق :

 ىلاعت هللا تاواص ةرهظملا

 ناواهنك ابب ىلعهمالسو
 ةرهطملا ةيزتلا دنع كلوش

 كتمأ ىارتاهنلالوسراب
 كئرةي دي زب ايسنذملاديعلا

 هذلااذهلسراو مالسنلا

 2 كل :يضرا ١ لالخلا 2 و لاقوانيلا باتحمال و ردك ىلا جاتنانااعجانعجأ نا عك الع ١ قيرط نسم لصاخلا 8 نيرو دسعوتأ هب وهارن قصسالاقوهثلث بتكسلاعضد وهئلث ماني رعتلا لصيفانالث البال سرد ١

 حرضتو._كنستن رث ليردنق ىلا ةدادغب مدقوةبهوراقو هلناكو ةيعللاو سأ رلارج ا ءانللاب بضخ تاكو ابعن اكل ليئارس ||
 هتفدص لبقتن أك بيلا.( لاهونيستئامو نير شعوشالثوأ نيتنث انش يا نم عارفا دعب ةنيدملاي رة وذكج فولت جبع تكتم

 لعفو ءمأ ميشا |لثتماف
 جويل انآ ءاصوأ

 ةكس ةفرسشملاةكع رواحو

 صا ىذلا باكعلابتكو

 راصود هورس الار | سنع هب
 هيلع هللا توالفاساباك“
 ملام فراسعملا نم كانه

 كلذ لبق. هلابب راح

 تس واعبس شاع هنا ىغليدادغب رات ف ب.طملا لاقو مر لا فوربغدازو نيرشعو عسب رأ ةنسى راخلا ||

 ناانرر قتلا باك ىفىدببزلاركبوبأ لاقوةئامو نيس ةنسس داوم نأ ىزوملا نب اظفاملارك ذو ةنس |
 قارعلا ىلاىرتك او فارصنالا ىلعمزعوهخت ىضقا ل ديبعابأ نارك ذوةثامونيسعنو عيب رأةنس هداوم
 موقهسأو ىلعو سااجوهوهمانم ىف سول عهنلاىلص ىنلا .متعيص ىف ورخلا ىلع مزعل هلل افاعأوا

 قبب نواختال مهل تقف تعنم لشد التون داماك. لاق هتوخناسد ودماء نواس نولءندي سانو نوب |
 تاقف قارعلا ىلا ادغراتنأو هيلع ل تالوهيلا لش دنالعاوالاولا# لسوهبلعهتنا ىلصدتلالوسز با 3

 هيلعتلسو تاعندف لمسوءبلعهللاىلص هلالوسر نيبو ىيباواخ مث ىدوعاونحتافاذا جرش الىلا مهل |
 مانملا ىثر هنال.,ةورفعحرودفف نفدوةافولا لاا هجلز ملوةككتنكسوءاركسلا تزسفف تدحص اف ىف اصو ا

 باكلاكاذفامجردأو | ءاطلا تفي سوسرطو ةأر مبدا |رموكاعتهللامجر مان اةثالءاهنعسانلا ليحر دعب اهب تاموتتي كلا
 ةزونملا ةشدملا اهنا سدسلا دنع ماّشل ا لحاست هد دم ىهو ةمناثنيساهدعت دوا اولا نوكسو هامه |نيسل امضوءازلاو ةلمهلا

 سالخأ .نم اسلح سبلو

 هادي دشن ناب رمأ ونا ودلا

 : ةمقلاق أو هرهطفلخ

 ههجو ىلعابحمة في رشلا
 هيا

 ىلا عت هللا تاواص اههحاصب
 َج راع ناكو هيلع ةمالسو

 مظع ناشاهلاصعةبقلا
 "هير تسلا مارس اهطذح

 هللالوبسر ص اوةسدقملا

 نموه ران ىفرازما نبا ءاكح ام ىلعةئامو تسون امة نس ىفرغءس نأ روصنملا نب ىدوملااهانب ةمدلا
 بدثو ثادسحالا باو بسنلا باكو تنمو رك ذلاونآ ارقلا قف دودمأاوروصقلاضب أ هسميئاصأ

 ”' قاعتهتامجر كل ذريغولاومالا باكو ضخلاو روزنلاونامالاو نارقلا ىاذدعو ئضاقلا
 تتكبد سس ص 1 5 : : 5 : ْ

 + (تاماقملا بحاص ارا ىرصبلاىرب رخانام نيد نب ىلع نيميساقلاد#ضأ)#

 اهتاغل نم برعلا مالك نهرثك *ث ىلع تلغشاو ناماقملا ل عىفتمانلاةولغملا قزر و ورصعتعأ دحبأ ناك |
 هعالط اةرثكو لجرلا از بهل ضف ىلع اهبل دةسسااهتفرعم قدا هفرع نمؤاهمالكرارس ا زومرو اهلاثماث
 مارح ىيب هدصسم ىف باب نأ ناكل اق هلا دبع مما قلاوبأ هداوءاكحاماهلهعسضو ببسناكو .هندامتراز خت
 نبأ نم ةعاسملاهتل اسف ةرابعل نسج مالكبلا عبصف لاخلا ثررفسلاة بهآ يلعن رمطوذ هولا 0

: 



2] 
 : ن 700 سس ا م ملسو هيلعولاغتهثلا لض

 | ةنماثلا ىهوةسارحل انف و :رعملاةماقملا أ لمعفدي ز دوف |لاعفهتينك 0 وريختساة حورس نم لاف خيسشلا ناب روك ذملا مسك ١

 نبتادرمتوفارصنابأ نيدلا فرشوب زولااهربختغابف ترهتشاو روك ناادب ز نأ اهازعو نوعي رالاو || امشي داسعلا كاتذخأ,
 مض نى دلاو ىلعراشأ وهتبعأ املعفقوانلفهتابدش .رتسستملامامالاوب ْز وىاشاعلا دمج نبدا ني رمت || اهتمةعطق عضبو عطقث الث

 هنراشنمراشاف هاو شيت اماقملاةبطتت ىفىربرخاراش روك ذلارب زولاىاوةماقمنيس#ناهعئًداهريغابملا ىراضلا دسلاةيرتف

بلاواتاسفولتأ تاماس 21 نال مغ هتعاط 8 ىرخأ ةعطقوهسوربةئب لع
 هتدحواذكه عيلضلاواش علاظلا كردن منا و عنبد

 اهعيجوناماعمة عمل سو لا جاخلا خيسشلا هي رن فامنم

 ةعطقو هرنأة ني دع ماريد

 سرح ا خش ةنز قئىرخأ

 ةرهاقلا,ةئامعسو نيسسنو تسةنسروهش ضعب فتدأ دم راونةدعف
: 

 ىلعفأ ةلودلا د.عنيدلالاج ر روللاهفتص هنا اهرهط لعاشتأ هطط تك دقو ى رب رك ااهقئضم طع

 طخع هنوكل ىلوالا ةباو رل| نمد ذهن ا كشالواضب أد شرتسملارب زوةقدص ن ىلع :رعلا أن نسسكلا

 يأ! هتيسث ىف.دنتس ناكاذهفةئاسهم تون رش ونين انس بحر فروكس لاو زولا قوقو فتسملا جت ادارللو همنا قوازلا

 قبطي زو ىلا اي شلافسون نب ىل:نسملاونأ نيدلا لا ءركالا ىذاتلار سدو ىسورىلا ريز || اضعلاذسن روك ذسملا
 ةرهاطملا ةِ رثلا ما حته عزان

 || نواب رضي ناكو مالت رهطملاستاروك دملادب زابأن أةاكلاءانب أ فداؤ رلاءاينأ امن ىذا هناك

لغتشاو روك ذا ىرت ردا تحاض
هنعىكورو هنج رخو ةرصبلا, هيلع 

 مو رصد 5 د ىلا نذج متغلاوبأ ىداقلا ىورو 

 اننلع مدقلافو ىرب را نع« تماهعمد هنارك ذو ىرن ردا بارعالاة مل“ هنعلطساولا ٌقارثملانيرجت || اشابةيل 0

 ةدماهماق ا واهلصوفدادغب ىلا اذعسماهنمهحوتو هنماهتعمدقةئانمسجنو نينالا رنا لاو 0 هلا 0

 كوثو ندلارفنهبةللاقو ةدي ركنا دامعلاو ليذلا فىناعمسلاركس دارك ىلاعتهتادج رامفوتو ريض هنطوا عيشلا تاغ

ثر اباهل وارلاةممدت|مأ ودئامس#و نيعي رأةنس دعب اه. تام و كاشملاةَب 0 2 3 معك
  ةنىعاعاف مامه ن

 ملكو ثراح كلك ملسوهيلعهّنلا لص هلوق نمذوخخأم ءوهو تاماقملا حورس ضعب ىفهماعتغقو ذك ف: 0 تي

اريثك مامهل اويساكلاُت ,راخلاف ماهه 7 م
ح دوه والا ضخ نمام و ماوهال 

 بساكدحاو لكن ال مامه وت را

 رسصتخ ا نم مهتم و لّوط نم مهنف !ريثك قلاهح رسل ىدع دقو هز ,ومأت مهم و ل ع اواو تن دو
 تا عما اضع فت ارو

 كاذقهقدصت مفاهاعّاودادغب ىلا ةرصبلا نماهاج وةماعم نيعب رأاهلعذقناكت اماما لعامل يرش 2 هلع 0

 ! ةرصب ايتام ةغالسبلا ل هأ نمبر غم لح رل ىه.لب هفينصت نم تسلا اولاقودا دب ءايدأ نش ءاج 2

أس وناوبدلاىلارب زولاهاعدتسافاهاعّدامملاهقارو تعتوو 0
 ]| حرتقافئىشنم لج انأ لا قف هتعانص نعةل

 .[| تن لفاريثك" انامز ثكموةفرولاو ةاودلا ذحنأو تاولدلا نمتبحان ف درفناقاهنمعةعقاو الاسرع ثنا هملع 9

خ وه د ماع كلذ نم ئشب هلع ةناكسالا ا
هلع ءاوعدركسأ نم هاف ناكو نالع

 ْن قلعممس الاون ال

رب رخالمعملالف هرك ذمذقملارعاشلا لفأ 0 1 ١ 0 دي رأي
وملفآنءادشنأو رولااهحرتقا ىلا ةلاسرلا ى

 ْ نبدهنالبق

رعاشلاىدادغبلا ىع رايك ننابفو درعملا جلا نب رى النيتيملا 8 0 1 9
 : : َر :وهتلا

 سوهلان م هنوندع فئاب د شرغلاةعبب رمال حش 0 7 1 0

 1 ِ سرك, تاوندلا طسوءامر د 1ك ناشملارهنياهةطنأ 0 كر

كو سرغل اع رنم هنا معز ىرت ران اكو ل ا 7
س تاكو ةركسفلا دنع هت فتناعل اومنا

 تاشم نك

رخآ تاما ةمرتشعل عددا ىلا عج رالن ةريصنلا 0 0
ملاع ناوفدأاقهرصحو هنع نم ردتعا او نهريسو 

 0 نمهق

ا ماهوأ ىف ضصاوغلاةرداهنمناسح ف لاو ىرب رعللو ةناهملا || قةدوظنابارعألاةسطماهنمو ظ لسا
 ضاوخل

 نسح ىعموهو هلق كاذنفتاماقلافىذلا ءرعشريغزيثكر عشو لئاسر تاولذ اواهحر اضن: هادوعغلا

 كدنفملانولهّللاو تاقف *« اتيندق هىدتفرعشلا ىرئامأ نع هنعارعلااذهاملذاوعل لاق

اهتع لحرب فيكست 35 ةيدحت ىهو ضرب ماق نمو 35 اتيئاههيشعفدش :رلالمات
 قاع رلاو 

 0 : ةدرطاباك قفاهصالا ندلادانع هل رك ذو

 رحاحلاب تنذ « ساءت

 لاغلاو لماعلاملاعلا

 نبناملس نيدجأ ندا

 يشل
 ءارمأ نم هدسح ناكو

 وهأشنو ةينامعلاةلودل[ 2
 ردا ا:تردخ 5 سئافت سوفنو

 يدو



2*1 

 ىرذاعداعلذاع * هلحالرادعو رطاخادوعباه ا رطاخلتو

 رئاغخلا ف شك دنع ترئاضت نوعسو ْ

 ذحابو هروزب بد رغصخعت هءافر املا عيبقامدناك هنا تحي واريثكس ينل اههف لمعتسا دئاصق هلوأأ 1

 0 ِ هللاقهيلع ىلع تأةنم سل االفهنمكلذىرب رثامهففهاكشى وزتسادأ ”اراسإفأ امشدنع

 نمدلاةرضح تبع أ دئارو * رمل ءرغراش لوأت نأام

 قرت الو عم اقىديعملالثم * لحر ىنناىرعغ كس لرتت اف

 ةرمشع تس خس قول وةك ”امعبراو نيعب رآوتسةنسىفىربر كا ةدالو تناكو فرصا اوهنملجرلا ل عجن

 قزاحأ قملاو +1نيروصنملاوألاقو نيدإو ف لحنو ماجى نر ةكسىفةرصبلابةئاسم نو ةرمس ءس# ليقو

 هثلسنو 5 اهئشنم امهم ن نعهللا دبع مالسالا ءايضةرصبل اًاضق ىضاقوهننادبعنمدل م 2 تاماقملا ]||

 نمل ارجو قر حلال دو دارا دتزسوزا ل و لات ري ذل ىتارخلاب

 م1 كت فاعلا اوهعبب وأ هإعورب رحلا ىلا ة يسن ى رب راو مهلاتبسنف ةكسلا هذهىاونكس برعلا

 ىر نط لع ناو مخنولا ةدشبةف وصوم لت: ريك ةصنلاف وذ ةديلب نون فل الا دعت وةم#ملانيشلاو

 تاكروت ذلاناورمك .ولار زولاوراسلا ئوذنم تاك ناو: فلآ ًارسعةينامام هلاك هنا لاقي وامنم

 دامعلا,تملتنر ةدسصلانامز روتفو روتةلا نام رودصءام» «فيطل ران هلردقلالماح الضافالست

 قوتو اريثك العنةقوحلسلا ةلودلارابحتأه ف رك ذىذلا ةرطغلا صعود راف ةرصن ناك ىف ىناصالا

 ندمت خفلاوأ وهخروك ذل ىادنملانباامأو ىلاعتدنتاهجسرتئاسم سنو نيثالثو نيت اةنسروك ذم ارزولا

 هنعذا دقو ىاد:لا نان فورعملا ىلطس -اولارفعح نب مههارب | نم رجس نب ىلع نع رايتخ نيدجأ سانعلاى أ

 ةرشع سس ة نسخ ”الاعس رروهشف هتدالوتناكو ه ريغو ىزاحلاركيىلأ افا اك نا.عالا نمةعانج ١

 ميلا تفي ناد لاوىلاعتهللادجرةئاسعسو سو: ةنس نابعش نم نماشلا ىفاهب وتو طساوف ةئاسعسستنو ||
 ةانثملاءانلانوكس وذلموملانيعلا عتفو مدملا مضي دن عملاوُ :زمهلا دموةلمسهملا لادلا تف ون رولا نوكنر

 عهمتاضي ا ءاسودارت نآالىديعملاب مست لثملا فءاسنقو ةددشمعاب وةروسكم هل مهملاداهدعب و اهتع نم

 را حاول ءامسل اءأم نب , رذنملا ةيماكست نم لّوأ ىلا لضفملالاقوءارت تا نم .ريح ى لزعملاب

 ثدأةَعَش هللاعف «:عراسولثملا اذه هللا ف هنبعهتمقق اءاراطفم 0 عمم رق ناكو ىرادلا ىيمتلا

 نمكأ ارامرذنملا عاف هناسل اوهيلق هن ان رعصابع :راااعا ماسحالااهتمدار َر رعاوسللاج رلانا نعللا | 1

 ءوبسندقوت ندع ندعم لابو نم عديل ولو ا رك ذوتيص هنأت برضن لثثأ أ اذهو هنا ويلتعأا

 لادلاهنماوففحشوهورغصن أدعي 1

 ركبىأ نيقفاخلاىداقدلاوىرو زرهشلا مس املا نبى لعتب رفاطملاتمساقلادجاوناز«

 ةاضق ىرؤزرهشلا تنيدوهورفاغلا اروضنم او هنادي غد ىأ ىضتر اود

 د (تووستن هبلا مهلكوةرث رخلا اولض وم او ماشلا ْ

 ةماعلا بتارملااولان ءامركءابحتءالح هند فح وهدالوأ نمتاكوةدم راكتسةن دموةدملب رادع اهنا
 نيدلا ىضودجت نيدلالاكىضاقلاءدبفحاصوصخ مهقا اوسأت ةغنواوضةواومكتو كواملادنعاومدقتو

 لصومابةاّضَعلاؤتايعالا نمةعاج هلسن نمت "الاهل وىلاعت هن اءاش ناامهرك ةنايسل ل
 نيعضومىفباسنالا باك قدرك ذغ ليذلا باك ىفىئاعمسل ادعسولأ امذارلما ءركذوةصربغدادغب مدقو

 0 ذلامساقلادجأوبأوسهتممالعلانستعاسج لي ا ىنغب اهتم تأكل امو ىلو رالاةمسسىف امهدحأو

 راع و دو ذملانيقفاخاىضاقءداورك ذوهرك ذئىروزرهشلا ةبسس ققاثلاو قابيشهنالاقد

 _ هلوقكلذنفارعش هلدرو أ ولد را ران دل اوبأءرك ذو

:) 

 لاكتلا بح هيلع بلغمث
 في ريثلا معلا, لفتنات
 متارا والسبل باشوهو
 ركسعلا لهأ : صر هولا
 عمتاكهنا ةسفن ىح
 ف ناخدرز انناطاسلا

 ذئقور زولاتا وره
 اًنالملخ نيااشاب مهارنا

 ناشلا مظع ارزو ناكو
 ريمأ تامزلا كلذف ناكو

 ناله دحأ هللاش

 تاشلا مظع ناكو سون روأ

 دخاهيلع ردت الادح

 هللاكجر لاقءاصالا نم

 ىعانفقا اوتنكو لاعت

 ' رونزاارزولامادق ىدق
 هلستع روك ذم ريمالاو

 نمل جر .ءامذا سلاج
 ءىدةكهلاتو ءانعلا

 1 نوت سلو سابا
 نعدحا عنعلور وك لملا

 تاتفاذهى نريتف كلذ
 ازهنمٌقاستف :ر ضعبل

 اذ هىدوفسا>ىذلا

 اعل جروهلاةفاريمالا
 لاش. هبافةس .زدع سردم

 مك تلق قطا كولا هل
 امه هردنوت الث لاق هتفيطو

 اذه در دصتا فكشف تلق

 00د
 ١ نا ىفرلاف

 1 ولو مهلعل كث ) ومطعم

 الوربمألا كلذ. ضر م
 قاعتءقا جرت 27 ز ذولا

 ريمالا ةبتص م اال ىلا

 قاو ةرامالا قروغسملا

 نأ ن كم لعلا تاغتساو
 روث دلالاعلا ةيترؤلبأ



 دعبل غنسشانأ تبويذ
 لاق في ريثلا لغلاب كلذ
 رفسلا نم انعدر الف
 كوملاةمدخىلاتاصو

 وه ىلع دقو روك نما

 تب دطارادةسودمءلذدنع

 0 هلئعو هن ردن دع

 لاوامهرد توعبرأ موف

 حرس ىثاوحهيلعتآز مذ
 ىنابمارقدق تاكو وعلاظملا
 مهبابسش لئاوأ ىمولغلا

 مهمءالعلا ضعب لعأرت

 ىل ولا قالطستلا ل وملا

 فورعم كوم اوهذاز برات
 ةسر د عاشو دمراض مت هداز

 هه ردهراص هبر دانكن ىلع

 ةينلطلا ةسردل راسو دم
 ىدحاب اسر دمراص مث هلرداب

 نيترواصتملا نيتسردملا
 اسردمرانض مم هنردان

 ناملا سرادملا ىددحاب

 ةسسرر كاسورهراض ْم

 كي ردا تاخدنز ف انتاطاسل ا

 راسم اهمايضاق راص م :

 .قروصاملا ركسعلاب ايضاق
 نءعلزع م كوطانأ ةنالو
 رادتسردم ىطعاو كلذ

 لكهلنيعو هنزدابثن دكا
 اسردمزا صمت مهزدةثام مول

 ديزن ابناظادلا ةسردع

 و || اتفتراص اناث ةنزدان تاغ

 ةافو دعي ةينطنطسقةند د لاكي

 لغندلا ءالسعول رد

 تفم وهو ت أم و5 «نلاجلا

 نيعرأ ةننس قاض
 هلياهجم .ر تاكو ةتامعسو

 ندا ءانلعلا ن نع قاع

 لاضؤفا ممارس

 2ع

 فادتتافاهدهحت لعد دع أمان ايزلاواه!ااهتودىتمه.

 3 افتنوأ مايالا ىف ءافتت دع نآىلا قسعفم تعتماناف

 نقئفاحلا ىضاَعب فو رعملاد بركب أ داو نيب وسنمنيتدبل ا نيذهنئاعمسلل ليذلا باك ىف ت تن ارو

 100 اموعستةنسروك ذملامساقلاىفونوامئمامهن العأهّنلاو

 وهفدهللا دبع ىضترملاهدلوامأ وىلاعت هاه .رتاع ةرذ ني نسا أ: درعا ةر والان“ الا هيةفورعملا

ولابةفورعملاةبماللاهتديصق تدر وأو ةلدانعلا قدرك" ذمدقتدقو نيدلا لاكىضاقلادلاو
 | ىضاقامأو ةيلص

 قكالخر ودالبةدعبءاضقلا نو وى :راريشلا قص ا ىأ ىءرعلا, لغتسش اهنا تاغ (لافدعت نيفادا

اقةدالو تناكو ىئاعمسلاهسنم عمسوريثكلا ثب دقلا مهمولابجاوناسارخنو نارا
 لب راب نيقفادنا ىض

 دادغببةثامسنو نيثالثو نامنةن ون“ الاىدا ىف قوثوةئامعب راونيدجو عب روأ ثالث ة ةلعس

 ةرثكل نيقفاحلا ىنءاق هل يقامغناودلاسعتهّاهسحرزربابابف نفد
 نافرغلنم اماواببخ ىو ىتلادالسبلا

 قس ىبأحسشلا ىلءاهبهقفتودادغبدر وو لصو ماي , انساو لب رادلولاةف لت ذا فاض هرك ذىاعجسلا

مسْدأ دقناكواهتكسو هنسربك ىلعرا خسءاضقلو لصوت م اىلا عسر ىزاريشلا
 0 4 هداومنع هتلاسلاف 

 0 هنافو ركصن مولي رابةئامنعي رآو ناتو عسب ةنس سس روأةرخ ” الا قدانج ف تداؤلاقذ

 "|| كاةبستلاهزهءاراهدعب و واولانوكسو ءازلاوعارلا مضوءاهلان دوكسوةمتملانيشلا فب ىزو زرهشلاو

مة يسع ةظفل ىهو كاصضلاننروزاهانبلد :رالامعأ نم:دودعمةزيبكذ دان ىقو رو زْرهس
 ٍيرعلاباهانع

 قرشملادالبنمءدوعدنغنينرقلاوذودنكمالامبتاموروز دلو
 3 هربق نعهتلاس دقواه اه ضعِب ىل حو

 1 مران قسطللا ىحوةعرقةن 4 ىهووهنماهلهأ ف رعنالو ردنكساربستن فرغ ريق ”لانهلاتف

 0 ١ ىلا نوبات لجو كانه فوت ألا هملزي موىرسك نادم: هثماقاوادنا دما لعج ردنكسالا ناداذغي

 ملعأ هللاواهدنعنفدوُانهةمقمتناكهمأ نال هن ردزكسالا

 ,*(ىرقللاب ر ضلا ىطاشل ا ىيعرلا رجسأ نب ف لدت مساَشل | ىنأ نب ةريق نب مساقلا دو )وع

 3 م ل ا ار ا 2-2

 5 تنوعبسو هثالثو ةئاموفاأ اامدعوتاار ١ لاق ىناهتل اهو وفامالازرساهامس ىف اةايسقلا بحاص

دس وآلات اارغلابلغتسشد نم لف مهلعت ف نامز :نلاازهعا ارةةدمع ىهوعادبالالك اههنعدنأ دلو ايي
 م

 ١ ااىو ردقواه ولأ ىلا قيسهنطأ ااموةفيطلةفتتا اراشاو ةيسعز ومر ىلع ذل ةلم ى هواهتنرعمو اهاذح

تىلاعتهئئاهتمظن ىفالا هب لح و رعهللادعفتب والاهذهةدصقد>أ ١ ارش الكوع ناك هنأ هئع
 0 كلذفاصاخ

 ١ ْ هللاباكتاملاعناكوريلادبعتءالديهملا تاككالع اطل اقانل ءت ”امسعن قدنل اد ةددصق مظنإ و

 0 ىراخلا عي يلع ئرق اذا ناكيفاز يمل سوييلعهقاا لمه و رام د واريسفتو ةعارةلاعت

  رعف هنامردسحواناكواهبلا حاتت ثلا عد ذاوملا ىلع تكتلا ىلع وهظفح نمزؤشتلا ضنا طوملاو لسمو

 ٠ || لعتاناو رابع ركلات لل ولوةباعفاضاخت صاقملان سحاو ىلا لعب افرع غلو وخلا

 0 ىبادنالا ل يذ#ه نيد نبى لعن سما ىنأو ىرقملا ىرفنلا ض اغلا نأ نب دمت نى عني دمت هللا دبع أ

 ١ ىأ وىع رزالا محرلا دبع نب رست هللا رعى اودداع سنن فش .ول نم د هللا دبع أ نمثردحلا

 ا اج باص نمتنرداو ريثك قل ب عفت ههربسةوتمعنلا نيكل أ ةفافل رنتك تلا

 1 ساحالوةرورضدنلاو ءدبامعالا هتاقوأ ارباس ققطند . الو مالكسلا لوظف تنتك تاكو دي ةهيرصملازابدلأباريثك

 لتعنناكو ةناكشةساور شكو ةتادنح ةكهىف ةراهط ىلعالاءارقالل
 : اذاومو أّرالو نكت كنالفةديدشلااذإعلا

 .ااوهو زغالااذهد ني اماريثك عيشلا ناكلا هبادصأ ضعي فدا 1| ىل ةدنز 7 .الةيقاعب لاق هلاغ نع لئس

 هيعابت زج سطللا ناودف كلذدعب هتدجوفلا مل عأاللاقف هلوهل وف هاتاقذ فكواناشعنف

 : . وهوىلاغت هناءاشتا هزك ذة اسو قكصحلا ةمالس

 قف وخلا ا :



 لعلب لغتي ناكو ٍلعلا يللا
 جل جب بتل دارا جتوالد 1

 هلقرتف : ورام اولبللارتف ا

 ريس تح نهانا عكر افا د ربطت ءايوتنااىقفا ًاسشفرعتأ

 ريسأ هيلتعي رسل كصو د كسار هاقلتو اب وك ضءهالتف

 ٍْ رب ذنوهو سفنلا هئم رفتتو ةرر قدرك دعوقنلا لع
 5 دز روزملا مغر ع نكلو 5 ةرانز فةسغز نعر زكسس لو

 ةضماغلا ةمهملا ثح ا نيثذثاةنس درصملخدو هنسمانت لعهدلسبطو ةئامسجتو نيل الثوناسة نرخ ل ىف هتدالو تناك

 2 124 0 27 كر ار 0 هلئاسرددع ناكو ا الدق وهيلعلرت ثدح هداعلا٠ نمريعب 5و ايف هنا اهل اونددنعلو اكو ةثامسعتو نيعبسو
 || هتءارقمع : ركلانآ ارةلاءارقالاردصتمةرهاتلابهتسردعءيتر و لضاغلا ىضاقلا لب زنتاكو اهلمهحا نم هلو هلاسر ةثامنم

 نط ب جباعللا ١ نيعسلة:- بووخ ” الاىداجنم ن رشعلاو نماثلارصعلا ةالصدعن دحالا مول قولو ةغااووتلاو

 مانقلا نم بي رقنسح ١ ىلاعتهّنلا جرار م هريقترزو ىرغصا اةفارقلاب لضافلا ى اعلا هن رثىنينثالا مون نفدو ةئامسجنو
 0 ةانثملاءابلا توكسوءافلارسكرهرتفو وضم ماج بياطخمم رك ذمدقملافارعلا قدس اونأ بيطخلا هيلع لصو

 د ا رن, || لابق ا دح وهو نيعر ىذا ةبسنلا زهنوناهدعب واهتحت نمةانامل ءاملا نوكسو هلمهملانيعلا عتفوغارلا ا رو || مضي نيعرلاوديدحلا ف رعلابهنعم سلدنالا مجاعأ نم ىطللاةغلب وهواه هضوعارلادبدسثنواهتتنما
 7 0 || ءاباهدعي وولمهم ةروسكم ءاط فلالا دعب و ةمععملانيسشلامتفن ىطاشلاو ريثك قلشميلا بسن نملا

 فت هلو حاضالاو ١ ند حوخ سادت قرت ةندصاس تادوربم هني لم يهود هعضنل !هل هدحوم هد د ةءاملبنم حرت رتتدنالا] فاتك درعا و ةكطاش ىلا بسلا هوع١

 || مسانالةوةثامتسونيعي رأو سجة:س ناضمر رهش نمريخالار شعلا ىف نرغل ااهلعوتساءالعلا ا
 اضن حرشو نئملوصالا | ١ 2 ع 1 04 2

 انهه نر ذاكمساقلادجتوبأ لاش !تازاحاف تدح و نكل همتاهتينكو متاقلاولار وك“ ذملا يشل
 هلو جقنتلاريبغت هام 8

 ديع نب ياخ نب هد واعم نب يشن ريمعن ب لّمعم نب سد ردأ نن ىسسع نم مسا ةلافلدوتأ )+ نم مالكلا رم

 نلئاوز : ركاب لع بعص نم نيل يني دعمنيس بق نب مشج ن ف لدن ىزعل ١ ا هامعت حرشو
 قاعلا تاك هلودب رغلا دعم نب رازت نيةعبب رنبدسأ نب وإب دب نب ىعدن ىدقانن تاه نت ظساف

 هلو اضأ 0 نام 0 ىلععلا ناندعنا
 جافا حر لك تاو افلا ١ لب _ ع5
 ناك هاون رشلا ل 1 عدمطلاو :لوكحعلا هلي نب ىلعة جرت ىفهرك ذ ذمدعت دقو ع تومأملا 0 7

 هديشحرك ذ دمدعت ور 1 ذملاءدحةس و 7ناك هنا ىناسارخللا ملم ة ةجمرب 7ىفاضنأ دقت وهنق كلا اوكعلا

 ا عرعاذاو او-ايرساع 0 ذملافلدون ناكولاك الانامل اوك اهني ءرضن ىأريمالا

 نات تكتلا نر هلو ءانغلا قةعئصص هلوعالضفل و ءايدالاهذعذ حن ةروثام عئانصو ةروهشم عئافواذ امّدَعم

 نسحاب قاطلا مات 0 كلذريغو كلواملاةساسس باكو هزنلا باكو حالسل !تاكودصلا و ةازيلا

 حرشو نئم ضئارغلا ىف
 لد شاوسح هلو اضنأ ا

 هس>حاوتىلوما]تفابتلا
 0 : لوغب هبقوحاطتلاثب ركبكالذكو خا

 لك اناكوتلاف قئامامأد لطالاه يكل يسع تبامدم + لع «يبكلا الط
 ةيسرافلاب ملقتلاو ءاشنالا | كاتب ىرتشادقومبل عد الياق هلفغاف مهردفالآ آ ةرسشعنيشيلا نيذسه لولا يع قا ىكوطدنهإو رك ذامم | مهردلا اذ لابال هسحدمو .دع وهردالا ضرالا فنك و ْ
 هدشناةةلالا ارقي رت عار

 فاضدقو ةنك رتلاو
 لاونم ىلع ةيسرافلابانك“ ذيشم مانزل ريصقاهيلع *« هيرق ةلنالارم ىف تعتباذب 1

 انك فئصو ناتسزاكنم ى :رقهيشو مظعءإنالار منا عت لاقت هلاهعف دن مهرد فال [ةرينع لا تنالاوعي : هلاق 0 هاعن و ناسك تاك , رصدت هالالام ُكلدنعو * اهنوضرعناهل تأ اهمنجلا -11 1
 هلاعدفا هيلع لطص و هذ م عتقاف د درعا ىلع عست ابايلااذهتحتف ناو ىرخأ اهمزاسىلاثعنأل كو ةريثك 8 ا

 ازال لافروك ذا اطال ىركمل وف سني داطادحأ مئاهنبدمتركوأ 0

 : سايلاعوةو:نمكب نمأ مق د مهءاحرنآءأر علا نقيتو

 ناكء ل ؟يراوت ف

 هياشناق عدبأ ًاوةبك رثلاي

 ةغللاقف باك هلو داحأو

 «فيناصت لكو ةسراشفلا 'ش



 سانلا عيج نمانفرغ نمف د مهريغل ءامكلا لع حضام ةدج قالمأ  حاص

 ساطرقف كيلا مالكنااواج وي اذاردبف لآومالا مسهطعت ْ

 سراف ىلا تاصونأ ىلا ةفنعطلا ت ذغنفاسرافنعطف ها عىف قب راعلااوعطقادارك !قلس دق ىنادون أ ناكو |

 روك ذملاحاطنلانن ركلوقي كلذف اوامهلتف نائسل اهبفذةنفهفيدرهءار ورخ

 رذ ١ دلعع :و هان بذأ وة

 ل و صخلم نسحر رع و

 ةزاحالادحلويقمرت رع

 الياكمارتالو جايهلاموف وع ةنعطب نيسراف ملقنن و اولاق ذر ليتل لة و
 اليم سراوفلا ملظناذا ليم دع هتانقلوط نآوافاورعنال هللا هجر ىسنا ه]إجلان و
 اذهاب هنأ فا هلت ااعف اريقف ناكو قلن اهّرركمد وس ”ريثاه رى اهدن نانو لا اناكو | نيسفاسلارك دىلاعت

 4 2, وسم دوس | متساه ىجن قوم اق 0

 مسهئاوز ف ىف سانلا عم لح داو كاس وةو روك غيس ىلادبعاف همهش شاط وهمحت طقس ذقءارأ بدالانا فيلكا را 0

 ْ . رشناف ًاشةهنغلا نم كعشنب نأ هللا ىسع 0 0
 فقنيغرادلا لوقو حالسلا لمت ب اططسش ىتفتة كلامو لام ْ 00 1 0 ٍ

 فئكلاز ناباجلا ىشمأ ف يكف * اههرك افغريغىلاءانملا ىتم ايلعلا فراعملل اعيئمو أ : ١ ف دسم
 ب 3 3 . ع 3 ا 0 00 أَو هحو كانعتهليا 8

 فلدي أىينجف ىدلق نأو ب قلخنمئرقلا لازتتاتنئظ كل
 لحخدف هنعكلذرهتشاو نودلاهتبكرذقهئاطع ةرثكل فلو ؛ناكو راني د غلا هيلاهحوففلدابأ هريخ ابذ انتزاع
 1 : ا 0 يل 1 مس ممو) وع

 ©0000 0 تاو 8 اقل نتلا راد لتئارروسر لع |
 ىيدضقاوكن. دمقرفدزف < اندلعت ا تريشذتل «(ىلعن ماطا دبع
 و 0 هد ةءارعشلا ضعي هيلع ةدوعتب دىضقو هلم وف : دلي كاما

 سد 0ع ةياهرتك اتارزالا نمى 0 لعلاب لغتشا قرم
 فدك ىف هاما الاطتاا # سي

 فش مو ىطعأ تةقواذا ىتح »* ةيزاح ىهو ىطعافحازلا ىرأب 5 فمصلا رئاس قال امام اك اع لع 8

 0 ل 1 هرمص اردو

تلا فوالولو ةئسحراعش اذا | هلوةريثك هع ادمو كوملاة مدخلا لصو تح
 ا ةراعىفعرسدق هوب ناكواهضعب ترك ذا لب وط

دحدم دقناكومدالوأو هتريشعو هله بناكو وهاهتأو ركلة ني دم فكرغلا ىلع يذلا ءالع
 3 ا لص رغعا لا ضعباه.رهو

 و ذملا ىكوملا فوناناو
 : هلبآو حاطنلا نب رك وهليقوتاذاب تن ا ل يي م

 0 1 مس ل ا
 00 ا ال

 0 ناساوخابن دلاالو من سانلاال ع ةعساو هْنلا ضراف متنبأ تاو ٠ 1| .ةلئاطب ىضااو مالك ل

 || ىلا ىلع نبدجت نب لعن سما ىثةجرت ف ليذلا باك قىاعمهلاامهرك ذدقنيتيبلا يده تدجو م حشر نءيبرتوةيفوصلا

ثممقرو ديىتلبلا دمج نب ىلعىضاقلا فدشن ألام ” ضوردملا ملا لاقي
عل اوبختنملا نب ىلع نسا أ ريماللالس

 ْ هم عمم وأ

مل دول مدقا ل ةيدام عنصت اهام نب سي عنب ىلعريمالات اىو رو نيبادك اذ 1 نكسو مورلادالب ىلا تأ ع
 1 ا دسم ركل ن

 ءاف لافتحالا هباعام لفتحا دقناكو تامند 0 قوما ناس
 ىننعنت ىلعرا دوخدل ءارعشلا ضعب

 ا نط هرعت باويلا هتك

 ْ بوتكماهفاذافاهايا هلوانف از هدببو ىسيع نب ىلعراددصق دقو فادال رعاشلا لبق تاما سنا طاسلا

 سراففلا فتح #* عهو الس ثأتم ع هتيقل تا هللدق ةنطاسلارب رس نع هسواج

 جرح نمت اندلا ىف دع اهدعت سانلا عام «*« جركلا نم ءارغلا : هسفئلاماما ]عج و هياط

ر و ماعطلا نم ًايسنلك ًاءالورادلالخدالهنأ فاحو فادوت أ عرف هدحوفهعم نى حاصو /
 اذ هنأ عيماحلا ضعي فتبا

 ضصال فلدابأنأاضاأ عيماحملا ضعيف تنأر ودادغبب ةيذآماتناكو شن رطانيدايعوهرفاشلا التم موا علا ىف انئغتم

 دج 13111 11 110 577 7 1 1 ا اشلا# سماوولالا 99719:14

 سلجالو ةرواحماببط 200 ناسلاب



 ةرسشعل اعف مب واحلا نم تايلاثا

 اش دافدعم تمقفري مالا بحأ ١

 !ةيرطاودحو مايآةدعجابلاب مهلوناساوس نماوأصودقو فا الأ نم 5

 اولاَعف مهمودق ب سو مسهلاو آو مهدالب نع مهلأسو ببحر اول داق م هاعدت ساوهُسأ ارذ لعدععف

 نيرسشعهنمحإ رخآ اوقيدانسدلا ضعي راضحاب هنزاخ اق لاند ةف كم 2 لاوحالاان:تقاض

 مهللاهوهقب ىط ةنؤمدحا ولك ىطعأ م نيسيك و بممدحاو لكل عذ ذدو راندفلا سيكل ك١ قاس

 اكلت لق راطلالاصم قا هاوفرماو جلطأ ىلا ةلاسك جاوا سن سا الاا اوسعال

 ةهطاأق هتدح رك ذب و هن عهّللا طر بلاط ىنأ نم ىلعىلا ىسهتنا ينح نالف بناءا تمد او ١

 نأ |تدصقو .ىدلب فلاح ءوسوةقاضاتدح وىناهنلالوس راب بتكمل م موس وهيلعهتلا لصدتلال وس رشد

 مست ةوكلذوبنم دحا اولك يو نما لل َر وكتاضَر ااناط وتالدما ارك رانيدىا نط عاف ىلعلا فلد

 هللا لكصدنلالوسرا هما ىتحهنفك ىفقاروالاكاتعضن نأ تاماذا همه كود ة.نمىموأ و فاروالا

 هدلو هللاقفانزدإو وهف عيشتلا فايل اغمن ب نمامول لاق او دوام وعلا يضرك لسوهبلع

 معأهللاو لاذ نمازهفاهجريتس ادعيتنك املي تقلعو كلمت ط واس هوبأ ه1لاقف كبه ذم ىلع سل ىفا ا

 ىللاقنىنا 05 ًالمانملاف تن 1 ًارلاق ف لد أ نبفلدنأ جر اوتلابابر 1 نمتعاج ىعدتف اذهعمو 1
 ىلع فدعص و باونالاو تود دا نالابإ اعادت رموكتسوا رادئئ

 نيردس ًارعضاوتابر ءوهو ىأب اذاودامرلارث أ ااهضرأ فون ارينلار ًااهاطيحفف ةفرغ اشد اهتم رد ْ

 لوش ان اةفلدتاقفادمهمت لاك كلاقن هيثيكو ا

 قائدنا عزرا فاتنتلام »* مهمعفختالو انادأ نغلدأ

 قالادقامو ئدحو اوجنراف دع انلعفدفام لك نءانلئسدق

 ىحلك ةحارتوملا ناكل ياك تان ماذا ولف دشلأ رعت تاقتمهفأ لاق ١

 هول هلودلادضعةجرت ىاهرك ذقيسدقو عب رالا تاهزتنملاىدحاوا.ندلا نان نم

 هوقرعتلا نم 0

 ا اا ا ل ل و اح

 ئثلكنعمدسعي لأسنو .« “ب انثعت 00 0-0

 لدعلا وتسع اءعاتحالف ةرصنرال ع مس اوه ,وءاقاه رعي ؛دعذللا 9 هولا مدي ف أ دو ىلاعتدلا

 ةددشملا ملل اوةدحوملاءانلاو ةزييسهلا ذب هلبالاو هيلع مالكتلامدقت دقىلعلاو فل اذ نع لودعمهلاف

 ىهوةرصملان همودلا ىهو ةرصبلا نم مسارف ةعبرأ ىلعةعدقة داب ىهوتنك اسءاهاهعب 0 ةحوت ذل

0 6 

 ملقا لبخلاو نادمهو ناه أ نيد لم ارةنن دم ىهو مجاهدعب وءارلاوفاكلا شب :ميركللاو هريغو

 ىرلاوناهصأو ناذمهامراك دمهفو مثلا نار ءوبيعسلةماعلاوناسارخو قار عءلادالبنيب ربك !

 كلذريغو نار

 ليلا هاش تادر و نيرابز نا ريك ةورهاط أن يسولاةنسحلاوأ كاما سع:ربمالا) 1 ٠

 »*« (ناتسريطو لبخل ادالد وتاسرح ريمأ
 م ل
 نموناس>الاولدعلا عون ونامزلاةرغو لولملا تاخرك ذب ءزمل ا اذهمت كان ةمثبلا فىلاعثلا لاق |

 ها يكل طقةمكتما لشفملاوعلاةلعسبو وكلم اذُر عدل هناهس هللا عج

 رطح هل نمالار ددإاب راح ل 35 انريع رهدلا فورصب ىذلل لق

 رردلا هرعق ىلإ يس تو لع فيس قوفواعب رجلا ىرتامأ

 ررمذ هسّؤب ىدابك نما سمو هاند نامزلا ىدن تنبع نكت ناف

 رهقلاوسءلاالا ف سكي سيلو اهلدادعالم و ءايعشل ف
 يطا اغلا ىفاهنم سحاق دي قد دورا راثاسل :لركذ تار

 ( لدا - نكلشنا - 04 )

 اًضراهبلا بست و

 . عج ةتطادلاو رسىلع
 لك ةلزيعو هسفنل العم

 هاطعأو مضهرد ةئأم مول

 ه«بعم بحاصو5 راش( 4 رق

 ةدسئعدب درعا دارا والدل

 ةرفاولا عشا «4تامحو

 هبجروت مافعلا هاحلاو
 نيتنث انسى

 هن اهمعسو نرشعو

 ل وفق دعي قشمدةنب دع

 نم نا ماس ناطلسل ا

 هجر ناك ماشل ١ ىلارصم

 اخلاص اناع ىلاعتهّنا

 دلي ملا فراعملا بحاص

 ريثك ةدينجلا قالخالاو

 عءافعمذال انعم تاسحالا

 تناك ةزلاب و ءارقثلاو

 حرار ان راكج أيا

 ١ مالعلا كاملا هبا هجسر مارالا

 لماعلاملاعلا مهتمو) وي
 , كوملا لماكتلالضاغلا
 : 0 اان نع نيدلا يع

 هس وال اوما نب العش اوما

 ندلاسمث لوملات اهلا

 ناعت هللا ورع راثفلا

 * (مهحاورأ

 ٠ مانآى لاعتهثاهجردلو '
 تاغدت تاطاسلاةئطلس

 اهضافدثتت :وهدلاونأكو

 . هزي ءوروصنملار -

 0 موب تاخر بم ناطلس

 يشتد مول لك 07

 ؛ لع هدلاو ةافودعب وامهرد

 ,ناخ ديؤزناب ناطلسنلا

 نيس مول لكهتغيطو
 رعلارحىف ا نو امسهرد
 كلذعم لغتسشاواجلاو

 فاقو فن د رشا لا

 : هدلاو ىلع الوأ أرق هنارقأ



 مسلس ل عرق هدااوةاقودعيو
 || ارتمهدازبطتتيلوللا

 | مهدارفرعم طولا يلع
 | تامديزب ايتاطلسل اءاطعأ

 ' ٠ :ايواقنقلح قاضعأن كف هع ةبادص هئفوالا نوضعال

 طغاذهلاقهطدىأ راذادابع نبت حاصلا ناكو نس اهي اين ىف طخ تاكواضأ ارثنلا نم هل هلرك ذو

 ْ ىتتملالوقدشني وسواط حانج أ سواق

 ءاوهالاهدادمن اك ىتج 35 ةوهشبلقلك نمهطذفف ا هنيدع زكتساتم ةس ردم

 ءاذقالاه..غمن اك ى حس دع هبرقف ةرقنيسع لكلو | موللك هل نيعو هسسورب
 1 عيبس ةنس مرا ىفهيبأةافو تناكوهيبال لبق ن ءتناكو دالمل كلو تأ رج بحاص روك ذملازبمإلاناكو |

 سواقاهكسلمو لوطب كلذحرشو مهريسغملا منع ناجرحتكلامتلقتنا منا .رختئاثونيثالثو ا
 هاطعأ مث اههردنيستخ

 نانلا سرادلا يرحا
أىات اقتل ادق ةكلمملات زان وةءامالث نينا نام ةيس نامعش ىف ر و دما ا ماس ناطلسلاءاطعأ م

 نم وادرم هيأ نمهيد

 هيون نب ىلع نسحلاوبأ ةلودلا داع ناكو ةمهلاديعب ردقلا لبلاك مناكو كيحلاهاش نادرو ن رايز || هلعج مةسيور ءاضقناخ

 لوأوهولوط هثي دحح رشوث ملا ةسجردملا قرت هببسو هئارمأ ىدقمو هعابت رحأ نمءرك ذ مما || ةينيطنطسق ةئب دع ايضاق

لا نسا تنم سواق ناكو هاك كلذرك ذؤقسدتو ةوخخالاربك ًاوهو هب وب ىنب نم كلمنم 1 ركسعلاب انمضأو لحس
 ١ اهتم: وايند

 نمْؤبالو هساك غاسالةسانسلا نمبقاوعلاب ريسعبلاىأ ارلاو بقاذملا نمهء صدام ىلع ناك هنري || هلعج م ب هرعل ادالبو

 ذيالمدلاة تارا مدقلا هر لباب هسسأب و هتواعس لات ١ هلعج مت هنردأ ةئي دع ايضأق
 ىح>قاطااز_هىلعلازافبذغل ادنعوةعلارك

 ١ روصنملا ركسعل ابابسضاك

 || نعمل كل ذاريبدتلا اذهب رعشر مف عالقلا ضعببركسعملاىلاناج رح نع هتيمغمبنمرمدتلا اذهقفاوذ | هلعج مث كوطانأ هيالوف
 ٍ 00 رف هصاود ن مهتم ىف ناك ن مهنغعى اذ هليخوهلاماوي تو هضيقاوداروهودصقدقوالا مع مور هن الو ركسعلايانضا#

وملا اوعي واهوكتلمو ناحرح ١ فام صاقوهوتامىلبا ١
 ميلا ل وصولا ىلع هنو كسل نات سرمطب وهورهح و نمر ومنمىأ هدا

 ماك انا هس ملفمأب !علةناهسةعاط ىلءاوعجأ مهملا لص دالفروضطلاىف عرساف هلتعيبلادقعل ا
0 

 0 ةيحانىلاه حو لا ار وص سوافريمالاىاراملو متين نمثل يوزن ىلعاقونءاحالاو ةارادملا ْ

ولنا نم هعم نك ماا سا :
ا عسا سالاهبلعرة سس هرطتنمل صا 

 ةهبط اكلت ىلا هزاع هياءتوج راخلل
9 

 اك اينو 4 عمجاه سل الصو انف اراطضم وهعم هراسق هباكم نم هحاعزاوهدددق ىلع رد ونمهداواول

 كاذنادلاولاىأر وهي فعستنتيهذولو هيداعأ نيب وهشي ايا توك ن أ هيسفن داولا ض هرءوانك اًشنو. ||

 ارشءاصوتسا اوهيلاةكسأ ملا متاح لبس .ههدعل نمتالااب قجسأ هناو ىدعال ا
 | عفت اوذاسحل ادق ىف مادامه فت

 شيحلا ىلا ناسجالا ىفداولا عرسي وةعلعلا كلتىلا ل قتناف هلآ بتي نأىلا عالقلاض عب فنوكنأ نع |!

ع نا دعأ عجاف هنعيولقلاتباعناوهينمسوفتلا تشحوتسا
 هّتعاط نعئد الا ع رنودعا ىلع هركس

 3 رع و عسل ةسسم

 سف دنع نفدو#ةامعزيتو

 ْن وعسسو راني دكوذخب

 ةدمجم نو بدحاص

 ىههحو وك رعسبطو

 ةرشعاذ تاكو فومركو

 هلو مظع راقوو ةنسح
معب رأو ثالث ةنس ف كاذو لتق حاولا مودلاولا مايقة شح نون ةماطنال مهو | فقاوم اح رمش ىلع شاوح

 1 ناجرح ر هالظب نفدوةئا

 ٠ ]| يح اوكا ذنم تافاد رشدربلا تاكوراندلاوءاطغلا نم عم ةعلدلا ف سجال هن !ليقو لاعبا هجنر ١١ شاوحو في رشلادبسلل

 هل ضئارغلا حرش ىلع
 عمقئافدامهفدروأاضنأ

 ةضماغلا ثحاسما لح

 دقو ليداخأ ناك لجر سءاوه ةليجيلاةيستلاهذه مالاه رعت واهتكتن متانثملاءاءاانوكسو يياارسكم أ

عبلذ تاس ا وىذلا ماقالاىلا ىلا ةسن ريغتمستلاهدهوامهتمرساو لك ىلا بست ْ
 | عقي دقق كلذ ل

 هنداعاىلا ةاحالو نازح ىلع مالكلا مدقت دقوهيلعتسناذهاف ساشاالاهف ||

 : 2 5 : 8 0 ١ لعشا و

 العاندلازهاعت قاما يتلاهياردع هر انعام || عسل ثاوا ىكعساو
 «(مداخلان دل ادهاعت قاما يزلا اديعزب زاعاتر ودتمواز« | ةصريتلا ردتصإ ”داثولا

 لهن موهو ل برا بحاصندلارذظم منعم كمادلاو نيكتكبنيىعد.عسس ندا ز قيتعتاك || و لو باٌمْودْاَع
 كباب اهله ج وقتعمهمدةفةخئالءءلعةياعتلا لب ان تناكو نوال! ضب أ تاكو اريغضاهنم زن تان ةقيلل اشيل اتهم تول

 هحو للا جوز
 لماعلاملاغلا مسيئمو)#«
 ىلو ملا لماككلا لضافلاو

 نبى عنيد :نيدلا ى بع

و نينسجنو عسلةنس ناضمورهش سما قلن رار ومأهبلاضونوهدالوا ا
 ا ْ ْ 1 ْ قلدعر ةريسلان سحاق ةامسوت

دملب راب خالسملاو ريؤ1ناريثك ناكوةمعزلا
وملا ىلا لوتن ا امهفقو رثك .اوداةناعوةسر

 همس ىف لص

 3 «مسوخم غلي تاكومواس ارو ولما لسارواهربب دترومأ لوقو اهتعلق نكسوةئاه.سعنو نيعبسو ىدح ا

 رئاسف ت1 !لصوملا بحاصرك ةمدقلادودومز ىزاعنسدلا فس كيانالا هلا ضوذوهاوس غلبت الام

 هدد :
0 



 «(ىرانفلا نيدلا سمع“ ل ا 4
 ىلع بابا نسف ارق 1 ناكو ةسقيقملا فئاطال اوهودبئان تاكو هلاوح أ ع.هفهبلع دمءاو هدصاقم ند نم ةارامةدالب ع

 ارقدلاو ةاقودعي و هدلاد أ ءاةنانو ةسردمواريبك اعماخاهرهنااذإ ىنب هنااهنمةليجحاراث ؟لصوملاب رث ا ولن رثلاومارثك هبل المك
 0 0 : عسبج مهل ىرسأو ماني اللامححمي اثنا وتاقدصا ا 5 المآ ف ةوورواكم عسجلاو

 راص مدار ل ضف !كوما نع[ مهب افكمدعلاريثك اًمفرهيسانلار_بوو لصالار سلا ارعغ ارح لصوملا طش ىلعدمو هيلا نوجاتكام

 يلوي زول ةسردع 0 1 نبا طب سو ص. صبح مهعموءأر تلا نمتعانجسد.دمورملاو تو نمربثك ٠ ى ل اضالا أبا

 2 هت اهلوأ ىتلا هنديصّمب كاعتهءاءاشنا هر الاىذي واعتلا

 هسوربتةيئاطاس ىلا لقتتنا :

 ىداءاسردمراص.غ 4

 راصمم ناسملا سرادملا |

 فزوصتملا ركسعلاب اضاق
 ايضاقراص م ىلوطأنا هنالو ل

 هئاضقةدمتاكو لباءور |

 ومص ف نك ك.حنا اركسو 35 عدي قمكنم قوشا |ليلع ْ

 د نارتعلاو نفلانمدو *« برحناواسلاوتاّقلا نيبو
 نمتازهدقو<سبلا تآصوف دلغب اهعمربسو ة بنس ةزئاحءزاحاقدادغب نمهبل ااهريسوةراتخلاءدئاصق نم ىشوا

 اريكنحو ةقاوىذركل ع اخذ تمدزداادهاع هبلاستكف ف قد رطلابعلا

 ازتعقن رطلا ىف تضسمدق وي نكناو ه]سغب لت ذعي 0

 .اهتلون نمواهم ىنغتي ىقلاةزوهشملا هتديصتب 26 ذمدملاىرادهسل !ىدع ني دعس 1 نيدلاءامهحدمو

 0 ةمار ىلع ىانأهلل © ىرطان نموكنمالبلاناك ب بحاص نم كلام” باقا,
 ث اري وءركعلا ©

 نم 118: ب ا ىخ "هلا, رثعب اهلوأ 35 .اهرمؤ ةسعرشلاب داكت 5 اح ىلع تقادم

 3 7 0 0 || دهاحتريمالا مسرت زاغلالاو حاسالا لح يف زاعالا امرك ذمّدقملاى رياظللا ىلع نب رعس لا ىلاونأ هلل معو

 50 2 0 لاف ةريظل ار هله ىلا قاتش اف ةدمهدنع ماقأ اولد رق ايفا ول ا ٌ
 كلذ ىلا فيضآ مث امهرد ل لالا ن 5 ءانملا لق )ىلا 1

 ف ا 3 21 ل رع د ٍر ل م ْنَم

 تو 2 5 ليرانمةزريظحلا آو ع هنامح ليرأب قرح

 راصمم مهردىتئام هتغيطو | ١ ”اهتاج نماناس 0 ادنشش ناك اماريثكل اها اهح | ضعب فدشنأ ارعشلا دبدالا بذاك

 0 اا
 ىوتفلاو سرردتلا رت |[

 مهرداتئاممونلك٠ هلنيعو

 ءارتقاب لغتساواضنأ

 الاهيف فيتصتلاوريسغتلا

 تن را اذا شرص 5 ل

 تارار دما نا كح « انهاقاط ؟تلاتثحو :
 أون نيدلادج ناكوةروهشم»راث الاب ورك ةمدقملاذةنمئتةماسإلذ اس ةلج نمناثنملا ناذهو ا

 1 لاما ىلا ةحنعاعشقمو هددت ندب امناكلوصألا عماح بحاض ىر رخل اريثالا نب كرابملاتاداعسأا ٍ
 ا ا ْ ضبقف مهتم كإ ذرتكو هقحقهملاداس ذلا لهآ ىىسفدوعسم ندا ءهوجخأ ىلونو نيدلا فيس كيان التام

 هيسم قل نامو هله 7 لعرمءاوهمل ناك امها هداعأ اوهعلط 1 كلذ هنارداسف هل رهط مث 3 ةامسهنو نيزاشو مست ةنس هيلع

 حران ف قوتسملا نبا لاقوهسداس فل يةول والا عسب ررهش فصتنم ىف فوت نأ ىلا :
 ةئامعستونيسعنو عب رأ ا ةنسرغص قلمرأ

 0 نيعرس ونيشنت :اةُمس قلص وما هعمأحو :راعقدع رمد ناحسح 5 لص : ولا ةعا ية ا و نيعسا دوس

 [لاع ناكىراسلا كلا ! ١
 نءار ريع انعنابقب 5 ءازر تدع انقنابقت الضاف 1 ن.بئرلان ورم نعم رن ورعن نينرعن ةماعدن,ةداتق باط1ناوبأ )*

 قاراصإلا ةياعداعلاتوتح ١١ «(هك . الاىرصبلا ىمود سلا سورس
 ف طاش تاك كلذاو بانىلء ضلي ةيمآ ىببةنسمحات ن اك ا ار موللك فدة ناك امةديبعولأ !لاقارببك انااعتاكو انعيات 00

 يح ساننلاعم هنالماعم هلوةنعت العلا نب : ورعب 0 ًاسرمعملآقو سانلاعبجأ ةداتقناكو رغشوأ !بسنو رين نع هلأسقةداتق 1

 امير هطانتدا ةيانغلا 4 وره ابأ ا لوقتام هل ت اذ تكسف نيس ةبطمل هب ةدانق تعوم ىلا تادف داع ملفنينرةم هلك مولا 1

دع د 8
 2 يأ 

 ة يراسل هيتلدعاملاوكسم افودقلا رك ذاذا مسوءياءهللا لصلاة دقو ردقلا ف همالك الولفؤذاتق هديل 0

 قيلط نانملا ير ناكو سيار وو نكوزافغد كرد د قناكسانلاتبسنأ 1 نمةداتقناكور عون لاقو هرهدل هانم ارجل 0 7

 : 0 2 هايماذتاسكلا نيب 15 نماواز سم اق عمر لو رعب تب ةروعبالا ةرصبلا د ممل دف دئاق ريغباهلشس ًاواهالع اا



 ىهتسلاه ا فرع مهعمراصالف نسحلا ةقلحا ما ني وهو مهماق مهلا اوصأت عفت راوأ اوةاحوىرصملا ةمولهتلاف فاغال نا

 عسبسة نس قولو ةرسملا نش جس هيدالوتناكو ةلزتعلااوعسذتم وذ مهنع مق مث ةلزتعملاءالؤهاما لا ةف ءارقفلا انعم تاكو مال

 ةلمهملالاذلا مضو هلمسهملانيسلا فن ىمودسلاو هسنعهّلناىذرةرمشع اس ل يقو طساومةئامو يشع تاك ةلهلاي و ءافلصلاو
 ءالعل اةريثك ةريبك هل يق ىهو ناببش نب سودسلاةمسنلا هزم ع 1 ةرع دوازلات وسو قتمالدع كاعت هللادجر

 ةباسنلا ىسودسلا ةلظنح باو همال ئءافلا تفوتممتملا نيغلا نوكسو هليل كادإ - لفغدو مهريغو قربك 1 وتلا

 ليقو ةقرازالاهتلئقو نرعلا تس ناكو هد واعم ىلع مدقو ايش ءذم عملو لسوبلعّللا لص ىنلا كردأ لد هللاعوزافوتللا

 مصالاوهوبالودتعدو فلم قرغهنا || فرغ رفوأو هحو ر
 سشاوح هلودح وثق نانا 1

 ديسأل حاتفملا 2 ع

 حرش قلعتت ,لئاسر
 ةعب رشلاردعل ةناقولا

 . ةيادهل ارةقلعتم تاكو
 لماعلاملاعل ١ مس و)#

 كوملا لماكلالضاشلاو
 لوملا نءادت نيدإ اى

 «(قاجلا لع ندلاءالع

 لوما همالهدح ىلعأر ف

 مهدلاو ىلع مثهداز ماسح

 نب اضقنب ريخناديأ نيد نيةعبب رن نيصخ ا نب وربعنن سم حلاص نأ نةبدتقريمالا) دج

 رضم نب ناليع سيق نب دعس نب رصعأ نب كلام نب نعمنبل ئاو ننةبلعث نيةمالس ن لاله

 # (ىهابلا نان د عنب دعم نم رازث نبا

 ناك نملكو نيةارعااريمأن اك ه نال ثلا فس .وب نب اخ اةهح نمناو سه نب كلا دبع نمز اساور بمأ

 دعب ناساوخ ىو نو ىرلا ىلءاهلمة نمت أكو ةنس ةرشع ثالث اهم ماقأ و هيلاةفاضمناسارخ تناك امهماب

راوخ ختذاىذ/اوهو كلاذحرشدز ةجرت فوةرغص ىأ نب تلهملا ني ديار
 اوناك دقواراخت ودنةرعمو مز 

 نو راب حاصو هوب واعم ندي زب دنع :ورقلا اريك ملسم هول تاكو ايناما د ةمامهش ناكو او 00-0

 مايأرخاوأ فنيعستو سعت ةنسف اعرف ةيدتق تف مث لثملا هءب رضد ريهاشملا لودفلا نمنو را ناكو

 حاتتفاورمغلاءار وامدالنىف ل غوتلاو كرتلاو زغف لمني ةستق غلب مع رالا لهأ لاقو كالا د بعنءدمل اولا

 جتنا ىتحهريسغالوة رص نأ نبباهملا غلب لام كاَمملا لتقو لاومالا ذدنأو دالبلاةحابتساوعالقلا

 ' ]|| ةيبتقاعدو ةوانالا تاجودغسلا تداعنيتاءلك-ا نيتني دملانيتاهذ تأ امل :هدحاو ماعفف دئقرع*ومزر او

ا باهملا ف كلوقنسأ هللاقو هينب وةرفص أ نب باهملارعاش ةعسوت نب راملاوحالا هذه هلت مانا
 ٠ || تام

 نأتبباهلا ! ناس و نرسل ل
 رب ؤولاةسزدءاسردمؤاص

 باهملا دعب دول او ىرذلات امو 35 ىعابرةملاو زغلاهذالا

 لئاقلااناوراهن لاق منح الباللافراهابازهو زغفأ
 : | ةينيطتطسقةنب دعاش رداع
 مسسم نئاك اندعبامذوهالو د انليقتاك الواك مناك امو 1 رف اتوا رطل

 مسقمدعب اهسقما[ةفرثك آو # هفسبالتق كرتلا لهال معأ
 اا 0 ْ راض تنالا راومملا

 ا اعارذ دازالااءاب هتدزاف ءارغىتفةيبتق تثعب لاق ىسلاو لتقلاوتاحوتفلا نمتستق لعفام احلا خالو راض 2

 راص مث هنردأة ني دمع ايضاق
 ىدحاب 20 .ردماست 5

 4 نيعو ناسكلا سرادملا

 دعات امهر د نون امث مون لك
 مه .ردكتأمم هون لك" هلزيعو

 عسيسو ا تس ةنس قتامو

لاد ولو نيعسلا وتسةئسقدياولا تامالف
تقدرك ناكو كلا اديعنب ناملس 8 رك ا

 1 ظ لوطد صالةيد

و هياعجج رخوناملست غم علدتو ةدتقهنم فام حرش
كو سائلارثك أ كلذ ىلءهتفاو لف فال ا رهط ا

 | تا

لاولهتينكو سيق نب ناسحن عسيكو لزعدقةيثق
 1 | ىسوديلع عيكودةف ميت ىنبةسأب رنعىادغلا فرطم

وهملع جا صحماض راسهم ةستق نعد عاشت قاسمدتملا بيلأتف
 14 ١ هلهأ نمش عدسحأا عم هلستق :وةناعرفب وه 

 ا | ناسارخ لولو نيعن راو عست ةنسهدإ اومونيعستو عيسةئس لذق "و ةرصجملل نيعس ةوتسةنسةحلاىذ ف كلذو

والو ل يقام فالح -و»وتكاسارخ ةالو راف ىالسا الاقازكم دره [ةعبسس ,ونيشس علا
 ١ ْ ىو ىرربطلا لاف

 : ناو ةتاهعتتو نس#و

 : 1 3 ر سصلوقي هلك قو نينامتو تس ةنس تاسارخ ريغ هنود الختم الحوز

 همشقق دو زخ نم منك دل < مدنأهللا متيقالاذا ممن و *« مسمتبارغالا لثقىلء مدن [سدلاز ومال ضر

ئحرود ىلا ىضذفأ هنا ىلع »ع متم مويلامث .قالنل منو
 مهح لع ىهابلا قيطتو #3 ة

يتنث انس ىفريبزلانببعصم عمور عنب مس مدون لتقو
 در#ىفاددر وك ذلاةييتقو ةرعحولل نيعبسو ن

بك اديسروك ذملادبعس اكو مسسمنبةبدتق نب لس نم لبيقعس
 0 1 لدعملا نيدمصل اريعلوّمب هيفواحو دمارب

 / نومآم ناكو سانلاو .
 ناكوةي.:ذلانوعمإئاعلا

 تلا نسحاقودصارأت

 مياشحال اب ةريسشلاو

 0 ١ *"  تزاكوءالعلاو ءالصلاو
 مدسعدعب هتنغأربقفو #* مبدعي هتشعن منك هنو



 هقللاو لوصالاب ةفرعمدل 48
 : ن.ديعس نعهللا ىذر #2 ىدانسنا اونلاتضءاسإك ىف سانااعم ةكراشمو |

 ىلاعتهّناحور مولعلارئاس ١١ نمونيةئامو ةريشع عسسةنس كوثوهرب زو او نات س»و ناتسربطودخكاو لصوملا وةيئممرأ دعس كوتو | ٠
 هر 01 1 ا نيلج الع رالف امانأ بى دعتف يالعلا نامهدوبأ انآ ة ينم را ىلعانلا و انلاق هنا هرايخأ ٠

 باد كوملانباءاش دمت ١ لّاسنام هللاوادعيمارثكمنوك تأ نمىلابحأ اب رقمالسةمن 2 7 نكلر كلذ ضاع لثمالا كنع 1 1 2 1( ىينابام هللاو هناةفطعلاعىلطدةببثولا دعما ىناهللاوامأ ى شاول |قيقر شيع نعرارغلل اراثبا مسهقامزال | لولا لماكلا لضاما | مم دا مني باعالا فس واول ماو فو تل ديلا
 للعو مع ءالسيلعأرت ١ ل 0 0 مناف ناجل اني 3 3 95 0 ا 0 0 *«(نحعاجلا أ قاواوسافأل ةدف نارك. دس اصيذلا مالا ادع ا ل دعا
 ةيردكاس رد مراص ةمدلاو 0 هللا ذابع بح ناق براج نلورشل نسكت هلل دامعىل تيعتريسف ارم ناوريشناريش نا اثر د 3

 راسل ةواور رو هلوةبر وهثملارعاشلا ةرصيلا لب زن قرلا ىلسلاو رعب مضض اورو !هاثز زوك ذل | ةنندسع امان دواد 5 2 5 0 م 1 013 ع 3 ١ 1 || ديعس رع هداوتامانلو مالل_سل او هليدس نعح وعان م ىلع هؤابق 2 وهتادت ىلعهتياعاذه #ش مه هو هلل بحت ا
 حدام هسيقةلالا برغمالو دع قرمدشم قبب نيد رعس نب | ىذم

 ٌءاغسملاهتننغىتحسانلا ىلع أ همك لضاوفام ىردأ تنك امو
 مصاعصلا قيسضتابح هب تناكو « قيضضرالا نمد ىحصأو

 اهودمراصم ةينيطئطسق ٍ

 معهنرداتني دع نيترولجتما |
 0 راض [ نا اولا ىنمندتام تلم سف وع ضخ تاق ىو اعل
 فا ترارعلا“ ع رتل و : 1
 دارا : 0 : حرافك تومي رورسي الو #3 عزا لح ثاو عز رمان ا
 2 ١ 1 0 ل 1 متادملا كلف لبق نم تنس> دل # اهرك ذوفارملا كف تتدح إل اكن لم اند عد هو سيل 6 2 ىلإ #* معي مث و ىح 4 5 ملل ردم اولا اناس ج1 5 35 ها ع 0

 5 3 قدح دن , 5 8 5 5 كَ . 3 0 5 . 1

 2 00 1 نأو ىمدالاةجسرت ىفىهابلا ىلع مالكا مَرَمت دقو ةريثكهرابحتاو ىثارملا باب ىفةساسجلا ف تاسالاهذهو | ا هردنونانت حملا سمأ ناكنمو مو. علا هلءاكبلا نس نمريخاب تايب هل نمداب شل ل : دعو كلا 5 يحي ىف ادا نب عبط ملوقلثماهمريخالا تيبلاوةساسجلا باك" قف ضوى أرملا نساحت نم ةيئرملاهذهو ١
00 

: 0 ' ١ : 
 0 0 0 0 رعاشلالاف حي بقلاءذه ىلا باستنالا نم فكنتست برعلا ثناكو ىهئث ىأىلاةبسالا هذه .٠  6ع / 0 .» 0 8

 كانو هنامعسف نعت دارو |[ 0 0 1 5 ١
 اوذرص ندلاءالعلاةج | مهتاذاروافلواس ريسغنمكلاوتأ نك ولتنأ لحر أح ورسم نبةريبهل روك ذملا إسم نيةييتق 0 ا 0 |١ لاو هيلا ةلهاب نمالجرتلتقولو عن لافانؤامدأف اكسنت أ لسوهيلعدّل ىصءّنلالوسرللاق ىدنكل ره 7 ١ ا 0 1 3 : ٍ 1 0 1 0 سبق نب تعش "الا نأ عسيماحلا ضعب تبرأ روانملا سني واهتم سل نمءىع فيكفاهنماؤربتةلهابنم ل اذا سانا ناللا ة فلو ليقف نككاماذهلاقف هلهايىلاهبسن ىف عدا ىجمدالان الاقي ةديبعيناللرقف هل بستلااذهمْولنمبكلاىوع  ىلهابابكلل لقول) خالتو ةلراشم لاحت نار هاهاننم سفنلا تناك اذا هب مئاهنملصالا عفنب امو ظ

 معلا ميناتدأ عب |
 ى لاوبحأ هك تناكو |
 اهقدص» الشيح لاغتشالا |

 . كلذعمودامزلا اذهلهأ
 مظنلا فةراهمهل تناك |

 حيراونتلاو ءاسشنالاو
 طقحو رداونلا طبضو

 ركل نب نيسح لكسونيعجأ هللا مهجر ريثك كاذ فرايدنالاو ىلهاب أ ةنملا لهأ لعالنأ طرمشب عن |
 امهعض لوف را وءانغاممفناكدقللاَعفب ,رعلا دنع ةلهأب وىةعاضتافسسلا نعةياسنلا نالكللا

 مساشلاونأرب زول كاذرك ذامملااةفاضالاب .اندفرت .املابامسهاعتادذو ةرازفامهيودلا فارششأالا |
 ')ز ١

 رش هلو فاننلا روايم
 يا 0 ىلع ةييتق نب لسم نهنلا دبعةجسرت ىةييتق ىلع مالكا مدع ةدقو صا اولنا ردأ باك ىف ىب رغما |! 3 2 نم 0 1
 ا

 2 8 أ 50 : هةموو

 ىلسع حرش هلو هقفلا
 «(نيدلاءاهمبقاملاىرسالا هللا دبع نش وفارق ديعسو أ )# .

 دسدو يب راخلا تانئذل5 1 3060 وممتع قص دمنا هدم : .
 ل ا



 رسام تايوتا هدرا اوما زرق يرام سا اجلا اسس دازد «ةفلاف كف نص
 | قهرك ذمدقتدقو هقتعأف ندلاحالصناطاسلا نعهوكريش نيدلادسأ مدا لبقو نيدلا حالص مدامن ناك |[ .انينك ةناقولا باك عهنض
 || رادلابةدمهنعب ان عرصقلا مامز هلعجدن رضملارابدلاب نيدلاحالص ل قتسا الو ىراكهلا ىسيعهيشقلاةوسرن || هنكلةيقافتالا لئاسسملانم
 ٠ْ وهوتتلاع ةمهبحاصوادوعسءالدرناكو هتلعاهل اور ييدتفف دفعاوه#ل اهرومأض وذو آلي رصملا 3 هلو ةدوسملا في

 || قيرط ىلع ةزيجلاب ىتلارطانقلا ىتبو لبملاة علق ىنب ءامن:ةأمورصموةرهاقلا طيفاروسلاىبىذلا ||| ل" داو ىشاو لا

 || لعل يبس ناخةرهاشلار هاظب حوتفلابا,ىلعواطابر سقما رعوةمسهل اًولع ىلع لادزان ؟ىهو مارهالا || -مناالا ةرثك ىمحالاه
 || جرغلا نماكعةنيدمنندلا حالسص ذأ اناوةينل ليج اقم ا ند ناكومفر صم فرعدالريثك ف قو ||| تاكو هتاتودسعب تءانف

 || رك ذورانيد قالا ةرشعب هسفنكتفاهنالاقي و مهيد ىاريس أل صح اهماءاولوتس اواوداعامل مهل ااهلس

0 

 دا لكاعت لي | 4 31

 |١ لاوسرسعى 2 مون قرس هلا نم اعنا هن نيدإ حالص ريس قد أش نس نسدإ .مىضذاق د ةسلغلو انلالاوسال || لاّوشرشع ىداح ءائالثلا مونفرسالا نم كلفنا هنا نيدلاالض ةريس فدا دش نن مدا اءارس ضان امش || صرعتلا نءاضرعمهسفاب 3 7 . ض0 0 ص ىال| ا 5

 || ةريثكق وقح هلناكوادب دشاحرف هجر فقة شناطلسلاةشن ريشلاةمدكتا ف لئموةئانها ستون يناسعو ناسعتن د

 || تاكوكلذف هلن ذاق ةعبطقلالاملصحل ىق ثمدىلا ريسملا ف نذأتسا ونيلسملاو مالسالا ىلعو تاطلسلا ىلع

الو ىفةيسعاماكحتا هنلا توبسنب سائل اؤاغلأ نيثالثرك ذام ىلع
 | 1 هلدزك ذمدقملا#اهمنثرعسالات- اىتتتر 

 ٠ || ةعوضوماهارهالظلاو هنماهلثمع وقودعبب ءامسشأ هبقو شوقارق ماكحأ فش ءوشاعلاهاعم ف .طلءزح

 ا اكوديل اهم :وفامهتي اعكو هتف ردم 1 وال وأ اوهنلعةكسلمملال اوس قفارق<:ناك ند || حالسصناف

 هنلاهجسر مطقملا يغسب هيةخورعملاهتبرب ىف ن فدو ةرهاَعلابةئامسجنو نيعشتو عابس ةس تحر لهتسم ىف هناقو

 اريثكتاك لا ابلاغتشالا ٠

 لاوحلأ كرادننعلفغت ام

 ذيدات اك كلذعمو «فقت

 :راط ةرواملا نسح ةيدصأ ا -

 2 همك ف فاكتال

 فلالا دعب وءارلاو فاقلا فب شوقارقو قدنماريغش عامه شنان ذالا ضو او ركل نر در ىلإ ى: || .٠ فسم كاعتهللارون سان : ل 0 هدقرص للاعتهنئازون سائلا
 : 8 1 لماعلاملاعلا ماهتمو) ع
 ناسفالا ىعم هنوف ورعملارثاطلا تاقعلا ىف رعلاب هريسغت كر ئاخغلو طوةمثم نشاه دعبواو مةيناث فاق 0

 0 9 5 20 ب ك0 ااا ونا المؤلا ل خضافلاو

 هلاك نب رثتحن ةانمدب زنيديرب نبتزام نةنوعسمساوتءاسقلانيىرطقةماعنوفأ )< | ناي نيرو هاد
 * (ىح راحل قزام ارم منن ورعنم كلام. تزامن: صوقرحن با

 00 : *نَح رلادنع

 ' || تسةتسف بعصم ةيالوتناكو ريزلا نهقلادبعمسخ أن عاين تارعلا واسر نلان بعصم مز جر || تح هرصع ءالع مار
 . || *يااريصي ققثلا فسوب نب جاجا ناكوتفالكابه طع سب و لتاقة نس نم رشع ىرطق قبف ةردعهلا نيتسو || :ىلوكلاتمد_م: ىلا لصو
 ٠ || هديب و فعأس رف ىلعوهو هب ورح ضعي فج زخ هناهنع (ىكو) مهماعرهظتسس وهو شرحدعي اشيح |] أرق هدازلضفأ لضافلا
 ! | ىرطق هللا فهنع ىو لجرلاءاراملف ههجو نعى راق هارسف- لو هبل از ريفر راما ىلااعدف تبشددوع نبنسجرلا دبع ىلوملا ىلع

 ٠ || مهرابخأ نم لماكلاب اه ىفدربماسايعلاو ارك ذدقو كنم هرذي تأت اسنالا تس اللات ذ ناىلا || ةمدد ىلالصو م دولا

 ” || قولتقوهيلع :رهاظت ىاكلاد دربالا نب نايفس هيل اهجروت ىت ]ذك مهيب لادا لزع موةريبك" ةعطق عتاب راحتو ||| كوملا لماكلا لضافلا

 "| ةةسقناتسريطب ناك هلتقنا ليقو كرا دلارحأ نيةدوس هلتةلرمشابملا اكو ةرعبهلا نيعبسوتامئةنس || .اسردمراض مهداز داو
 ا جراتلا لهأ لاف اذ كه تلق احلا ىلا هبءيف هس ارز خاف تافه: تقدناةهسرف هبرثلمقو نيعبسو عسل ه6

 | بقعالو هلمأتف كلذ فالخ هلتةؤمحورخ ع راتوةفالخلا, هيلع ولاعب ةنس نم رشع ماقأ هنا عأ هلل و

 ١ 0 ا ىذلاوهى راق و هياع وهب ىعسفةءافل هلذأ ىلع مدقف نملا,ناك هنال ةءاسقل اهسالل قاعاو ىراعتل

 ' ||الح .رناكوةماعن بأ راوخادماقتةماعزلا ص الا ازهىفهوداةف هلوةيةسداسلاة ما[! ىفىرن رطل اهانع

 ١ دنحاو انالوم ةسود

 اسردمراص مث هيهانوك

 هك لعمجل وامددس ردع

 - ١ , ةسردعاسردمراص مثهسو رف
 هسفنلابط ال وة. كلذ فو توما باهيالسفنلاىوق عئافولاوبورخلاريثك امادّتم اءاصت || اهنف نادي زن ابتاطاسلا
 مولءاستي تلاسول كناذ ع ىارتال لح و لاطبالا نم # اعاعش تراط دقواهللوقأ ةسردع اسردمراص مث
 عاطتسسدوا1 الينا « اري توما لاحت ىناريصف ع عاط7 م كل ىذلا ل حالا ىلع . ةنيدملا, نان دجت ناطاسلا

 ضرك ةياغ تولاليدس « عاربلاعنطل اون ن عىواعيف# زعبوسش ةامحلابوثالو أ اسردمراص# ةروبزلا
 عاطتناىانواملاهلستو « .مرهب وماس طبتعنالنمو < عادضرالالهال همعادو تاخدي زيا, ناطاسلاةسردع
 عاتملا طّئس نمدعاماذا و ةاح ريت ءرمالامو اسردمراصمم هيسساماب

 (بايلا ازهىقف رع موهللا قاحننيجأ عصتشت ىهولوالاب ابااىفةساسملا ىف ةروك دمت اسالاهذهو ا نايملا سوادملا ىدحا

 نس 222 2 يي ل 2-2-2222 00 .امراه
 اهلكم ةهيردا د دوايض اقراص م



 ةسورتةلد دعا: .ثاقراصم نمل َ
 كلي

 ئدجاراسردماناثراصم ةغاللابنن ر ىهشملات وعلا اءابطح هج يفدودعمو هوذش : رعةماهش وةنبأ سفن نعالات ردصام .وةاهلثمأ] ٠

 ١ هلنيعو ناثلا سرادملا أ ريم بكى نافلاقكبخأح ورانلاق كاذإلاقنكنلتقالبحاللاف جاحلا نأ (ىورزةحاسفلاو أ .
 ٠ || تام هدامهرد نواس مون لك || ثنح لجو زعهللا باك لاتوهاملاق«:مدكوأ وهام خلاق هتاهلاقى أبن: ىذتاتالثآنينمؤملا

 ١ ةنسف ام سراموخو (َ تاسبأ نم ىدعسل اًةنصغح نب نيم لاو ىراعق فو هس ىلثوهنمىعق ىرخأر زوةرزاو 07 ”الولوت

 ةثامعسلو 7-2 ا راصد 5 هقارف عسطت فالىذلا تنأو

 الغتشمىلاعت هلناهجرتاك ةرافكة ف 8 طضلا از ه ىلع رجعت يلق هتك نك ندليو ادن همفق ليس عمل | نعى غب اطمضددا دنا ءاسدأ تاعضدوو

 هو لاغتشالا' : ّ
 2 3 0 هياعلعلاب ا تب عضومللاة بسن هنكتلو هلعساب سل ىرطق مهلو ةتاليتدقوةطو.ذمتاسالا ىف اا طانلألا كلذكو 3

لضفل مد ذ سه هدبق ا ىهةبصقلاو ناسعةبسدقوههناليةوهيلابسنفروك" ذملا ةماعنوتأ هنمناكدلب ماو هدا 7
 ف مح 

 نا ا 3 :

 تحاص ناكو سانا أدم

 شاود هلو مان بداوزاقو ا

 حرشة مساح لئاوأ ىلع ١
 ةقاعتم تاكودررخثلا |

 ردصل هناك ولا ْح عسسل 0:

 .: اك كك 000 ا

 زاوسيف لاسر رس طرح ركب ول ءارتشا عسضم لهأ ٍضعبلا دبع روفاك تاكو كتافةجلرت قرع قس

 ى يلا كس زإا را... (] تال اهقلطت ىلا ةيارجماو ذاتسالا تمد تووفاك التسالا ل ود لاقد هيداد ابا هلعسنأ كا هدنح لا ا ”وسابع نب بهو نء دوم نمرصعةثاسمل وة عىباث انس ىفىلاعت هللاءاشناهرك ذك ”.الازثحخالا
 لا 0 ْ جراقلا فذيشحالا قوتانلو مول لك ىفاغلأ ارممع هنالث ىدب ىل+ثغاب دةوتامو مول لك ىف * هراوحةرشع
 6-0 د نمنولح عسبس ليقو ناعلتيسلا مون روحوا فوت نأ ىلا مامق نس | ه:لودرعب دن , روذاك م اقو هلىضارلا لماعلا لاعلا» 0 ١ دععب دوت ىبرعلابهانعمو روجولا مساقل اون ربك الاددإو ماش ظاورصضمة كلام وت هنجرت رق ةروك ٠ نملا

 كو.#لا لماكتلا لضافللاو ١ سيما موق ثمدب هتدالو تناكو هيب دنعن فدو سدا ىلا ل جوتن نيعبرأو عسنةنسةدقلاىذ

 نب قطسصم نب دإالصم ١ كامو ىلء نس .اوباهومحأ ءدعبىلونو ىلاعت هللا هجرت :اسهاثو ةرسشع عسن ةنسسةخع ا ىذن 1 وأد عب ا

 لا ادع دل وومو ربل 1| نآىلا هتلاباندحو يات .:لعروفاكر سات عجأ عّمصلكاذو سوسرطو ةصيصخلاو تاح تا

 »+ (بقانملاهذهعماح ريل | 3 رالءانالثلا موف هندالو تناكو نيسحنو س+:ةنس مرح نم تال لةرسش ىدحالروك ذلاىلعفوت

 دلع كاتعت نا توردإو
 0 0 00 | اعاروطأو دراطملاببكروهنس رس تال عال ل وكاد د ةوعدلاةماقاب هيلعريشأو

 ٍ ةئاعلثو نيسعنو سجةنسر غصن ره نول رسسعل ءاث 0 اكو تالا هرم 0 م

 000 0 ا ال هركذمدقملات ار ةلانن رفع لضفلاامأ هر زوتاك

 و ىل هدي هيلا 2 سلا ة جرب 7” قيسس دقو ل ةنام لعاراش درشعةيلاعت د.شحالاو ارتشاواصاصنداو تلا نوللا
 لو 1| هلاخ ىعمت موحرملا 3 ل "ةلودلا هد .سقراقلت ىنالا بيطلاوأ ناكوهعم هرب نهي

 < راثلا اذه نمةكلمملاب روذاك لعيساع م ىلاءتهنياهجررمصةئاسثأ و نب رسشعو تس 0 ءرفص نهد

 3 اقاعو نايسدح و مو 5

 اسكلار#2

 - 0 ,, | تسدنسةرح الاى داج ف هلاهاش :ةةديصقلوأ ى هلوق ثا ذنذ ادملا نسح أر اروفاكحدتماورصم 0
 0 لاق ملكنا هيف صودقوتئا لو تا

 | كدا 2 ١ ش
 سار لام هاشرضخ ىللوملا

 ةدسورةيناطلس ةمردع انقأ ماا 2 دصق نمو “ب هريس اراوت روذ دصاوق
 ندلا ءاهموملا للعم انك افواهغ .و »* ةنامرنيسعت بل اان: تءاق : دلل اها تاح 1 نأ 0 ع

 سوادملا ىدجأت سردملا

 ناىلوملا لعمناملا

 ىضاقكوملا ىلع متاسينغم |
 ءالسع كوملا للعم مدار

 يخلو تينا نابل دقني رأد عسةنسلاو ساسي دثنأ او ناسالاةيأتاذهيفن حداق ا

 1 بتك اف ىلع ل عأشأ ناو ع هدمت اذاروذا فراك و ا

 نرغتاذاررناكح معو 5 هءاروالهأ تاسالا ل رتاذا



 دلل لضوء رعلا ىلع ندا
 بدنأوبحأن ميكن أوقاذح د هيسحلكدعلا اذفكحاشن  اهتلج نمو قمشا لرامز كلا

 مهو كسملاونأالا نكمل تاقوع نرغمءاقذعقاَمْدملا نم نودع مهءاقلىوهأو ىلهأىلا نحأ || كاطلس ققذملا ذاتسالاو

 بيطزعلات يني ناكملكو + بي ليلا ىلوف : صالكو أ بذعأو ىداؤف فى كتاف. || ءالضفلا اهربو ءانعلا

 ١ هتدشن أ أى ا ىهحو قش ولان دخت هدشنأو روفاك لعتاحنذاذاتنك لاق هنأ ىنتلان ءؤجو ١ ت وهدارهحا ول ضافلا

 ظ ماستنابماستيا ىلعتن رح وي انبدنسانلا دو راصاناو ْ هير
 : ع مانالاضعب هناىلعل 0 هفطصأ نمذ كس ثترصو 0 رادمو لض ل

 | ةةسلاؤشقمدشنا ئثون اومئاك ذومتناف نمتبعق انقرغت نأ ىلا هج وف اهدعب كعضاغلا 0
 انمو بئعلا نماقر ب اهباشوةابلاهيد.صقاهدعبهقأ لو نيعي رأو عست ا عار هسردماع

 00 0 ل 7 2 3 ا علب || دمراصم همس

 انئيب بحا عفرت نأ ى فأن لهو 535 باش ذاعبلاب ان رقتاك تاو 35 ةرر مانع كئم رش كىرأ ' 0 1

 باو-توكرالاعت تكسأو 35 مدع ف خام بح الس لقأ * باح نمتاتآىذلانودو ا اد ا 0

 ةوشربحلاا ىلع تابلابانأ امو * باطةواهدنع تاسةوكس دةناطفك فوت احاح سفنلا فو .. ||“ ”230اا زد هراص م هرقن
 دان ءاطدل ةسردلا

 متةرون زم اةدلماايةمفتسل

 | ةسردلاب اسردمراص
 | ب وكس ةدابم ةيقاصنألا
 هدد ردا اناس ردم .راص مم

 باوص كاوهف كار نى ع 0 كذاوع لدن الا تش امو 035 ناوثهنلع كيت ىوه ف يعض

 دساو كنا دفالا ف اتا ىرحوي اوواغو ترفط دق آت د رغو 35 اوقرسف قوفلاغاموق لعأو

 بايذ لان ىلمع ملو اراثذ د يرافق فعجتس ودوكناو د باثذ كوالاوثنل كناو

 باخصو ةدسلب موللك هل دع ارحاهمالات نا الواتنك امو د بارت تاركلاقوذ ىذلا لكو ا اناس ل ١ 0 | هبصنمت هنردابةسيلحلا

 باهذ كيلاالا ىل كنعاف #* ةيديحسلااهندلا كنكلو
 ا ل ف ا ل ل ا اس اس تا طال 7
لتتسرص«ةدصقل ا هذهداشنادعب .ىناللا مأق او ٍ لاند هال كلذ 1 مد

 1 هتماقودت هستمدد قف بكرت هنكلهيلعابضءاروفاك ىلا ا

 اة نع ةندحس ةق ردو ف لاف ةنل ادا زهح و نطابلا ف لبحر ا دعتساو هنعمت<الو |
 | ةناس'"و نيسمت ة نس ةفرع مول فلاقوهبل جاتعام عج زهج و نطابلا فليترادعتساو هيعمتءالو آ ناطلسلا ءاطعأو رثسلاب

 : ةديصقلاهذهرخ ١ واه فاروفاك اعهةيلادلاهتديضقدحاو مورد رصمهتقراغم لبق |

 2 3 ه0 0 .ع 7 1 ا ةسردملا نا ديزني

 ةيماد ساختلا دب ىفدنذا مآ  ديشلاءؤاب (مأض يبلاهموقأ دي ةمركم ىمخلا دوسالا معنم | رافض عديت ماب ةيسلطا
 "ا دوسلاةيصختا ف يكف ليجلا نع « ةزحاعضييلالودقلا نأ كاذو وب دود نيسلغلاب وهودردقمأ

 1 1 ا ل لل | |[ مكسو ريةيناطلساسردم

 هنم< اميسحزاريشب هيون نب ةلودلا ضعى لا لحرو كلذدعب هقرافمث هناولداهنعضت ةريثك باها هنف هلو | نر

 ا 7-5 0 ٍ ا ةنيدعايضاقراص منال

ايأ ما ماقأ هنا لاقو ا علم ناطانلا سار بلح
رماخا نم هاب تدع مايآ سمالارسكأالوم ء

 : ماعف هيلعووناعو كلذ فن 

ددع نب مهاربا قعساو ا و هوالخ صدشنت اوسانلا طاسو نم لحرأ 1 0 54 1 0
 201 ىزيدلا سشريشح نيد ن هللا 

 0 1 05 هر 3 اا ىكوادمذاكو ت

 ْ سابصم نيل ضفلاو اوه نكمو روفاكلاءدئذلاو روناكبتاك ىرابخخالا ىوغللا | > لكباخ وسلا كالاو
 1 املأ دج تلاع هن كده كاك » وآق رلا شهد نم صغوأ “ب اند بل ئعاذلا نخل ناو رعالا 7 0-6

 , . م 506 . 0 م ىلا بهذناضاقريصال

 اظنلا هلت نعال بصنلا عضوماف د طلغ نم مانالا ضنك ناف 5 رص ابلوةلا نينو بيدالان يد :

 رشلاديسنعةروت املا غلاو * اندمسل ازهفتلءافتدف

 ردك الب ونص هتاقوأن أو © بصن الب ضف هماياثأب ٠١

 || نيتي شعلءانال_تلا مول رت نأ ىلا اهحرش لوط: رومأ دعب سهالا, التت سرب مو ةريثكروفاكرا أو اهتشردم نامغاو ءاضغلا نغ

 . || نيسعتو سعت ةنس فول ل .ةو ءاعب رالا مود قوت هنا ليقورصمتتئاملثو نيسجتو تس ةنسس ىلوالا ىداسج نم | نسرادننلا نم سدا
 . [| فىاعرشلالاف اذكو لع هلئاو ططخلا باك ىف عاضقلال اوقوهو نينو عبس ةئس لسقو ةئاسملثو || ١

 ىلع لال ةدسالا فهتدملطتملو كانه ةروهمهتيقوىرغصلاةفارقلاب نذدو ىلاعت هللا هجر اضاهخرات

 فب ريشلاضدل/ الاثتما تاح

 | ىلعمدلاو ةصو ضرع
 قعتس اة نا ملس نانا سلا

 اسر دماناثراص مناع
 هلزيعو هسو زو ةساظلس

 ناكو رصم عماض: ا هتكءامىفماشلا د الب تناكوي راتلا اذهىلا ذثحمالا نب ىلع توم جيران نمرهطام أ امهرد توعبسس مرنلك
 2ث جس سس سي إب | | ببي ب بيبي بإب بيبي بسببي بسبب سلا 3 7 4 ١

 هي



 ةارتو مالا ررةت نأ ىلاهدعب بصند ن ؟3ةفاذنا ءق وو هيج هدب دس 02

 مع

 سوسرطو هك اطناوبلحو قشمدنمماشلادالب و هيرصملارابدلاوهعيشس زاجاوةكك ريانملا ىلع 8 5

 همانآت ناكو و ملعأ تاو خيرات ف فاعرفلا» ءاكتام ىلع ةنس نيتسواسجن هربعر لد ”ناكو كلذريغو ةضيصألاو ع

 نب ىلع نسسحلا يأداو ةعاجلاّت ص

 نب ىلع ني دج سراوغلا ىبالبطحنو مان ةحيسسالاروسشا ١ هلالثو نيت سروناك "هرالوتناكو نيشحالا

 هدح شجر ”قفةروك ذ لم مهرعدشم "رو نيسعنو عسبسةنس ىلوالا ىداسجن منيب عسبسل ة عملا مول ذا ذشحا

 ذيشحالا رم

 يىعازانارع ع وع نبض اعنن دوسالاةعت-ىلا نب نجرلا دبعنب ريثكر ضصولأ)* ١

 *(هيز روهشملا برعلا ناش عدح أ روهشملارعاش /

 نبع سس نيديعس نيد اخت نب رغو عنب دوسالا تب نججرلا دبع ئيريثكوهبدقلاةرهجق ىكلا تءالاقدأ]

 نب هنراسن ءاسعدسلاءامرماعنبءابقي لمني ورع نب ةئراحنبة سعب رن ور عنب يلم نيدعس نةمعئسش |
 نب ورعشاو ىلوه ةنراحزمةعبب روةقو درعم ب ستلا ةيقب ودزالا نب تزام نمةبماعث نب سلا ْىرصأ

 ريغوةريصلا ارحب وبئاوسلا بيس نملّوأو هو رانلا فعبصقر<يلسوهيلعمتنا ىلصىنلا» ءارىذلاوه ىلا

 امهتموةعازخامه ةثراحانن | ىصخأ هوحنأو ىب ل اًدهو مانصالاة دايعىلابرعل ا اعدو مالسلا هلع معايا

 ةكعا اوماقأو معلا لمس مانأ ملا نمد قرح اءلدزالا نع وع متنا سال عار هل ليف تقرفت

 نةعجبولأ وهو مشالاو للقب اذه لبقاضد أ ىلك- !!نيالاقو نامعوماشلاوةئي دملا ىلا تؤرخ“ الاراسو

 ةزعبحاصوهو بس هءلاهما و اًةزعسحاص نع رلادمع نت ريثكد وهوحاب رن رشم نيد يبع نبدا ١

 نب فانم دع نب ركل نب ةرعض نب كيلم نب رافع نب بح ام نب يزرعلا دبعنب سارا نب صفح نب ليج تني

 نب ص اقو نب ل + قاعمسلالاقو ناندع ندعم نب رازنن رضم نب س الا نب ةكوذم ني ةع رخ نع ةناك

 كدع ىلع لحندي تاكو اهمفهرعشرثك ًوةروهث روم د رداون تاناكحاهعم هلو عأهتاو سابا نب صخح ا

 نأ ءارعشلات اقبط ىفةبدتق نبا ىكح بلاط ىلأ ل" البصعنلا دب دشاضفار تاكو هدشنب وناورعنب لا ا
 نم نلت كس ماسلا دولت لإ لأن ىلذ قع كالا دبع لاقت كل اريخ لامار اريك

 اناذا تاواغلا ضعب ىفريسأ انبدرعن لاق ىنتريسحاامالا ىحكتدش كن لاق كرم كف ىنتد نول نينمؤملا ||
 مهلديسصالءذهىئلابحت يصنف ع وبلا ىلهأ أوى كلهأ لاقانههل اج امهات اف ةلابح بصتدق لحرب ||
 :لاقأ ًارحهنمىل لع ا ديصتدصأف كعمت شن اتنأ ًاراتلفاذهانم هونانم صخب : وانشكلا ءامئفنللا ا

 اذهل عكا ام 4تاقفاهقلطأ داهلذ اهلا فرديفردتنانجر ةنةلابللا فةيبطت عت وذا كاذكن حئانببف
 : لوك وعنا ًاشنأ او ىلياءاهرمشلتق :راصلع :ةلحدلاك

 قددصاةيشحو نم مويلا كل 5 ىب اة ىارتال ى بيل هننشانا

 قدلط تندحام ىلسلل تناق د اهةاثونماهتةاطأ دقو لوذأ

 5 4 واعمن يدب زب تنب ةكمن اعدت وز هتدشانرببزلا نيب عصمة راحلا ب وردا ىلع ل ادع منا

 تسي الف ةياسالا نم عنتع وهو إلا فس. لثلزت لويس ريغ بيتئس نأومسسفنب جرختال 1

 ىعن ةعج ىلا اهلل تاق كلل ادبعلاةفاهعشحو اهجراوحنماولودن نمىكسب ىتحعاكبلا ىف نر 0

 ,لاقني-ازهانفق ومى رن "اكاريثك

 اهنيزت ردماظت اهملع ناصح هب هم رعي اقزغلا ا

 اهتطفاهاتاس# ىكذ تكن * هقاعىهلارت ملالف هتمن
 ىهو 2 زعلاريعةلا نينبلامأ ىلع تلد: :زعتاَلاَعب وى ةدصقل رك هقتنأ هما مزعم

 ريثك لوقت اناهلداظكلادعتدلواة درو لا

 ( لدا - ناكل نبا شط ه6 )

 0 اتناطلسة تماس

 قلاموسرملا ىلوأ ادنعا

 نيعوةروك ذااةسردملا

 امهرد نونا مول لك هل

 تراصف هتفيطو تديزم

 تك و انيك رد نيعسسل

 سجة:سقارماس ردم

 ناك ةئامعسو نيثالث و

 ادنأع ادهازلاعت هنن اهج ا

 بدأ بحاصاءرواخ اص

 اًضرعمهسفنالغتشمرافوو

 انراصايندلالاو -- نع

 هننعيوهمسياسعت هناقوأ

 ىولل و وغلا !نعاشضحم و

 ل 4 0 2 و

 كد الو ةلاصأ دكا

 رهااغلارهاط 1 سد

 عا ارقفلا و 0 ا

 يدنا ةماي# هذرعم هلاك

 هقفلا لو ها , لخلاو

 اهعاوناب ةم ةيدالا مول#علاو

 ىلا هتافتلا ب القو
 22 ةتكراشم مةلقعلامولعلا
 7 رع هلتاكواسمف سانلل

 ةحصق طاشلأو مضاو

 ضعي ىلع لئاسرب تك"
 35و اضنملا اريسلا نمعضا اوما

 ضسعي ىلع لئاسربتكو

 ' ساوح هلوةعب رشلاردصل

 حاملا سد نمذس«: ىلع

 : معي ةواعتم ةلاسر وى

 اوس ةوعادجالا قيدح
 اهنكل كلدريسةلئاسرو ا

 رسب لو ةدوسملا فتيشب



 4 مانالا فراوعلاهشدنبت أ

 لوأوهو نامزلا تاملةّبو
 تالشن نمل أو قذزاسأ'

 ىاوه هتيضافا لي ذب ىادب

 ْ ' اهعرةقعملوطعتزعو « هع رغف اود نيد ىذلك ىضق

 مالغرثكل ناكو اهم اىلعواهب رغأنيثبلامأتااقفاهنمتح فتة هتدعو تاق نيدلا كلذ تاكأم

برعلاءاسن عاب امروثنب كلاي راطع
 الوهوةزعىلعاةةثيسنلاب

نأ هتااطفرطعلا نم ايسشاهفرعي
 : ترض واما

 الثكمرشنافهعرس و ءافولا برقا متما ركوابح هتلاتذاملاطقدو سن ىف هنوفاحىلا || *ىوهلانم تفرعاه لفأ

 اهع رغىنعملوطمةزعو 3ع هكر غفوفندئذلك ئذق لؤالا بسعلا الانام

 .ىدلاو محراومجرارهللا

 رغتسم ىف امهئنن ويف

 ماهلت كاف لس ابنا نك" دوش أ لاقفةزعهلتاو ىهنلةفهنلاواللاةفكتع رغ نم ىردنأ ةرسالا تلات
 هبهووهوحوارحنًاهللادهشأاناوريثك لاف كل ٌدبهريش افهذمسىلا ىذم

 ناكفرطعا|توناح فام عسيج

 : هلوق كلذ نغريثكر عش دعولا,اهلاطمىف ءثكلو وي قاغتالات اع نم كلذ

 د2 كس ةم 2-5 لج
2 1 8 

 اظلاووذ تانناغلاتو وب مدار 0 < ٠
 مسوميلع هللا ىلع

 ل 1اووذ تام اغلارشو د ىدتااط رز رعاه لوقأ

 لامعهل تيهذام اع رع و ىضقأ فك َّك ريغ وتلاَعف

 رغم العاب ىذلا اذئمو دي اهدعي ت ريغ لأ تعزدتو هرعش نمو

 ريغ لرس ري لو تدهع دع ىذاكةشللتاو ىسح ربيت

 1 2ك 5 5 0 0 - 5 3 7 م 5 32 55

 ةرغص ىأن تلهملانن دب رب لثفاملو
 ا سولباب رعب هتيب لهأ نمةعاسجسو

 3 هلياءاش نادت رت ىلا ريش

 لضافلا اعلا مهنمو)
 ندلا ماوةكوملالماكسلا

 هللادجتر ليلخ نرمناق

 4 5 5 ا دمعلا اذه معوهولاعت

 |١ مول ندا, برحو مب هذ تطاخال حا املا كلذهغابالفرثك ىلا ناسءالان و رتكاوناكوكاعت ' ير قنلا 0
0 7 0 

 ل

دحو د عومدلابهانيعتابس أ ورقغلا مون مركسلا, ناو هونر ضو فاعلا
 ا بحاص قاهصالا ب رقلاوآث

رم هيلع و ناو سه نب كللادبعدتع نمح رخا اريثك نأ ىاءالا باك ا
 )1 تستقا قل رطل اقر وعدت رتعاق ف 

 لئاقلاتسلاتناتفةزعرباك لاقتنأنمتاقفاههسوىف اريثك ف فأتف هثوو فاران
ْ 

 هذلاو ىل-ءهايضقأرق

 هرجنأ ىلع متلياش ىلوملا

 ىلع نيد طصمىل اوما

 اهرارعواهثاعتج ىربنلا مع .وع. ىرثلاةسيط ءارهز ةضوراست ىراسكتلادجلوملا هلاخ
 اهران تطرل'لدنملا, تدقوأ اذا د انهومتز ع نادر نهسمطاب نما دمج ويشلا ىلع

 وه و هدازرهتح اوتيل اوما

 ةنب دع كرد نجح سردها

 رجالا لغبل ايسقلملا ن دا

 رتسانمةسردك سرر موهو

 لكتناالو5 ا رول زمان دما

 | نم نيدلا طضءىلوملا
 ْ ىلا ةروب زسملاةسردملا

لا عضو ول تلاّمف عنرتاك اهل لام
از تيلطل ةثورلا هذه ىل+ىطرلالددم

1 سرْعلاَو ها لاقاك تاقالهابت<ئ
 0 

 1 بياعاتاواييط اههتدحو + اقراط تكالك قايرتإلأ : ْ

وعي بد الا اغتشا نمرفبدالا اشم ضعب تعم#وا ذه ىلع ريسالاقو فرطمااهلواتف
 || فصنلات ال

 |, ىدنلا عت ىلا ىرثلاة بطلا ةضورلاهذهنالاق هن اكسفاضن اة ضو رلا فاصوأ مث نمىفاثلاتيمل نم ىفاغلا

لا,ت دقو اذااهرارعو اهثادتح
بيطاب ىهاماهرا:بطرلالد:فم

قسالازه لعوةزع نادرأ نم 
 1 هيلع 

 |١ نيدن زب ىلعامو لجسد هنآ ىؤرب و قا ىلابسني ريثكت اكو هذوصقنماذهنوكي نأ دعبب هنكل صضارتعا

 1 ّْ هلوقبحاسمشلا ىنعبامنينءؤااريمأ .لاقف كلا دبع

 نءلهرلاا ىراو-ذودخ 3 ةيدربا كسول ىظرالا اذا

نارعالاازهىنعامف ه,-أالن أى هرمضاأمو دب َر لام
 1 ريشا ل و د هحارشاب أ وهقمسا رفا اى

 ” الف رصم زم ذ تموت ناكو ك حضن تأ نو. 5: هلهأو هضرصىفءد وعن رعدلاو تاور هب زن زعلا ريع ىلع

رم نأ رهقلات وعدا مةسأو مسن 1: منيل َُكر ا اوالاق هياعفقو
 . [| هللالأس [ىبكتلو ىلا كرامه ه

 3 ريثك دشنأو زب رعلا دبعكلصضفةمءنلا كةةكفىوةنقاعلا ك| كاعت

 هنردأ ةنب دعئةرواخملا

 هيرداىلا هسعم يعهد

 هزم لصخ 3 هدذع لغتس او

 : ُْ تاماملو ةريثك لئاضق

 داؤعلاب ناك ىكشنلا تل دج انريغديسواندبس دوعنو ىمح ارق نيدلا صم ىلومل
 ىدالتو فراط نم ىنطسملاب ب هتيدفلةهيدق لبق ناكوا . عَ ملا نالوا لسع
 اهتاج نملوشب ىتل اةيئاثلا هتريصقريثكر عش نمداحتس غو مقاقوتلا طل ىلولا ىلع

 تلستوامبدجونمتباستا ع امدعب ةزعب كاببتو ىناو . || مهوورازعلاكولاىلع
 تلعحضا|لقملا اهنمأٌوبت ني الك ةمامغلالط ىترمل اكل سرادملابَن يس ردم اوناك

 نست سسببببب-(-_-_:ييررز:ب ا 0 000060000
 ناكحو لل ١
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 2 ١ ا صح

 رفا سف : ايلا قات داا رع

 اواهاقا وذ ةرضمىلا رب كك”داع و رشمات دَد ةوهسنعتاصغناامنا مث مهجر اود مالك امين ا
 سانشلا

 اهتمان" نأ دش وهو لح رم ةعاس ثكموهدنعهتلحار خانأ اواهريةكافاهتزانخن م كوفرصمل

 ست نيعلاوهلنا مال كيلع * اهريقرنعفتاوىوضنول |وقأ

 حز ”ًاوىانأ مومأ!ىرمعا ا ةيحكاقارف نم ىكسأ تنك دقو ا

 نعوئدتقاولا دعس نن د ىورو ىكاعت هللا جرة ثامو سجن ةنس ىفةزدريثك قوثو د ةريثك امهرايثشاو

 تذك ل: :ةرامشأ ةثالث نمرثك ؟تاك هلو ظنا رمش ن ف ثيلاف واعد اريثك تير ١

 مظعملا كمملا بقا ا دمت نب نيكستكم, نب ىلع نسما نانبى روبكوك ديعسولا)#

 قفةريثك ادالبو لب راح المو تاكرتلاّن م هزصأ ردقلاريغص ى ًاريغص ل رعلاب ةانعم ىمع اظفلوهو عك

 دحالا هما فوت نآىلا ليراب عطقناوءرعوج "ا اى عوام از اسك ا لادن الب : وطر و لوطن حريشلاو

 نمتخاىذف تامندلاحالصةريس دارت نءالاقوت 297 امه. بيج .ونيتسو ثالث ةنس ٌةدععل اىدذرسشع ىداح

 نيدلا ن ” زنالصوملا كولمكد ان ىنبا ها عىذلاريغصلادخ ران قىرز+لاريثالا نتا, فورعملا ىلع نا

 عالقلاو دالبل نيمهديب تاك ام عنج لسوةئامسجتو نيتسو ثالث ةنس لبر اى لصوملانعراسروك ذل

 هكبأت أ ناكوةنسةريشع عسب زأ راهرعقروك نما نيدلارفانمهداوهعضومىلو قوت اود اهسجنو نيسحو ' 3

 نسل هرم حتا هيلع نيدلا د هاب سعت م ةدمماقاف فاقلا فرح روك ذمازاعاقنيدلادهاسع 9

 مهنمرغصأ ناكو فسول رغاظملااب ةنيدلانب , زداخأ ماقأ او هل ةةعاو هه فز زعلاناودلارواشو ءاذاالهأ

 اجلال :ةنافنارحتني دم عطق او هتم رك لصت افنيغلا فرح ىف هرك ذمدقملادودومنبىزاعنيدلافيسع
 ةيئناع :رلا عاطقالا ىفهدازوهنمن 0 و هدنع ىلغحو نيدإ!حالص نااماسل اةمدخت لصت مدد اهي ماثأو

 ذا ا اود

 هنا هدح وزو طاسم“ 0 طر كلذ ف حسا فار غعزلا نن ااهاطع أو ن انسح نب |نم ةقرلا
 ارذعزلا نب انماهرلانيدلاحالصذنأوةءامستنو نيعبسو ناسك

وعسه يذلا دعس ةحو ز إبق تناكو بونأ تنبنوناختعيبرتسلاا 6 ١
 ندا نيعمر هريصق بحاص نب دإا نيعم ني د

 نئدلا الص عم ندلارفاتمدوشوةئامسجتو نينامثو ىدحاةنسروك ذملانيدلا دعس قوفو روغلابىذلا ا 0 ظ

ول قدر ءرياكسحو سابعن اىلومةمركعتاملاق ىذاس مناقل
 ا 3 امو سعة نس قرداو و م

 ًْ ند سائلار عش و سانلاهّف أت امسانلا لامع رهلفلا دعب راو عضوم فام لع لصاعيجام مي ارذ

 0 ا مدلكل امة دقو هت رن ىفكانهر هدم ملذ هلم مجرات قفالطاوتم 0 1

 .قوصتملاركسعلاب ضاقودو | نب ر زغلادبع ىلع لة داذاناكو رصقلا دب دشا اريح ناك هنالر +صاقاو ريثكر يغتر يثكو عاز1ا ىلع

 ١ مهضعب لاقو « ردا تارا بزل تاكو الا تناك تسل نب دا كاسأر نإ طاط لود ناورص

 ا هل]قازهلواريصقت اكو رقت الد ردا رابح سالم فورت لمت لارا ١

 ا ةوعلاب اقو صومن اكو قاستداهجردلبلا لخاد قرتعلا عماعلل رواسجلا هيةفورعللاهن دار“ ىف نةدوةنسلا

 او تدلاز ارع ظفاسمل |اندش لاقاهريغو سرادم ن هةروهشمةريثك فاقوأ لحكو ماب هلوةماهش لاو ةطر ذا

 1١ تد . ركتواهتس ير ار مشار ةعاسءلقونارحو راحس إذ نق نيدلا بطق كدا ىلا

 ا نيج ةنع قى داس نوت يت تااوع را لل راىوسهسفنل كرتامو كاذريغو روزرهشو

 رك ناك مولسعلا ف ا
 : .ةيبدالا مولعلاقهتراهم [ :

 1 نئمولاهكتلامو لولا كال نافذ هعماهب هلل ص لذ دادغب ىلا هس وتفدالبل |نمْندلاو 2م جرخأ 5

 قافرثك قر غنكلا ٍ

 ع را وثمن ملام ىلع . .ريبغاومق تش م 2 اومقتثو: دهر وسكت و ةوهلت ن ءاهف تاب | ًاونربثكا فقاوم

« 

 ىكال صو مث هنارقآن يسد || ىرح ورضمىلاةوح وشن يفو وب راملا اي ةلفاهو

 لسضافلا لوما همل تدل 1

 .هنلعارقو هدر تيطخخ

 0 ةيسشاح ىكل عويس اود :

 فيرشلادبسافاشكلا |
 روك ذا كولاريدغو أ ن

 هشاو-د نمد هر عضاوم

 ىلا لمتنا ع هبلع ىيعدوب

 تامالو لباموزةهنالوف

 ةس .ردملاراس ردم ى ع :واص وه

 مدرة خدت هيدسألا
 ىلوملاة سر دعاسر دمراص ا

 مةرو زااَةْئب دملاب ورحل

 هده ردلاب آس 2 لزم هراص

 تاملوك هنبايةيقاحمالا |
 ةنسىف اهم سردموهو ! لب راىوس هلق بد مول صولا بحاص نر نبدودومنيدلاب طقكدأت ادالوأ لعاهقرفو ىحاو 1

 امعستوةرمشع عست

 س دنس هندالو تناكو

 .ناكوذث امعسو نيعسو

 الضاو املاءىلاعت هللا هجسو

 قناط داع !ءىرح

 هَ واحب حاد تاسالا

 : تحاص و9 ةردانل ا تعسف

 اًيرهتاكو راق يدتهانو

 تادلعت هلزاكو ةلمعلاو
 هز ريا الع

 .هبافودعب قنامعاضو رب علا

 . ثعقةسفطل ةلاسرفلو 1
 هلكسأ و ىنهذلادوجولا

 فازاَتمَتلا نيدلا ذعبسا
 , يىدتعن اد دود .ومأهش و

 نسا طنا تكي ناكو



أ مهم ل بئارغ تاريخا لمفف هلزاك د علك هيريسام اوه ص ةصالخمده ةئامستتو ١ درا ةلاألا
 || كلذف لعفادحأ ن

 مي واحمل ىلعاهقرشب زيدان مةراع:ةمرعطانق مو لك هلناكة قدصلا نمهملا سححأ ئئانن دلا ىف نك 0 داما لياعلا ماعلا هيشمدز#

 لمان ىلا وهثمناكو هياغلاف

 تاطلسسلا ناىثح كلذن

 تتكب نأ هس ناشدنز ًٌط

 لئاس لأ ضد 1 0

 اماغنا هنملانو هلاهتكت
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 ل

 نيطح ةعقوالا نكي مواوهمف ةلاط الان ع ىنغت كا ذةرهثوامهريخو دادشنبندلاءابم وىفامصالا دامعلا

 امهفوقوي اوهمسانا ثءرساب ركسعلا سكت اوهرك ذمدقملا: اج باص نسدلا قةووهفهقوهناف هتفكل

 دعي اكعالزانم نيدلاحالص ناطلسلا تاك اا مث مهماع هنادعس هلا تف ونياسمال ةرصصناا تناك ىثساوعدارت

 [|رفظموحلأ فسون نيدلا نب ز ميتا ف ناكو همدختو دنت قرمشلا لولمهلعتدرواهاع جرا ءاليتسا

 تسةنس ناضهررهش نم نب رشعلاو نماثلا ف ىفونو ضمه مال.لق ماق اذ لد رابحادذ مول اوهو نيدلا | تتك" هلتناكوالن 8

 تةرغابنأالا هطغةريشك
 ىهوةسهانلابةئاهس سنو تاكو

سما تالاقب اع نمبر لاب هب رق
 ىلعاسمبداو مالنسلاوةالصل اهباع ج

 | طاسعواهرلاوتارح نعلزتننأ تاطاسلان مندا ارفاغمسةلاىوتاطف كلذفىذلا َفالتالا نيا قب امورعلاف

 نيناغو تسةنسةخلاىذف لد رالتدواهلاهجوتفرو زرهشهنلامذ وكالذلا هباحأف لن را هضوعو ف 2 2 1 هداك سح هللار وف

 ىكوملا لماكتلا لشافلا
 بوكرلا نملرتاذا تاكورامنلا لقى مهاعقرغي ريثكق لت عضوملك ىفعمتعدلبلانم عضاومةدعفف

 ا : ««(رضخ نب عساولا دبع

: 

 | ءاتسئلا نمل سفلاردق ىعو كدحاو لكتل عقدي وهبلا مها ديفريثك عج رادلا دنع عمحادق ثوكي

 || ىبدق ناكو رثك او لقأو ةثالثلاونينثالاو رانيدلا نمسهذلا نمئثةو كلا عمو ا ذريغو ف رصلاو || ”دليبكاسعت هللاجو داو
 "||| ناكوموبلكهسبلا توجات< ام مهلررقو نيفصلا نيه نماه "المو نايمعلاو هزل تاهاقئانعبرأ نءءدلاو تاو

 ' | نمىش هدقفتب وهتينقدحاو لك ىلا لد و موماع لدي وسيدتو نيذثااةب رضع لك قوس د ومتاد معلا نوال

 || مهعمح زك ووهاسابب وهو مهعيج ىلعرودي ىتاذكهو رخ“ الا ىلا لةتني و هلح نع هلأس وةقفنلا || باسشوهوأرةوفي رشلا
 || عضارملا نم :عاج ا ممبتر طقالمالارادو مات الاراغسصلل رادو لمارالا ءاسنإلارادىنن و مموأةريح و نبدلا عاب” ىوملا ىلع

 ..[| لحخدي تاكو مول ك قعيلا نوجاتحيامرادلك لهأ ىلع ىرحأ و هنعسضريف نمملا لمحت طنا, دواوملكو || دم ناك نيسح كيوزلا
 ١ || ناتسرا هبال لشي ناكونماررقلاىلعقداب زتاقفنلا نييطعيو نهلاوحأ دقفتي و تقولك ىاهيلا | كح مهقول هتدتسردع
 . | لك اعل! ل خدي فيضمراد هن اكوهبهتشدامو هلحةيفيكو هتيم نع هلأسد و ضن ص ضن ص لعف تن و رق مقاقوتلا لعل ىوملا

 ءايأ] مىراذعلا كولا
لادصق نملك اهنم 2 نا اقولجلا لع : وأمه ريغ و اريدك وآهقف نمدلمل ا ىلع مداق

 ١ مهل اواهمل ال اود

 - ]| ةسردمىنبو هلثعق يلب امىلعةةفنءوطعأرغسلا ىلع تاسنالا مز ءاذاوعا ثعلاو ءادسغلا قرادلا ف تئازلا كوملاة مدخلا لسصو

تسوا مم طابمسلا لمعت وهسةتس اهمتًاب تقولك تاكو ةيفنحلاوةيعئاشلا نمْنيَش رفلاءاهةفاهن تر 2 هداروسكلا لاما
 | ” 

 ١ || ىوسةذا نك لوماعنالان مايشةرك,ةعامملاريسو هباسث نم بش علب اطاذاو عاملا لمعي وارب ||| مسجلا دالب ىلا لسمترا

 ارك قلحامسهف نيها.ةناخةيفودال ىنب ودلملاىلا هلاخدأ نم نككالو ركسملاىط اعتبالث اك هنا عانوسلا نمءاره ةدلبولالسصوو

 فاقوأام-ول اومهترثك نمناسنالا بعد امادتا نماههمف ميس اوما مانأ ىف عمت ون دز اولاو نيمهقملا نم كانه ارادت داب

 |٠ هسفنب لزتي ناكو اهذحأر ةعذن نمدحا اولكر فس دنع ديالو قلختا كلذ هيلا اتحام عم مود ريك 0

 ' ٠ || هتانمأ نمةعاس نيتعفدقتس لك ىريسس تاكو تاقوالا نمريثك ىفتاءاسمسل !امهدنعل مع ومهلا ا

 هبلااواصو اذافراغكلا ىدب أن مىيلسملا ىرس أ مهكّمد لاما نم ةرثكت م لج مهعمو لحاسلااذالي ىلا 7 ىثاوح تاراكلا
| 1 

 01 جالا اليس ةندس لكى مب تاكو كاذ ىف هنمةيصو مهنواطعن ءانمالاةاوأ لن اوأ .ثدحاو لكى طعا || حب رع 0

 . راني د فال 1ةتسوأ ة مت هعمانيمأ هتبصريس وقر رطلا ىف هبلارفادملا ةباحوءدئام عج هعمرمسا و 00
 مورلادالب كأم كلذربغو

 تالا فااهشع ويل را[ لاس كااهس تك ول ١ مع ع ايتن
 ْ فاياهضعب وهل جر ” هللااه سر ةكع هلو بتاورلا باب راو ب واسحلا ىلع نيمر1 اياهم ني ناطلسلا ةناماس رشاوى

 || تافءاملل عناصملبجلاب رعوةريثك ةلجسس يلع مرغو فوقولا ليل تافرع ليج ىلاءاملا ىرحأ نم لوو هو
 3 - : ء ((سع 3 ا ل لإ 2 3 ل سلاح ْني_-وناعدب زبام

 هداقتعان_ساوعج.دقاوناكد البلا لهأ ناورهوهنمافرط رك" ذن نكمل هيةطاحالا نعرسص ب فصولا ناف عب الا رسل 1211 ل 0
 نيبيصتوراحتسوةرب زطاو لصوملاودادغ لثملءرانمتس رقلادالبلانم هملالصنةْتس لكى تاكفهنف ||... هيلا رع
 1 ا درا و ورا رح لصور دادعب غانا نم هينا لص همس لص قناحتفهرف ةنيدع كبد ىلع ةشردم

 ةسردملا هاطعأ مث هنردأ
2 



 ةروك ذلات دلاشب رخخا سن
 ب زولا ةسردم هالمعأ ع

 ةينيطنطسقة نر دكاشاب وجت
 ع ردملا دحاهاطعأ مث

 هاطعأ مهنرداب نيترواجتملا

 نولصاوبنولازب الوعارعشلاوءارشلاوطاعولاوةبف ودل اوعاهققل | نمريثكق احا اوذلا كاتو مهلاذالتو | ٌْ
 دحاو لكل هتلودن اع وءارمالا قانلاو هلةبقاهتمرتك اوةسبق نب رشعرا دم لمعي وتاقبط سة وأ عب رأة بقل كب نلا نمبابق بصنب ندلار امم دست ولوالا عبر رهسش لئاوأىلا مرح نأ[

 ىاغالا نم قوحتبق لك ىدعقو ها مصتملاةوخاغلااةن, لا عاف أب بامهَعل !كلتاوند ز رغص لأ تاك اذافبق
 :مالاانناطاس ناطلسلا الا ويلك لمعي اذ كعرهلفلالبقتةعلقلاىلا عمجرب مثديصتي مصل ةالص بر عسكري دان عسسل لمعي وأ ا 0 روع هاعنالطناىف تسد وبانعلاق هيواعةبامو عهالا ب ىلع رفثب و مهعانغ ع مست واه ١ ىلا هيف ل 0 : م 00 . | تعب ورصعلا ةال/صدعي مول لك لزند نيد لارغظم ناك نا ديما ةرواسجلاءائاخنا بايى لا ةعلقل باين م 0 داع اياك 0 9 ل باستا مهملعئارودلاو رذتلاالا لغش مهل ب اموةدملاءا 7ىف سانلاشاعملطنتو | ٠ كار ادلإودحا أ عدم [يفاويتر تس قابطلا كلن مةقبط اوكسحرتب لو ىهالالا بادحأنمولاببلناباب رأنمدو>و |

 لعمان وىلاعت هل اهإ بس

 ءاضقماطعأ ةئطاساارن رس

 لبق ناك اذافهيف ىذا فالتءمالا لحالهرسشعىاث ف تنسو رهسشلا نمان ىفةئس هلمع ناكوداوملاةليل ا ||
 لويطلا نم هدنعام عسيمج اهفزو ففصولا نعأد ازارنثك ايش منخل اورقيلاو لبالا نمي رخ ا نيمومب داوملا
 اوطانا هن ةوقروص ةعاص ناك اذافءاقنالتاىلا ىهّتنر ىتح ل غيل ارهط ىلعةطون ص ىهواهدنسن لح راهئارد نمو لغبيلع | 30 ل لان ديالو روصنملا اهنمةدحاؤ لك لمحت ئلاةيبكوملاعومشلا نما ذفكشأ عب راوأ نانحممئاهتا ب فوريثك ئشولعتتملا | لدول“ لأ عومتلا و مديد ني ولزبتطلتلا برغل ل صرت دعب تاءامسلا لولاك انا نيمول دعب وقسط نطسق : 0 0 ناولالا نوذطب و رودٌقلا نوبسصنيو اهردت فو عرش ممنادسيبملا لاا هبي ىتح ىهالملاوىناءالاو

 ركسعلاب ايسضاق هلعج م
 سس ا مور ةنالو قر روصنملا

 هلنيع و كا ذ نع هلزعم

 َن اوعب انتم مه وددت مهنم ضعت لك دب ىلعتمفودلا ىدبأ ىلع هاقناطن ا ىلا ةعللا نم اذن لزنأ داوملاموت |
 نانعالا عمتس و هاعئاخلاىلالْزْسس مهدد عقفختأال اريك ئث كلذ نملزننف ةون الاغار و دحاولك |
 6 ا 1 ا ظاعولاو سانلاىاةرانو د [ضرعىلارظتب ةرانوهورابمل اكل ذ مهضرعب هدنكب هيف عمت وعاشمالا دج اقر عاق َّ 3 ماا“ 3 - / - فيرد د . 00 راع فريك ناريموهونادرملا ىلااضن أي ربالخأ ك.ابشو ىتس .ركسلاو سانل اهنق ىذلا عضوملاىلاكيبابش هر طن ,هرد ةثام 0 3 10 : هلى شخ جرب ندلار فظا تصن كوو طاغولل ئننركسصتب و ساثلا ضان نمقريبك" ةفئاطوءاسؤرلاو 1
 0 5 نوكو كتلاعصلا نادرملاف طاسمسلا م دقن كلذ د ءفوهضرعنمدنجلا عرفي ىح تاك لازنالو 0

0 
 نيس ونار ا نعم: للاس الا ءاة اانا ىفا.ناثاط أسم“ دع وفصوالورعال ريثك ئنريدلا او ماعطلا نم 3 ,فاماعاطاسم# | ا 20 :

 لحال نيدفاولاو ءاسؤرلاو نامعالا نمادحا اواددا اوتلظن طاعولا ظءوو ضرعلاةدم فو ى ركلادنع
 ىلا دوعن مث ممتمدحا اولك ىلع علخت وءارعشلاوءارقلاو طاعولاو ءاهقغلا نمد رك ذانمذق نممسوملا اذه
 كلذىلعد يولاَر الوو ادا لا ىلع نينعتلا عش ن..ةماواج وطامشلا اورضحفلك كلذ لماكستاذاف هناكم

 تما ر قوس لك ىف هيأ داز هةركيىلا تاءانممتلا لمعت و كانه لل كلتتيبن مت اهدعب وارصعلاولا ||
 لكل عفدبف هدلبىلادوعلا تاسأ الكره مسوملا اذه نماوغرفاذاف لوطي ءاصقتسالا نا لاخلا ةروص ١

 د راها هلوصونيسعلا فرح ىف: سدد نيباط1نا ىلإ فقال اةجرتىف ترك ذدقوةتغنلا نما مش ضف“

 ريغرات دل ءاطعأ هناوهب ٌسداارفاغم ماقه | نمىأراملا رينملاجارسلادل اومىف ربوزتلا باكل هلو
 اذاناك لب هيصصتخال هءاطتسا اوآسش لك ؟ىتمهنادجر ناكو ' ةرفاولا تاماقالا نمهتماقا ةدمهملع مرغاه

 جدو و ةسرزدمو

 ةننرعءالعلا لعبت
 9 2 0 م ع
 نمددفعام قرف م هنردا

 نأ ناطاسا|صأوةبلطلا
 اه هريسبت دنع تصانملا| اوطعب

 ةةيراج هدئع تناكو

 'لرلاهح ور و اهقتعا
 نع ادرغنم لحرا ٌعحلاص

 , ىلاءامجلاو لاملاو لهالا 30 ْ 25
 هلا هال عاو رقة || مه نم ةنالفؤ ا تالف ميشلا ىلا اذهل جحا هدانجلأ نم هيدينيب نم ضعبللاقةببطةمشل ةيديز نملك أ || ٠

 طق نكوافكت الا 5 نم ونت ل | اوعاهقعل اى هوس مواعل افان ,رآ نمد دمع 1 ١ قفنيال ةعاسجلاوةنسلا لهأ ىلا ليملادي دش ةناطبلا ماسة دمقعلا نحس عضاوتل اريثك قالخالاع ورشا ٠ لختشاو سانلا نع ||| اسكلاوبراثملاو مءاطملا نمكلذريذوةهك اذلاو ىولللا ف لمعي كلذكو حال لابو روهشممدنعأا
 ع زاتلا معلا ليه تاكو هرببلاطت نم لمت .تال او مهذصق عبضا ناك افموزصتةاذاالا مهنطغنالو مما

 ةنس ف ىفرت نأ ىلاةةابعلاب

 نيفيرأو سنو أ عد رآ
 * ىلاعته لناس دقة: امعستو : :
 هع رض رونو حور [إ هنأ لسقني ملاهترثك عم هنافاصمومغقاوماذب ومكانتها هسج-رلزن لودر رك اذيئةهنمدرطاش فن |
 ل م 5 2 بسببي

 لاعلا ماعلا مهمؤ)#
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 1 0 ْ نازي رعلادبغلماكلا
 || مايقلا ىلعردقنالىتلا قوقل نمانيلع هلامالاهبدس نك مدل. وطتاهففةجرتااءنهىلءفقاولا رذعماو [| داعب ريهشلا يسم ١ هلاط الا نعةيشغ هفورعم ةرهسش فو باكل الاطلس ادا عت ف تدصقتس اواوطق فاصمف سكملا || نيسسحت فسودسلا

 ىدايالا نماثيلع هل يكف ءازبملا نسح أ انعمّادار بحاو من اركسشوءا:لعامهمانل عولو اهني 0 انهت

 || ىلءابسشهتعرك ذأرلف لمح فا ارتعالا عمون اسحالاةعينصناسنالاو ماعنالا نمانةالنسأ ليدل ا

 || هعلقب هتدالوتناكو زاح اللاملط ضعي تفذحا رو نايعوةدهاشم نعهترك ذاملك ل ةغلابملال د. ||| ىلع كاع هلاهجرأرق
 ا مول رهظلاث و فوتوةئاسم#و نيجي رأو عسن ةنسس مرح نم ننريشعلااوعباسلاءامالثلا هل لصوملا ل نيدلا يسعتلوملا

 | انأثاط ارق نيدلا باهش هكوامل تناك ىتاةدابلا فهراديةئامتسو نيتالث نس ناضمر ررهش شع نماثءاعيرالا || تردموهو وسماسلا
 ١ ل ل راةعلقلالّمن اهب اف تاقوالا ضعب اننكسد راصواهدثأةءاتسو ع

 ةسشععب رأةنسفهسلع ضو || هس كولا ةسردع
 || دعوا مت نفد هلي ذى لبحلات حن ةبقا وب هلدعأ دق ناكولاعتهّننااهنرم'ةكمىاهنمتمصو لج اهب نفدو ىلوملا ىلعمم هسو درب ةذن دع
 00 ثا حالا عج ر نق فتافةبععلا فدوريس نيئالثو ىدحا ةنسْزاجللا ىلا بكس ولا هح وتالف اعز 1س كوم ا دن نيدلابطق

 اريد هضوعوللاعتهئئاهجر دهثملا نمد :رعلاةفوكل ايهوتفدودو درفةكمىلا اوامر ول ماعلا و رلاءذاز ىضاق لضافلا

 نيعبرأو ثالثةنس نابعش فت رفوتا مناقب ولأ تنينوفاخةعبب رمت وزامأو همأة ذم نسحلأو ه 0 متر اسأنم ةس ردع سر هما
 تناكو تويسأت عسا هل انحلا ىلع ةفوقوملااهتس ردم تنفدوةنس نينا تزواحاهنأ ىنط بلاغوةئامهتسو ىذع اج نأ اوما ىلع
 || نماهمراعربغا اد رنيسمت نمرثك ًاوهدالوأ وامتوخا نمئوأملا نماهم را تردون بر ةعن ريشلاردصل هيا رار

ك ذملااهح وز تناك لب راتاقال_دغم مترك ذاةلاطالا فوالواو ولما ريغ 0 ىدحاب سرددموهو 3
 ْ اهتنيدالواللوملاو رو

 ل مود الدال ماشلادالب واهيسأ نبا فرشالا ةسيتارغلاةر زيلاذالب واهمأ نالةيحانلا كلتوطال.شو 0 متامعلاسرادملا
 : نيفاكسلا مضباىروبكو كو عسجلا فرعك اذ لمأت نمو مهدالوأو وخال نمأأو زا و هب رضا اراندلاو 2 فاسو نن ىلع كوم ا

 : ترزأ بث ذىرعلاب انعم رث مس اوهوعاراهدعي وقنك اسواو مة مومشمةددوم عاب عنك انداواقل كولا لسع ىرائذلا

 || نمفانثملاءايلا نوكسو فاك اواهةوف نم:انث لا ءاتلارسكو فاكسلا توكسوةدح .وملاءابلا مضي نيكشكيو | | تاطاسلارلعمهداز فرعم

 || هدعب ونونلا تفواهتحت نمةانثلا ءايلانوكسؤمالا ارسكةنلواضنٌ كرت ماوه نوناهدعي و اهتحت اسردمراص مث ناخديزباب
 مدعلا#م عجحردقةئسلا نإ, قسكرلاناكو تارعلاةهح نمزاجل !قنرطىةلزنمةنك اسءاه || راصم كوبيلك ةسسو 1

 ةهظعةةشماوساقو ءاملا || ىلا ضاونلا ضءيباضاف

 مملح اضاقدك ةندج امن
 «(ثي دحل اوهقفلا قرصم لهأ مأمأ نمسرلا دبع نيدعس نب ثبلل اثرا اونا) نيئالثو ىدحاة نسف مب
 هللادجو ناك ة ئامعستو
 ةئطفو ءاك ذنداص

 تاكو ةرواصغ بحاصو
 نآالا كلام نمعقف ادعس نبثبالا هئعَهّنلا ىدر عتاشلا ل اقف رت ل كندر 7 ل ةقاصرلاىل اهيلاديرعل بوكر تبلطوا ريثك اما ىرهزلا با هش نبدجت لع نم تنتك ثيال(لاقانذعساب رمد

 || نسجل ءاررغلا نملج رلا فلس هند رف ث يللا لئاسم هيلع ارتي بهو نبا تاكو هياوموتي ل هباسعأ
 || تيرعشللا عمس كلامراكل بل جرا بهوناالاةفوهب صف بيدتاكلام عمس ناك هناكث يللاهئلاو
 | ثالاقيو داوحالاءامركل |نمتاكو ثبللانمهقفأ طقادحأ اني رام وهالا هلاالىذلا هت اووهسمصف

 ١ تبللاناعسمالاضعب فتن ارو ىل ءتهتنا لان ىلا ةمكتلاهذ من ص لاقوواني دفن فاطعاة ثمل || تيتاراسع نيروصنميلاةواهرب#ةوتالسصلافاهقرشي ناكوراني دفال 1 ةسج سلك فتاك هإخد
 ْ ناكوابهذ اول ءاهداعافرمتاهمف ة.اصءبلاىده أ اكلاممامالا نا اورصععا ضل كو هناو بهذملا ىقنح ناك

 . | سجد ناكوبحاص ن مرتك أ اريثك لك أن م لكل لصحاريناندلاهبف لمعب وح ذولاغلاهباكصالذنتي

 تناجلا نيلريبكل اوريغ هال
 نكس معلا كمل
 لاما الذاب اضةيمعلا
 ةدايز هل نكح ملهناالا
 فدرنلا لعلابلاغّدشا

 فيزصتلاب لغتشولاذهلو
 || لة لوشي ثيل اناكو امهتحهتلاىضرر عنب كوم عقاتنم عمموةنسنم ريثعنءاودوةئامو ةرش ثالث ل لو فرغ فوود صهتاروف
 ' | جتنا هر قواونابعش ف نيعستو عبرأةنسنقوأ ىذلاد ةرعسفل نيعستونيتتثاةةسثدلو لله ضعي ى | لماعلا ماسلا مستمد«
 ٠ 2 ْ ؛ 1 31 . 3 ١



 نيسان أ نويرلادسم فل 1 3
 3 نيس انيس نبفشول ارازاادحهريقو ىرغصلاةفا ارا فرص ةعبلا مول ةئامو نيعبسو سة نس نابعش فصتنمة عما ليو

 .رقفلاربعلا ازهلاخوهو تراس ديوس و د هي اودع هتعاللا ىذر ا

 دم (بقانملازه ماج لو وهوأب وصانغعم رعس نب ثدلأ |انذ داس هبادكأ ضعب لاق و باو دل اهم هللاونيعستو
 ةيابشاف قاعتهلنادجرأرف . / ريقواس رز ةلعل ىو 3 ملت تاو

 8 وساسلا ديك لول لك 0 فانا فوم ذللاثوكس و فاعلا هذب ىهوةرن_ثَداقلهأ نمهنالاعي واد أر إف انتغتلاف لاق
 ندلابط قى وأ ا ىلع ارث | نمىرصلاه جولات مهر رق يهودا :؟ اس ءاهاهددعب وةله سول الادلا متونونأانوكمو ةمهعملانيّدلاو

 : وسما ىلع متدوزلا || اد م.هاهدعب وءاهلانوكسوءافلا تشن ىجهذلاو مار ةةئالثرادقم ةرهاعلا نيد وامشي ةرهاقلا

 ناكوناكلا لعلوم ىلع 0 مصل َّ < ىرانفلا لع لَضافلا | : ةريثك ةعاجامم رخنالدعسقن هسا
 0 م الويقم |١ اهتحغا ريحت سا ت5 ررلعا نب و درع نب صاع أ نب كلام نت سن 1 نب كلامدنلا ديعولأ مامالا)* | ا 2

 مهتبلط تاّعبط ىلعأ نمناكو | نالاق د ناطق هتك نك اسأب وةشلثمعاثو رمح لمثس نما دإاثمعان ولم همنيعب ناسوعلاَعي و تاتاعمن |
 0 1 + (ىندملا ىضصالا ثريا همساو بص ىذنن ورعنب اةمعمءاخ ل شنو هدعس

 ةسردع اسر راَش ١ نس .اكوماسعفانو ىرهزلا عممو ميعن أ نبعفان نعاضرعءارقلاذخأ مالعالا ةعالادحأو ةردهلاراذماما مالا 0 0 :

 هسورتتني دع كيك دنح ١ قفاومرك ذمدةتدقو ىأ ارا 51 لا ريس وح و عازوالاهنعىؤر واممعهللاى هل 1

 |١ تعمم تهون ألأقو ىرتفتس و ىناسحت يح تامامهنم لعق تنك لج .رلق كلاملاقوناطا سلا دنع هعفأ
 بناج هيلع تاغ

 نع عاطقنالاوةغارغلا 1 ًاضوق ثدح نأ دارأ اذا كلام ناكو بئذىأ ناو سن[ نب كالامالا سانلا ىتي الالة دملاب دانس ايدانم | :
 كتف قلاع الانام 1 تآسح ألا ةكاذيف ليقف ثدح مةبضوراقوت هسواسف نكمو تيل حرسومشار ةردص لعل ظ

 مون لك هلنيعو سد ردتلا ا لعش دع نأ ه هرك تاكو ةراهط ىلعاتكمالا هر ثدخأالو لسوء ءعدتلا ل صهللا لوسرشب 1 ملظعأ ْ
 3 لف واع ةرارتعاس ١ تاكو مسوهنلعهّننالصهّنلالوسر نع هيث دحأام مهمآ نأ بح[ لوقب رالعتسموأ امتاتوأقيرطلا

 3 مر ةراملعدانزلا رس وهلعهللا ىلصدهّنلالوسرةثاهبقةتب دم بكرأ الكوت 3 ؛ وهن ريكو هفعض عماش دملاف بكربال
 ةلغت_غم هور حالك ا قفز كلا وتشينحاب أ ىنعب عيحاص مأانبحاص ل عأامهجأ ناسا انبرى لاق ىفاش ل١ لاق و ةنوفدع ]

 تل دقولاعت تالا هللا نكثر شان تلق لاف .ميحاص» الا لاق محا مأ اني-اصةنسلاب لعأ نمهنلا كتدشان تلفلاق مكيحاص عاطتنالاب اذذلتمةدابعلاب ١ مهلا لاق ميحاص مأ انبحاص نارغلاب لعأ نمهنلا كت دشان تلقلاق :لاق فاصنالا ىلع تلة لاقامهنعهللا
 ناكوءايصناوأ ىف ةيزخلا : د يس ينعم د د هللا لوسرباعصأ لد دانابعأنما

 ذايرهش أ ةدمل امل ايوا 00 سدت ىس قى ىلعفءاشالا نه ىلعالان وكنال سا. ةلاوسابقلاالا قينرلف يفاشلا
 ”تقولاكلذ قىلعياغ 5 , ناك اروح كلوتو هسا ىلا فرصنيو صر ناك ريسملا ىف سولخلا كرت مث هياحتصأ بلا مت متععودأر ١ لآ ها ا | درعسملا ف ساح 1 قوقل اىذشب وىضرملادو ءد وزنا: اوةعجاوتاواصلا دهشن و ردعسلا ل أ كلا

 : تنكولجوزع وحلا ةبمخا ١ هاوضقيالو هب زعب ادحأ ى أي الوت عب الو دصمملا ىفتاوأ هلا دهشن نكي مفءلك كاذ 0 موهيزعبلا
 ىوجدساملابلاقدجأ ماكشرإ نآردش سانلالك سل لود ذكلذف هلليقامع رناكو هماعت امى ع د ه|سازلا لمحاو ان

 لالخ قزيلادحااعر رو 1 اروضتملار مج. توهوامب نعت ىضر سابعا دبعتم ع تنانجاس بر ذعجملاةي وسو هر
 سرك ناكو لاق راختالا 'تعاوتا ىحومدن تدم وط انسلاب ةئ ادرمضو هدرتحو هنأ ء دور ردع تصغذ ىسا هزه ع ةعب ناعأ ١ رب ال هنأ هلاولات

 "1 عابسلا ا قحاب طابنل كة تناك اه اكوةعفروواع فب رضل اك ذدعب لزب ملفا مظعاسأ هنمركت واوا
 طظلاخ كلذدعب غ لاذثلاو !| اط وس نيعبس سن ني كلامبرضابوتئامو نيعب أد مس ةنسفدوةعلاروذشف ىزوحلا نبارك 4
 ةرزخا نيبعجوسانلا 1 تد هن لجو ةردجهلا نيعسستو سجتةنس ىف هندالوتئاكو معأهنلاو ثاطلسلا ضرغ قفاون/ ىو ل ا

 ٠ طلتع ناك و طالتالاو 8

 ناكو قانعت هللا ءانلوأب

 تانارمقا ميم

 | ىدقاولالافوةنس نيناشواعب 0 ررهش فوتو ننس شا

 || نيضمرش هريشعل يمضالا سن نب كلام وف نينسلا لع ستر اه راناف تارغلا نبا لاقوة ئس نوعسف هل هلو ام |



 تضف دكو لاق ةئظعلا

 نك اسانأو هنردأة نب دمى

 سلو ىدحو تدبىف
 للك ف ودذحأ ىدنع

 8 ىلا ء 1 ل
 عبصلا ىلا نمد لحجر نيكي يذلا ادب عابأابتلقف ىج هتبأ را هبلاعتلسفهيفتامىذلاةضصف سنأ نب ”كلام ا لأ ةيسوراةل او
 بارشلاو ماعطلابىيتابو
 بهذ و رادؤلا قشني م
 | ضراا نمتئر,انولاك
 ] دعي ءجأ الل- رلالاق

 نالاقت نأ نمتاّعن اذه

 حرخاف ىفرعت نأ 3
 1 0 تهذاو هش دا

 قىيودع تن ادني 0

 ا نم تحت ءارزددل ولاق

 مص ىذىلاةيسنل اهزهولموهمءاءاهدعت وةدحوملاءام ااه 'وؤ]مهملاداصلات روك ودزمهلا ختفنى د ْ ضعب عم

 د رس كلام ترطاو - مدص اوذسسالاةرهج ىف ىاكلا نت ماشهلاقو ةيعصالاطاسلا بدتاهلاو 8 -

 تف دوس لا

 انههناقن راقلا ىف مهضعب

 ها تهجوتف

 تقدح ناكمىلازاشأو

 ىلا انه تمرح لال
 :لاق اذكهتاقةرعكلا
 اذاف ترسظنفرظنتالاق
 الصف اًنمادسق ةيعكلا
 ةيعكلا بغت إو كانه هرصعلا
 انممتأ نآللااننعأ نع

 نعةعت و( ىكحو) ةالفلا
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 نيعست 7 ةنس هد|ومنأ لس ةوةئامو نيعبسو نام ةنس فوق هنا لقوة ةئامو نيعبسو عستةنس لوالا عسدرر هش نم

 ءأ هللونيعستو عسب رأوأ ثالث نس داو هنا ىصصالا ةمسرت ىف باسنالا باك ى اعمل لاقو هلل

 ىلع تلد لاق ىنعتلا ثرسح لاف سقما ةوذح باك قىدجلا هن هلل !ديعولأ ظفاحدلاى كو تاودلاب

 يآرباهف ثيتقأ إسم لكن تب رض نأ تددولهئلاو ىنمءاكملابق حأ ن مو تنال كامو نعت ناك لاف
 عتب دملاب هنافوتناكو لاقاكو أ ىأرلابت نأ / ىنتيلو اووعلاتقس دقاق ةعسلا ل تاناكدقو طوس طوسل
 علصأ ةماهلامم ظعالد . وط ةرظشلا ىلا كالا دش تاكو و عيشبلابنفدومالسلاوةالصلا لضفأ ابنك“ انش

 رفع د جتووأ هام روهمش ثريسغيالو هلم لان هدأرن ودهبعت واب .راشلا ق احمر 5 , ودان اةيتدعلاباشلا سدد

 1 ةقسدلو دج نبا ا

 هبتّقيط ىذلا هأطومماما قاريمبئاخم. !اداعمنزملا نم دي كلاملعبقيلا مذ اثدج قس
 قافشاو ماض أ نمردسدل #2 ل ىدنلا عرش هيرهاقأ 35 قاف اوحاسف ام اندلا 3

 لسف !ءمهاكتدصبادجأ او »* قارطا هب در نيحسنم لكس 35 د ةنهو .صلاع ككدساهل

 قاز رأ ةداعسلا ناالآ افك < هدحو سن ردانناالا نك مولو «تاذح تلءاستنأ نا مها

 نول انةريبك ةل.بق ىهو ناطق ننبرعت نموهوةعو رنيدادش ندب زنن كلام زب فوع نثري ادعساو |

 دبعنبمثجِن هر واعمزب سقن ورعن لهم نيد نبك لامن ىدعت بف وعن دعست ثوغ نبا || :لائهوءاوهلاةفطل برق
 هرك دالواهايرك ذئىذلاو مالسلا هيلع وت نت ماس نب رشة نرا نب لاش نب رباعزننإ ةب هعساو ناطق. نبا ِْ هلاذوه رانا ا قاع 2 3 : 5 | دوسالا اعلا عدن ل- ر

 با اوصلاب لعأ هنناو ةلامعلا باك ىف ىزاحلا ا

 ْ ل
 0 ةرحالا, ف اصملابتكناكوهبسكن مالا لك أد الاعونقعرولاريثك ادهازاملاءناك ١ اعلا ل ارحل

 ١ هدنعّتمأو ىطص قى ىلا

 | تقوءاحام و مويلاكلذ
 رصعلا لص نأ اندراريدعلا
 د كانه لا 20

 كلابيضفنديدشب رك ىتعص دق نينس عبر ذنمىلبحدأ سمالهنثا عدا ىبحابأابلاسقف لجرءءاجذا 1 ر يل :

 .اهتطي ناك ناةًأرملاهذ_همهللا لاقفاعد مرق م ءاببت اننأالامولاءالؤهىرب املاق مبسم قبط أو | اهنيك لافءاواعانأت
 | ةفاطللا هاغ فتلقناكملا

 دفملا بار نملحرلا علظ ىتح دب كلام طخاق لحرلا به ذف نت سها كردألاقو لحرلاىلالوسرءاحو : ع

 0 ا . . : 5 50 : 0 3116 20 5

 برع نببح: ناس نب ريجن عسمههن نان ريهرنب بد ر عن نطقنبثوغلا نب لث او نب س6“

 »*(ىثرقلاىؤ نةماس يك لاومنموهد ىرصبلارانب دك لام ىو نا)

 مولا كبف صاق يف صقدقو سا ىامول ناكو هنا عودا. :ةىوط هدس لمعت ىذإ تاو ارودل افتأرق

 اوك هوا ًايامتالاقةلك كلام لم ةفامهتمك ولك 1 . اواعف.سؤرباونأ تأ نمل سوا, ناك امم

 لاو 1 كثي نيف اخ مساقلاول ا ءاك>امكلذنذ : ةريهسشر 15 و ةنيدسعنفانم ةلواهتملك ١ ابرلف كرم ا

 سلاحاموت راش دنب كلامانيب لاق هنافىلاعت هّنناب نيش غتسملا باك ماهم ىذأا هياُك ىف 7 ذمدعملاىسلدنالا ْ

 : ا ها للا ٌكلدنعو تاثتوءاشن ةاموعم كن افامالغاماهلدبأق هد راج

 ا را عطقام هن انسأ أتوتسادةنينس عبرأ تب اططقدعح مالغ+: همدرىلعو

 1 اهم دشن نان ارانب دني كل امىنرك ذا د ةوىلاعتهلناهعنو ريسيب نوعاطلا لبق ةسصيلا,ةثامونيثالثو ىدحا :

 هيف لع ىذلاكلمار هتناقوخ ”ااكلمبرا-دقو لوألا ضعي ىاهلمتدنعن 000 هسفنل

 ىلءلاومالا قرف هتضبق ىف عسجلا اراصاسلف هلاطبأ آو هلاح ورسا وهن انو هلاومأ م غوةودع ىلع تاينالا

 ةعداولا مذ هفضصوو ةداسالال كا اههفداحأ ةديصقب روك 00

 1513077 رج و سس رت تت هدد 95 كك 510921572172777 2535 0ر0 0 و٠3.

 لمعتساو



1| 

 هأوقاهتمدوصتملا عضوملاوةبدمعلاهب روتلااهعق هلل صحو راني دنب كلام ةلظفل لمعتساو 0
 2 1 مهو مهترتكلمو 35 اوديعتساافوهلا اوهأ نمتقتعأ ْ 0
 امرك ذاذهلف ندملاةبانىفاذهوأ] يب رانيدهنآولادمم امتلام نم ناكنمادغىتح ا

 «(ندلادعستلملاى رز طاريثالا نابفو هرم 5 قايبشلادحاولا دبعز نم ركلادبعنيرثيدجمركلاىنأنب كراباتاداعسلاولاز#
 راشملالضانالاد وارزق ءال.نلاريك اوارك ذعالعل ارهشأ هقح مخ ران ىف وداني تاكرملا و نأ لاق
 قسدقو ناهدلا نن كرابملا نيديعس دى هش نعومتلا نشأ مهمل عرومالا ىف دق*! !شامالا درخو مهبلا
 ىلوصالا عماجاهنمةعبسولا ل ثاسرلا وةعبدبلاتافنصملا هلوهثي او رمدقتت واخ اتم دحلاعمسومرك ذأ

 ىفاشكلاو فشكللا نيب عساف فاصنالا باكو تاداءسجىفتيدحلاس رخف هبامتلاباث || اهنموهملعةريثكت اداب زهسفنأالا نب زر باك عضو ىلءوهوةتسلا حامصا | نيبديف عجب لوسرلا تر داسأأ| ١
 راك ذالاوةيعدالا فرات لاو طصملا باك هلو ىرشختزلاو ىباعثلا اريسفت نمهذحخأ م ركنا نار ةلاريسفت
 ندلادهاءريمالاةمدخ لسئاو لضوملاىلالّقتن ماما شنوةنامستتو نيعب رأد عسب رة هنيغ را دح فرع ذر رحت هندالو تناكو فيناصتا!نمكلذريغو ىفاشلا مامألا نسمح رس ففاشلا باكو | لئاسرن اود هلوناهدلا نيالوخلا ف لوصفلاح رشف عبردبلا تاكو هياكل ةعنصف فيطاباُك هيأ

 ىلا شنم هيدي نيب بتكف ةكللمملا ئان ناكو فال فرح ىفهرك ذمدّملا يزل مداخل هللا دبع نيزاسعأق ||
 هيداهتمرحترفولو هدنع ىلمذ هرك ذ قيس دقو ءاشنالسرا نيدلاروثهدأوت لصت امم ىوت نأ ىلا كبتكو هلئاسر ن اولد كونو لصوملا بحاصدودومنيدوعسم نيدلاز ءةمدخ لصتاقهرك ذ قس هيلع ضبا ْ
 قاهملعهت ونيعت ةعاجهرنعناكواهلغ رغت هناقرإاطعلا ةدمىفاهلك بتكسل هذه نص هنا ىنغلب و لد ىلا اهنكسي ناك ى تلا هراد ىلعوهسبل ءدك الأ فقوو برحرصق ىمست لوما ىرق نم هب رقب طاب راشناو|| ءالعلاورباكألاءاشغب راد ماقأو تام ياكل نمدعنف هيلجرو هيدي فكم ضرع مةدم ها بتكو أ
 '  هتلغب ه«تازدقو لص ولا بحاصكيابنالا دشن اهل ذ نفريس رعش هل اوةباكلاورايتحالا ||

 هتحلاعمفذ_تأو هلوةىلاانلف هئريرغبالا ارح تانالهناو «يفوهام تريد و هي وادي هنا مزعلاو رغم لجر م هءاجدعق الهنا ىلع نسحلاوبأ نيداارع» وأ ىو اريثكرعشلا فءاجدقو ىورام مىنعماذ هو[ ار متحارىدن نمو د اًمهاشهلعنماهلج | ارذعابتازىفناق ب هتحتنمةلغبلاتلزشا . ٠
 طعاو لا فءريلا لاك ىلع فرمشأو امهدم نم نكس: راصوءالح .رتنالو + تعنص ةرترهظفهعنص نهد
 اههتحار ف نكلو لوقت مالا لاقف هتاناعم حن رهط دقواذا_ا هتاف هفرمد اوهيس دير ايش هرغم اذه
 تنكرةودعدلاو عاطتنالا ىلا حور تنكسدقو مسهراطمناب مازتلالاوم وما ءالّؤهت بص نم هسبفتنك ||

 واخي رورمضرومأ مهل تأرط اذاق كرام د عاف م وبلا انا اهو مهملا ىعسلا ىف سفن لذ ىفاعمان أو سمالاب
 ملوهتجاعمالو هلاوز ىرأاف ضرملا ازهالأ اذه بيسنكي لورباك كاذواذهنيد وي ارز الم وسفن ابأ
 يدا ْرعلاق احرق راسل الف دلذلا نمالس ارحسسقاب سا ىغدف ليلقلاالار معلا نمو 5
 ةحطاىذ لس سدد مول لكم ولان روت ذملانيدلاد ع ةاؤوتناكو ناسحا.لحرلاّت ةرسمو هلو ةثابق

 لعند ارد محأ رك 3 قيس دقو لات هللاهجردلبلا لخادجاردبرد.هطابرب ندو ةئاهسوتسةنسا| ٠
 رعزبز زعاادبع هلل اق دنعق ورب لأ نم لح راها دقاولالاقا مةطم زد نالت زخا 0 تدهابتا> دىلع لصوملا نوفةنب دمر كب ار زحورلاعت هللا ءاش نا هتاارمصن نيدل ا ءامضءيحنا 7 ذقاسفو | 0

 ( لوا - ناكلخنبا - ه3)

 نزلات ارلافدأ دقن نع اه حس حتل 0
 نعي مانملاق روك نملا
 ةراع ىف نا ىللاق هنافو
 ةنيدقئراضلا ديسلا

 ديرب اراسمالاجردسورب
 ىرتق ىلع هلدق فر وز نأ

 ص تيهذف لاقلاق
 _ ووك نما ماقملاىلا هلبللا كلت

 ذادح ركانهتزح وف

 اذامهلتلعذلاقارذاسم

 لوملاةرابز ديرألاقدب رت
 ىلا ةيتبهذف نجرلا دبغ
 تموهف سلاف لاق هريق
 تادف ناسا نالت
 اهات عساف روما

 توصت عمو ناث دس

 قوهاكروك نملاكوملا
 اههمزاكعطقنااملف هتايح
 رآلو دصسملا نم تحرخ
 تلطفلاقه رقدنءادحأ

 ملف ناكملا كلذفارطأ
 لحرلاكاذ نمارث ادحأ
 جياشملاعم تااكح هلئاكو
 نمافوحاهاك رثراكلا
 م هلاحازهو بانظالا
 معلا ف هلاحامأو مياشملا
 ًاققد ماع _ةنغ ناك هناف
 ماكشي نآدسح الن كمال

 رب ر تت لعر دعب اكو هعم
 ةريس ةدمىفدح اولا نغلا
 حوضوورب ردن زاجو 2
 دح لكهمهفب ثدع
 دب ةزواسلا ىف هل تناكو
 , قو رواحام ثيعىل وا

 فرعي وْمْرَغ ىف درع والا

 بلغن ناك هنأ الا هل ذب
 ةيلقعلا عوأسعل اغيل لع

 لهأ مولعلا كات ىفائاق ناكو مب (نددلا دم ةلودلا فيس بقل !ىناكل از ةئم نب رصن ني دا ةم ني ىلعنب لماك نب كرابملاثوهلاونا)#
 مول ءلارئاس ف ناكو ةرضو



 ةدهزامأ و5 ساملال اكراشم

 م وو

 نسم 1 تلد ل تيب

 نم ادا ارناكو ايندلا

 3 لس ةلاب شيعلا
 نسبا دعم :ولسل

 سرفنل اوس؛س1لاونملل و

 قوم نعاَز رده ناكو

 اراباقو ددصنأكو دايعلا

 هلي ىفاخت القلاب الاف

 يلاعتهّلاهجرداو التسول
 نيعبدسو

 عب رآةنس قولو ةئايكاعو

 نندو ك5 امعنشو نيستو

2 
 كرأ همس

 ةس وراني دعمدلاو ريق دو

 : .هحور ىلاعت هللا قو :
 لماعلا ملابعلا مسهنم ودع

 وبلا لماكتلا ذاغلا
 »*«(ىبدالاىلح دجارني

 حج قرت هدا :ىضاق لولا ناك ٠

 ه3 ةراغب م وهيلع دوه ار :وهمأ

 رابص مث تام نأ ىلا ادنآ

 كالملانناةسردعاسودم

 ايسردمراص هربت ةدلس
 نس ا ان ع ردع

 رابص مت ةياطحطسق هنن لع

 يمل اة ردملاراسر ردم

 رادباسرد مراسم 4 رردأب

 اسودم راض مث اهمف ب تن ردا

 افلا رادملا ىدحاي

 فاودازوةريسشك : ةددم

 يح اك م هدفيطو

 0 نينابملا ىلا تبثنا
 ةنساف لاخلا نإ: ىلعوهو

 ةئامعستو نيئالثو نيتثثا
 اطاص هللا جو نأكو

 هناقوأ عبجاةراصاذبعتم
 ةدايعلا و مولعلا ف
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 هدجرك 3 قبسدقو .هبك تبب نموهوتهب رصا ارايدلاب ناو دلا ىداشوةب ةيحالصلاةلودلا ءارمأ نم ناك
 هاش ناووق ةلودلا س +” هامنأ نيدلا الص ناطا سلاربس|او رش مغ نب ةماس أ نع نس او ىلع ةلودلادب دس
 ىاةلوذلا سعت عج رااودسز رقدنعابثانو وك نادك نم اتنإ :راهكلع نوعا ادالبىلا 5 ذمدقملا

 ةاودلا سم“ ع جر مق ثمدحلا لصووةاودلا س دثتذاب ناطح ها ب انتساو ن تل اذ ةنم نسا قر اق مالا
 سمثتاماساف وهلاو ”اذخأو نبل لهأن مةعاسجتل ثق هنا: عنمدلاحالصأ ليقودعم نةنمْاوردمىلا

 عبس ة نسى كاذو راذ .دفلا نير شعباضورءوران دفلأ نينامتهنمزخنأو ندا ئالص هسحةلودلا

 عالقلا ضعب ف ناطح رص ع نعل كا واعمل |فدسدح و ٌمةئامدجنو نيعبسو

 ١ لاعب , وهيدهعلارخ تاو القلا شفي قون ولو 1 ىدتساو+« لعضبقو عادلا اوةيداهملاب هل زغةساف

 ردقلا ربك هلودلافامدقمةلودلا ف.سلز ر ,روابهذرا تيدر زفالغ نيعبس هتمذخلأ هنا لمقو هلت هللا

 نءوءارعشلاريهاشم ع نمتعامجب هدمواهجابرأ رام<ن وهل ضفهيف تناكوةمهل ا ىلاع اسئررك ذلادنت

 1 ىورذلا نايف ورعملادجأ نيب < نس | ىبأنن ىلع نس بنل اونأندلا ىنمرةبجولا ىتماهلاهحاادمةلج

 اهاّوأو لئااريسمد راس ىلا ةيلاذلا هندي صقب هس لم

 م ةرعنملسملا وفن عوفر د ىذف مهعي روع رعرتخلاكل

 ىدتع يشع شيل علتاةسملا ىذإ وه سدةمداودولا م

 ىذّوع قئالكاءاوفاللاقو #* هنسحهللالكس نأ ىطفكو'

 ذصرنم ايراشىدبأو ببطر د رهوج رغلىعللاتوقابتحتالج
 ذا ملكمهلذعفاوز#_تأاذا *« م-معلغاشتلا دبل ذسعلو

 ىذلا اوفرعال براناد 1 هن «ىوهلافتمئىذلا اذه نمنولودب

 دخلت ب تاهلاقام اذااداوس أي هكاترا ىف دح م تدأبرو

 ىذحدقو راقسلا لول هناك « اهضغم لسحر ماقذا هللوقأ
 دقنمثاالاداصعلازةنم لهو د كرابمباب 0 '"ارفو كراسم

 ةعد ةعانصهيقوهح دم ئمو

 دو

 اهتاج نمو

 00[ دف: ةرهط نمعورلا مول نشحنأو 5 ةنحبنطي نمملسل ادنعنيلآو

 1 كلذ نفرعشزوك ذملانو: لاى الو ل وطتلان ءارددردٌعلا اذه ىلءابتمترصتقاةسيفن ةددصق ىهو

 مر افعال مداوا ةس اك يع مهلثق سانلا لس رشعمو ثرغاربلا ف هلوق

 ىيدريغ لوةساااهمدنمىادب ع تكتتساف اهتمامدتكعتساذا

 1 مهعسلو ىدنصقلتال | ىذةنيف ع ىةسلفاذ قتيفاذه داطصأ

 |ةحاورزب نيس ان هللا دبع رج ىأ نب نيا ىلع نأ نيهلا دبع مسالا اونأ ندا ءةتعاهاو راذكه
 || ةحاؤرن اداومو ىو لا ىراصنالاةحاور تهل ادمع زم نب دبع نبةحاو رشبهللادبع نب مهارباننا
 تلح نين ى خلا ةلزنملا تاك رثلابامح ىف ة ةياوس 'ةنيعل رآ 1 وون امس دس نيدس ةئس ةياقصلحاسب

 0 روك ذا ل اودلا ف.س.ةدال 0 ور ا وسكس ىف هندال او تناكاف لخلا لعبت اروهوةاجو

 أ انينامشو عستةنس ان الثلا عوف ناضمررهش نماث ةرهاقلا فولو اهسجنو نب رع و تس ةنسر رب ٌرِسةعلَعَت

 00 ىهو و رذىلاة بسلا هنهواواهدسعي و.ارلاو مهلا لاذلا تشي ىورذلاو ىلامت هللاهجرةئامدنو

 : رصم ديعصت هد رق |

 . نلاغن.ةمينغنب بوهومنب كرابملانيدجأ تقلا أ نب كرابأا تاك ريلاوأ )*
 *«(ىبرالافوتسملا نايف ورعملا ني دلا فرست للا ىمغتلا

 ناك



 لاعتهناح ور هناقودعي ه«تيفاماما اكو هي قاعتبام عسنجو هلاحرغامم او همولعو ثر د !اهنهتونفةدعبافراعلئاضذلا محناكو ا ا 0 رهلظت)ل اهنكسل تتكملا ىلع || ةقفان هيدلمسهقوس تناك دة بدالابأب رااصوصخنوقن رط لكي بلقىلابرغن وهلا قيلبام هيلالجوأل ٠ تاقيلعت ةودلحر ف يرعل ]| هتراب زملارداب والا ءالضفل|نمدسخ أ لبراىلال صن لمركسلا عساو عضاوت ما اريثكردةلا ليلح است رثاك 1 0 ميزا تاكو ماسلا 415

 هحيرض رونودحور ١ اهزابخ ا وب رعلاراعش ا وثاببلا لءوفاوقلاو ضورعلاوةغللاو ىتلانميدالانوتففارضامتاكوأ]
 لفاعلاملاعلاوسينمو)# | مسهدنعةربتعما عاضوالا ىلههنيناوق طبضو هباسحو تاولدلا لعىاعرابتاكواهلاثم اواهعت اتوواهمانأدأ 0
 ومال ماكل ل ضاغلاو ماظنلا باك هلوةديدععضاومقباكلا ازهقدلعتاحادقو تادلعت عنب رآفاخ ران لبرالعجو 1 0

 دع(مسأق شامتاب !ءاسعم باه" هلوةعيتصل رس باك" هلو لصفملا ف ىرسش تلا اهم د هش اىتلاتانبالا ىلعديق ماكستا# بطلا نيد ن بدلا || نيراعف لسفلاتابأةبسنف لصحمانابئابكو تاداعرشعف ماقأو ىتتلارش سف
 رهو هتسساماب هللاهمترداو |١ اش لب را ىلع نيدراولاجياشملا ىلع هنءارقب تمتواريثك هنم تعمسو اهريغو رداوفواريثك ايخآه قتلا

 ! || ىلع ضايبلاامهفلضن كاتبنهرعش نقةيفداجرعشناوند هاوهسغنبةءارغلا دة: ناك هنافاريثك كو ا ىلع غءدلاو لعالوأ

 هسلدع وضانشالالا نسما ام 3ع 6 :رارغ# غم ليءر2ال امهودروسلا ناننسىوملا ىلع منيو نأ

 ةدسلبب اسردمراص ئاشأب ةسفن مهلك لتقيفيسلاو # هريغ نمهضغب لمعت خرلاف

 انيردمراصمم هبسماما | روهشملارعاسشلا قشمدلاةلةرعلاب فورحملا ىبكلاريغنبن اح دنلا بأ لوقنم ىلا اذه ذجتأدقو ||
 ةنب دعك كلي دز ةسردع ىلايلب ىطغلا ضسالا نع لسف ع .اننتغم ب زلارعسالاب تنكتا وهوأإ 207

 ةسردعاسر دمراص مهسو رب لاتقريغرب_ثدنهملا ف * اذن لتاقربش عرلا فتاكتا

 00 2 بسسس سلس تماابببببيبتنيببب|-

 ندلاكونااشايدج-أ فدسلا سدت نموههن لت ىذا حرلا ضعب نا لاقول ءابدالا ضعب لاق ني ذاههمتيب نيدلا فرع مظناملو ْش

 راصم ةروبزملاةيدلاب || ,ذه لع اهبقدبن يشي مرتغ مان ئدلا فريشوه لهل عأالونينّدأتلا ضعب لمعق ىنعملاف أ ناك |
 رب زولاة سرد ماسردم : ا 6و: ع ان ردع لتقبل امهوةدابزلا |

 ا 0م هلوقانمىغتب ىتلاهراعشأ نمو نائسلااهل غاضن ضن نفتاثق تارمملاو
 همس خ تيرطاطو# ةللتناكف امم نامزلا عهت ع هيمشاب اهردي اهقتلبأت < اهترهس حابدلا ىتحإلاب
 العمنانديزبابتاطلسلا || 0. ىير_1الاهههام م« داس نءاهتمأواهتيحأ « هييذتملاهجناتعلابذسغ

 دعيودجأن اطاسلاهندال | ٠ رز نيد نافالدتعملاتخ وب هيفؤوت لك ةحالم تعج ع فيهأ لئاهشلازا> قئاعمو
 ةسردل بودل“ ا نا يو وز ا ةايشنلم نيك ار « هيئئباضردعتمهماوتب

 يدع اشاينوت#و رولا هسافن قرفز طلاخت لول 58 اخ نإ د هك وهرازع ىدي تقلع .
 اسردم راص مث ةينيطنطسق 1 نعذالا للا 0 ا ا و ا 5 تس

 نتس ردم اعدنخاب دي ع ب دك دك ل
 1 ةنردابن تر واما || ' ١ اها راعل « م« رقي تضق:تاليلهللاىر اا
 5 ل : اننا يبحنالاقالا ندا ىح ب سنا كاش دعب هي تاك 0
 يتيم رام عج نانلا | تدك ت7 يي يس يي
 | ديراب نالفانلا ة سرع هرادرملا» يحال هراوخت دبقتس نم جرت دوتابو روك ةلاودااكرتلا اسوا ا |
 اسردمراض مث هيساماب ناخ قرض افةعستمةحرحه تدر ؤ هدضعت هب رضا ! لاه هداّؤفادصاق نيكسب هبرضو صنع“ هللا ا

 هعلاطل لد راخاصنالا ارفاق ملخعملا نال اىلاب ةكف فئاذللاباهلطة واه صواهط اخو نب راالاطلا |
 نئوان ا وةضةلارك ذاوةثاهس وةسشع قاع ةنس فتاك كلذنأ ىنط بلامو تاينالا هزه ىف يلع مات | 0

 ١ مرا بهتاوتنم « هتاوطسىذلا كلاي 0 تايتالطدتس] 0000
  1اهلئتيلباموكملاوكشأ « خوستم الو اسيفضمانال يي اهليزنتودم لدوجتاا

 3 ركلاوطمعلاتيعداا وذ د ىدهاشو تذاوابنف هلأ ىهدع 2 رائاهش دحرك دعاعتش 0

 اههونبتب. كرت ف تابتلوشيناكو اد عيدي قسمان |

 اهانر ىتلاةدي دخل اةسردملاب
 تاطلسلا ملعالا انناطاس
 ىناعت ناهس نان املس

 ه«سيفوصاما راو هاتبأو |
 . ماس سرد لؤأوهو
 ىدخاابناثاسرديمراص

 رام ناملا سرارملا



 تاطابلا ةسردعا ردم
 راص مث هي هنرداب نا 355 اء رباب

 ىدحا اشلاب اسرددم

 لك هلنيعو نامعلا سرادملا

 ىلءتاموامه هرد ن نوف اسع مرق

 سس ,ب رآةنسىفلابملا كلَ

 1 هلئادجر ناكر ةنامعدتو

 اناصالماع املاع كاعت

 هسفنبالغتشمةبفوصللاب
 لاوحأ ىلات مالم ريسغ

 شيعلا نم ايسضارايندلا
 ةريسلا دوج ليلا
 انراص ةسقب را وكم

 معل اى هنآ وأ

 عالطا هن و
 ةبب رغلا مولعلا ىلع مظع
 رفحلاو رعت 1

 مهلعلارئاسو قيسسوملاو

 ةراهم هلواهعجسأ, ة.ضايرلا

 تآارقلا ملعفتمات
 ريسفتلاو ثدحلاو

 ةكراشم هلو عراوستلاو
 ْْن ومواعلارئاس ف ساال

 تاريضاسمل ا نم اظفحت

 راعشالاو 2 راوتلاو

 ناكواهظعابناحيب رعلا
 ةبب رعلا دئاصقلا ماني
 دبةلشناكو ةنك رتسااو

 ريك ذتلاو ظعولافىوط
 ةعلاطملا نم لغال ناكو
 تافنصم هلو ردتلاو
 عى رابخالاةضورابنم
 ىلع شاوحهتارضاخلا

 ردصلةياقولا حرس لثاوأ

 ىل_هشاو-وةعيربشلا
 د.سأل ضئارفلا ست

 لئاسر هلو فدرشلا
 هللاح و ردريثك تاةيلعتو

 هب رضرونوهحو رلادعت ٠

 لاله :وهوديعلاىفاوفامسح 35 هلكدنع مت لا ارد, تلسرأ

 لاح الا كلذك لعلها »ع هنأ الا ا هلانام

 قع انياع هيد عب هر لاب وا واعيجائند و

 ىرطادا اوسب حدا دا سا ع عاسن انكول امار غ دوت ا

 ' قرعاشلا ىح زاوبلاب رعب نيىلع نبى سيعن, نسما نأ ني نججرلا دبع فرشلالب راولالصودقناكو

 0 د رد فن د ا: ىلع امول ثم هل راسك رب زودئم مول نيدلا فرش هرم و 2: | يسو نب رس شعو نأ ة نس

 قوتداعت دوح ل 3وو ةريغص ةعطقهنم عطعت راشد نعت ةرايعو فاشل اوي راثلا باص بص :وملا اراعتسل |نيلاكعا ِ

 نولماعتي وةضارةلااهوهس وراغصلا عطقلاب نولماعتي مسمنالكلذلثم اواعفي تآدالبلا كالو قارعلا

 مس بحاصلا هللاقورعاش ثلا كلذىلا لكلا ءاخ مهالماعم ىف مهيديأب ايدو ولاري كودو مول ملا اضنأ
 دةلاكلاثوك تآر ءاشلا كلذ وهوتف كل مضت. ام كلر وع ىدا جه دعا سلاق هناك لوقت وكيلا

 نيدلا فرش ةهح ْنملاخلا مالعتس اد صقوالماك الا ءريسامنيدلا فمن أو رانيدلا نمةعطعلاضرق ا

 لاثمالاب رضتاع-دولاىف * ةننموز زولاكوملاا هيأ هضكا

 ع َر نمت رختنكوهيلا سحور عاشلازاحأو قافتالا نو ىنعملا اذههنيدلا فرش ب عأق

 مم ةرازولاواتوهوةيلعةلزنمدالْءلا كا: ىفءاغيتسالاو تاوهدلا ىف ونس مني دلا فرش وتلا 8و نب رشعوتس

 ل طم تام اكااهلعلز موامف هريس توتو فا ننو نير يشعو عسا هد قدر ازولا كون كالذدعي

 لان فلبرارصنتسملاامالازخأوكاعت هاجر فاكللا فرح قهتجرت قروك 57

 ىلا كلك ثكمو ىنغل,امىلعهتمدختومزالل سائل اوهتيبىدعقو نيدلا فرم لاطبفةروك"

 : دقاماهاهأ ىلءواهلع رح ود امتسو .ةنيثالثوعب راهن لاوس ثىرشع عباس ف لد رراتش درا حان

 لولا ىلا لةتناةعلقلا نعرغتلا حزنا ملو مهنمملسوتعاةلارمصتعان ملى نيدلا فس ناك-ةرهتشا

 6 كلذ علز موري 0 ئدةسفنلاب 2 نمهد:عناكو ملا لصن تتار و هرفاوةمرخ ىف اهيماقأ و

 نانا جراختإب امل عشا فدوتئامسو نئالثو و عبس ةئس راو سس د لضوملاب فوت

 هاف تا نهوهو لب راةعاق امو نيثسو ل د رآةنس لاو اًوُش نمفصملا !قهداوموآ ضأ 'مخلا

 ما 2

 ْن هولرابا نب ىلع نسج اولأ نيدلا صدمتوددلاو لب رابءافتتسالا لون وءايدالاءاسؤرلا نم ةعاسج نم

 ىلاّةيس .راغلاّدغال انمى غلارماحبأ مالسالاةحفنصت لولااةصصن لقنىذلاو هو الضافروك ذااهع

 هنعاضب كلذ عم تنكودخ ران ىئدلا فرس كلذرك ذدةوةيسراغل ايالااهعضن للا لان اق ذة ةبن رعلا

 | رعلاوبأس مشل انبحاصءائرنيدلا فرش تامالو سانا نين اروهشم كلذ تاكو دالسبلا كتف تلكم أ
 11 لب : زارةئاعدسونو نيناسعو تسةنس ماشلا تاطشداو موماشلاناطسشب فورعملا ىلد + رالا سيفنل نب فوت

 لود وعد هيف ةودصاص4ل ابارورتقع ةدوةث اس نعت :ااةوناعةنس ناضمر رام” سداس لد هوما قوت و

 اك 0 درف كنان 5 ايانملا كارول تاكربلا انآ

 ْ:! ىتب نياةثلا نيعابهبلع 5 صخةدقفازر مالسالا ى 5 :

 00 ناك قلل وااو ليسصانتو هاي رضاموعرا تاودعلاهو نما ٠ نر الزو

 ١ ىلع مالاكتل قيس دقوهتساب روهإئاضفىف هدد هولاوش 1فنكل اوهتقو نساك نه هللا هجر

 : هتداعاىلاةحاحالف ىمْلا ١

 فورعملاهبحولا بلا اديعسر هزالا اني لرابا بلاط ىأ نب كرانملا ارا ا)#

 * (قطساولارب رضلا ى :ودنلاثاهدلا نيب ا

 1| || دهم نيرصن دعس أن ماهم عمسولعلابلغتسشاوتا ارقلاارقو انهت ارغلا اضذحوا ماشنو هدلسداو

 ع



 لماعلا ماعلا رع : 1 7

 كوملا لماكلالضاغلا مدق عامهريغو» 2 سلا نبأ فو هرعملا لع نيءالعلا يرغلا ىو سيدالا لاس نبا
 اع نم ددادر نكون دقو يول بانعتان دست سلاح نوقنلا نكس دام اهنط وكس أودادسغي

 «(هتلاهحر ىرانغلا ا نب رم نب رهاط ةعرز ف أ نمثيدحلاعممو هنعزخ امل -وتاكربا اان مزالوامهرك ذمدقملا ىرامت زالا

 م66 هرم 9 .ردعءامءىلعأرق ١ ه1 ١ وعلا نسب ردي تصتغرختش ايل تح تاك نادحب ةفين> ىلأ س هذم ىلعهّعفتو ىم دعما هاط

 جا || ىفو هالوتو ىفاشلا بهنمىلاه دج ولا لقتنافبهذملا ىفاشىلاالاضّومب الن ف قاولا طرسشو ةيماظنل |
 نإ ءنيدلاءال_عانالوم ىبر ركشلادب ون تاكرتلاول أ ؤاالوتي كلذ ا

 ا ١١ ليتحنءادعينامعتللتيهذت دع لئاسرلاه ىلا ىدتالناكتاو ع .ةلاسرهنحولا ىنع غلبمنمو
 نا ىلوملا ل ضاقلاملاعلا لصاح هنمىذلا ئومتاغكلو «* انيدتىفاشلال وق ترتخاامو د لك املا كتر وعاال كلذو

 م مروا لئاقانأ املنطفافكلامىلا دب رئاص شالت نأ ليلقاسعو 0
 كال رات 0 ١ ىف عسوفو سه: سث هيضورذهلاريثك تن اكواريثك مر كسلا تار ةلاارقاو وخلاف فت روك ذملاهم>وللو ١ كاف ًاناملو ةيراس ء ناع ا

 2 هنفرعش هاو واعذلاريثكتاكول اولا

 انلوتمراض غدسورتةئد دعا ءامركسلادبس تنك ن اود ءولاب لءاضتقا مةتسس ات سل
 تاظاسلا ةرانع فاقوأت

 ١ ةئس نامةش نم نب رسشعلاو سداسس لارحالاة إل قوثو طش اونةثاهستو ني 0- ع هيدالو تا ١ 0-0 00

 مراس+ فاقو دلوضصراص

 لونان را ناطلشلا | تتش ل ل ل ل يبا
 را[ تارا بانا || (ىفاشلاه قفل ةاقولاورادلا ىرصملالصالا فوسرالا ىوزلا نثر علان نب عرج نبى ىلاعملاونا)# :

 ءاعدلاب ضمد وهءلعو د لولا, ندع هدانا هلأق

 ىاعت هلي اهو“: هيدرولابدغلا نم نفدود ادعت اهسوةريشع قلت

 ةنيدوايسض اقراص ثوريت || نم عج طوسمباكوهو رئاخذلا با مقفل ففن_صودتقو ىف مبلاراشملا ءاهقفلا نايعأ نمناك |
 راض مة سورحملاقشمد || لونواهف بوغرملاةريسشعملابتكسلا نموهوهريغفدح ولالاعربب رغلةنهيفواريثك ان ًاسش سهلا |
 قوتو باحة ند دعا مضاق 1 نب ىلع سكاى لداعلا نم ضد وفن ةنام جنو نيعل ر رو عبس ةنس قرص#ب ءاضئلاروك ذملا للاعلاونأ ا

 را اهب ضاقوهو أ ةنس لئاوأ فءاضقلا نع فرص م نامزلا كلذ فضال بحاص ناك ه نافنيعلا فرح هرث ذمدخملارالسلا ْ

 ا ةنسلؤالاعس ر ْ نيس ةنسةدعقلا ىذ ف قونوةنسلا نم نامعش نمريس> الار شعلا ىف ليقةثام_سجو نيعب راوعست
 ناك ةئامعستو نت ريعو |١ هلمهملانيسلا ذوعارلانوكسوةزمهلا ذى مرالا وىلاعتهللاهجرىرغصلاة فار هلا نذدوةثاهسجتو |

 اك ذالضافاناءهتادجر 1 امي ناكرلا ا
 ]| نمةعاج مناكر !لحاس ىلع ماش لانةدمل ىهو فوسرأ ىلاةيسنلاهذهءاقاهدعت و واولا نوكسو

 نهذو داقو عبط بحاص 1 رهاطلا كاما دب ىلع فوسرا تعتذ مكتداز ز)» كات ها مهل نحنا دن مورلا ىهونيطب رملاوءالعلا

 ناثحلاىوةناكو داق

 تحاض ناننللا ىكبلط ١
 ةلماك ةوتقوتمان ةأورص |

 10 اسملاوءارق_ةللا بص [اركذمدقودحاو بابفىبلاعثااامهرك ذودرعشو هرامخأ نمئيثدارب اونيعلا فرح قييباركاذ ذقيسدقو
 مهناج ار قوهرتن ناكو ا هببادعع لدسعلا هاش لاورهشلا كا ئاه نصةئورمتلا كل لاله روك ذملا ىلع أ قف لاق بالا

 000 هتاف 2 ْ اجلا نبهتلادب عون لوقي همذو هتافودعب همام ماعلا ةنايح نعت انلاو هلصالدرشملا ع رغلاوهلشقو

 ةقيراطلادومتةريسلا | 0 * عويش مهوفاضقلاركذ اذا 0 0
 ةافاوكم نيهاظ ناو ىجونتل !ىضاقلا ديس ةر ضخ الاهعف ص ل ضر لنمو :

 وسر هظنالناكو هتطابل || زاوهالا قوس برضلارادفرابعلا لع ناكهناباكلا اذهلئاوأ فرك ذوةدشلا دعب جرفل ابك 1و
 رونو هور نا حور زال [|.عك ارعشناوند ورع ةرب زخعاضتلا عنا هنال يلقي كلذدعب رك ذوتئاملثو نوي رأوتسةنعف
 ةحرد | سابعا اى نمةرصبلابعم«وداوج :الات العفن مداحتسملا باك“ هلوةرمذاحملا ناو اوشن تاكو هبدأ تاولدنم

 لماعل الاعلا مهمو )وع ثدحوا هب مافأ دادغإلزنو هتقبطو ىوسنلا نام نب يحي ندم نينيسح او كولا مالا 00

 لوملا لماكلا ل. ىلإ 0 حس .

 هاد اوةثاعسونيةسوثالث ةنسسرا ل

 «(ىح 7 !نيدوادوهفل | ىلا ن يدوم نب ىلع مس اعلا نا نب نسحلا ىلعوناىذاقلا)#



 *«(ىوحو'!الاكندواد
 ١ لع ىلاعت هللاهج آ رق

 ىلا لص و9 ىتحورصءءانلع

 ىلا قطا اوما ةمرسخ

 نال ضافلاىوملاةمدخ

 ىلالقثنا ع نس احلا

 | نا لضافلاىوملا ةمدخت
 : ةسردعاسر دمراص متديؤملا

 | مهسورب ةنب دعاشاب مساق

 : هحيوأ ,ةةسرر كاسر د مراص

 | راصمتةروبزملاة سني دملاب
 ا نوزارط ةسردع اسردم

 راسنا صسلتردو
 : نيتسردملا ىدحاباسردم

 | راس ةردانترداغلا
 ' سرارملا ىر>اراسردم

 5 مدا الواط ل

 ١ نيعو امتع لزع مهسو رب

 : امهردنونامت مزن لك 4

 ١ راض 5 ِدَعاَعتلا قد رطن

 | ةروبزااةنيرلاءايسشا
 | انما ل م
 : هنيع ودعاقتلا اراتداو

 تامو مهردتئام مول لك

 ؟ ةئس لاخلا كلت ىلعوهو

 نيعيراد )0
 : هللامعر ناك ةثامعسو

 ١ اك ذالضخاف اماعولاعت

 : ىقكوط د هتناكواقةدسم

 ١ ناكو ةيلقعلا مواعلاق

 ايعاض عبطلا ركسص

 | نمارس ناكو مالةمول هللا
 1 هنآال اىلاعتهللا فويس

 فييصتلا قلغتشو

 هام ةرتا ل 3
 | ١ هحيرضروفو هحفز
 | لضافلاملاعلامسمتمو)»#

 لضالاب ضان (5)

1 

 ىتونتلا ىلعوبأ لاقفءاعننلا |

 ىنعملا ذهىف قلانملا ىسلدنالا وحلا وارطلا ندم ننناسعلس نيس اىنالو |

 تهرتملا قت اىنأك سن تدسفأ *« بهزملاراملافةصلماللق هبلابوستلانمو

 ١ اهلدجي ل ةدوسلاريلنانم لعمر سوما عمتتاىل ص لوسرلاةن دم مدقراتتلا ضعب ناىهولصوملا ||
 | ءارعشلا هد نموقوقرادلا نيكسمالا كلا همفتن ام هل ]فهر د ص قاضو هيلعتدسكفانااط

 امهرهش أ ونيتنيلا ذهل عولوالاةسايلداعأوددصمملا نمر قتهءلاعرضتو للا اذهىوس |

 أ ةئي دملابقبب لفدوس ا ران تاذةدحاو بحئأ وها هناك امىلاعحردق ىرادلاانيكسمنأ سانلا نينعاشف أ

 ضعي ازوك نملاىنونتلا نعونأ ىضاعلا بتكو هعاطقنا وهدد ب عتىلانيكسمداعهنم ١!

 هللادجر دادغببةئاةلثونيناسو عب ران مرحملا نم نيش سجل نينث الا ةلمل هتافوتناكو ةعاق ءاشآ هلو

 ام وةرصل اةئاملتو ن سدس و عسوس ةنسس ل والا 0 رز روش نه نين عسل رالدحالاة ]ل هيدال 5تداكو ل اعت

 أ ءالعلاايأ بحسب ناكو لعهنم فق لرعش هالضافابب دأ ناكف ىو ذتلا نسما نب ىلعممساقل اونأهداو |
 1 ا كا ءافرط ءابدا ءالضف مهلك تد لهأ مهو ريثكلل ارعشلا ىورب ناكوازتثكه نعذدشأو ىرعم لا :

 || تك لاق مث مهن ىورننذلا شويش ددعودادغتمع راف تيطااهرك ذوىرعملاءالعلا أ قد رطب |[

 . أ ناد نينثالا مول نفدو مرا ان نينثالا ةلبل تناك هتافوت الافق هنكتلا نهظوهاك هتافوو هداومرك ذو ا

 دنءهتداهش تاق دقنأكو نيعبس ة نس نامعش ىناكه عام لو !ثأو هيزانح ىلع لسة هناولثلات ردنا

 ثري دحلاىفاق :ودصاظ ات ةداهشلا فاش وتم ناكو هريعرخ ىلا الومةمتالذ ىاعلزت : اوهنث ادح قءاكسملا ْ

 ا رد اة عام لوأ ناكوان رابعا ار عاشابب دآن اكو: اهدكهعانومتاكو .هتافو نيدىلا
 ىنام هالاوامو لدا ورصقل ار هللا دبع ةيتعبئاسلا نأ لبق نمءاضةلادلةتاملوأوةئاسهلثو نيثالثو
 الانغأ كاذب داّمَتو ص رهم ارو يذياو مركمركسعب ءاضَلاهنل عبطملا مامالا هالو مث نيم زأو عسل ة سس
 تدأاعد الف باصن ءامسلا ىفداكو ىستس يرخدقو ميانشملا ضعي ىفهرعش نموةفاتخت حاوف ىف ةريثك

 اضرالاق حل تأرمغلا ب دهداكدقو#« هئاعد نعب ىستسنل انحرخ
 اضفنا مامسغلاوالا ماق 35 اهللات فش كتوعد ىدئءاالف

 ممم :ىعدلاوةطصا اذا ىتد 5 سلا اهم نسق ة سبب رع «تم< دقوا اووسسلا وح 0

 اردتسلاووخ الف« مهلالماباعسلا فلك « حتر اب مسمتعال ابق
 نكي لف نيبهزملانيبتعجو + بهلتي ل فيك ناوجولابع « .هستحت لددثروتو راسجلاروف
 ىهذنالىهذااهلعاعشلا لاف ةراغن قرسنل نيعتت أ اذاو 'بهذمنمامهبهذنعن علا

 نامزذ ماهل تفقو هباكح بهزملاراسإلا ف تاسبالاهزهىترك ذآ دقو ىهذئالئيهذا هلوق فطلأ امو

 "| لاقفةصقلاه لع صقومان أف دصسملا ف ءادةناود هزت دق هدح وفددصقف ةعالخلاو فراظلاب نينوصوملا
 ٠ ]| ةعاضب ل سيلوسرةلج ران رحاتلا هللاقف لاخلا هذه ىلعتفكعورعشلا تكرت دقانأ ولعأ فنكو

 ديعتم لد سات,تدرأ اذام © دوسالا رابكلا ف ةدلملل لو
 دل ابان هت دعقىتح ع ةنانث ةالصلل ارش ناكدذق

 0 : خغرفالفهنف مهاب قرترثكل هن فاض هغمناك ىذلا لج ارحاتلا عاسفدوسأ ارامتتنلطوالاة هن رط

 5 : رهشف ءاسو زل

 : هشام هلالا لاذؤكحو همهتشتام ماما اذىفتان : ناطمر

 هيف :ردقل ١ هليل لثم لن رو تالاف ارهش لثمس انلا قث نأ

 ةنس مرهملا لهتسمدحالا مولى فولو ةرصبلابةئاسملثو نيتسو سمنت نس نابعش فصتنم فوك ذا ادلولا
 داحاو ا اومىر ريم اركز ىأ بطال انيب وهني تناكو ىلاعتهللاةجرةئامعد رو نيعب رآو عبس

 داقو



 وب أب تكمنلاو نوناهدعب وةددشملاةلمهملا نيسل ارسكو مهلا ءاحلا عفو ميا مين فئاوخرسا
 دب اًتيهو اءاروزلا ن ءترد+لاتاه 2 اهلوأ ى أ هندمصقى 4 ءرعملا ءالمعلا ءانذع ىلع هللاهجرأ أرق : :

 نب ديزت درع نإ لاسم نب منا بنل | ني ذا. 2 نم نا. جن نب سا .عل | نس سما ردازيد_تهلئاد عونا مامالا ] <

 *(فو ل اًقابو هروك دما قلتم

 نمكلذرتسغو ءالعلالت : واق فالكاو مهران او عهنعهللا ىذر ةيامتلا مذلكو ميسو هيلع قنا ىلسص

 مالكلاقيشدقو ِكاذريغو نيس سمرقو نادربلاو ناجي رذا اواهلاسعأ اون ادملااهنمةديعجا اووءاضقدا د 2

 قدح وشنم نمش كسا هاب تفر عامهنعهلباىذ هر ليتح سن دعس لاق دمرت ريغاف عم هند امنيا ذهلا :

 سرارملا د_تاباسردم : دج ننهريادعلاقو ىفاشلا نملك أ 1 طقالجرتب ارامدالس نب ميساقلا 0 تسلا 1

 سعلاكى فاش ل١ناكبابلاَعف هلعاعدلا ٠ نمرتكت ”ناتعم نان ناكل ناك لحب رى أ ىنالتاق ليتحنبا

 انآوالا ةنس نيثالثذنمتءامدجسأ لاقو ب م ديالةم .ةاعلاكوايندال. ْ 2

 أموت هتلب هس 2 ام ىفاشلان هانا . لسينح نيدجلأ ناك ن يغمنب حلاو 4 رفعت د ىناكللوءدأ ْ 1

 زغبلا تمزلول تكسا لاةفه غل ىشمتو هنعاناهنت هللا دبعابأ ان ت اتفضل ىثع ىهوةلغب نك ارىئاشلاو ا ١

 ىركشملات ”اك تاوهن ىفاشل امأتاجايللاق كلا دبع زيان ءدادغي ران قسطللا ىو تعفتنال

 ىلاَقف أ طوملا تاغ ةوسن :1نب كلام ل عتمدق ىنفاشلا لاق و تادايلارئاشف فرغت ع رسم لهأ هلع
 تاكو مالسغلا ازهف مشي دحأ كب نالاةذاطفح ًاطوملاهسلهتأر ةفئراقانأتلقفثال اردن نمرضحأ ا

 1 ىديطالاومواغلا ازهاولس ل امف ىنفاشي ا ىلا تفنلا اتفلاوريسفتلا نم ئثهءاحاذا ةنيبعنب تانقسا

 سعي اوهو قع 7نأ كل نآهنناو دة ذهنلا رعايا, تفأ ىذا ثلل لوما [لسس ىنعي دان نب ىت لا تعمم

 تاقف ماركا رهسملا ىف فاشل سنع ليت نيدجل ا تيأ ارىدادغل اةيوت أ نس طوف لاقو ةنسةرشعا

 1| نامدع و 1لاقوت دوش ال لاذو توف وقت اذهن الاف تر ردسملاة تان ىف ةنيمعنب نايغس اذ ههنا ديعابأ ب

 رك ردت وهشلذامول هءاح دلو فاش || هىظعت 2 الهأ | نما ددحأ مظعي نسا نب رهشتب | رام يدان زل

 لوصأ ملكت ن ملوُأ ىفاشلاوهبلعدحالنذأب ملول لاول هالو هلزام ىلا دج عج رف ذنبا نبا ١

 دلوهنالئقدكو ةثامونيسعنةنسهدإومو دعت نأ نمرثك ا لئاضفوب رعهتأوةباسالا,ءانلعلانيبروهشم

 ؟لؤالاو نملابلبقو نالّعسعب ليقوةْرغ د . دع هندالو تناك ةغينحولأ آمامالاهمق قول ىذلا ويلا 2

 القووه#ثمكلاميلا هتلحرشي دحو عركلانارقلا راهم شنف نينا .ةلس تاوهو ةكميلاةزغ نملحو 0
 دادغيرا داعم ةكمىلا رج رج مت ني ساهم ًافةئامونيعست رسج هنسدادغب مدقوهبقلب وطتلاىلا ةح ا 1
 ا
 لبق و:ثامونيعستو عت نس فابيلا هل اوصو ناكورصم ىلا برن ارهشا مم ماقاقةثامو نيعستو نامئدنس |
 ك0 يو صمم

 .نيدلاردبكوملالماكلا

 دي( رغصالا

 ىراذعلاىوملاوممدرصع

 قال صوم نال كوم 5 ْ ديعف ل سودنلعمللا كصدتنال ]وسر عم عمتك ىفاّشسلا ىاطملا ىّثرقلا قانمدسبع نب «بلطل نب ماه
 وعمر كلا

 ةسردعاس ردم راص مدار اا ب ل ل ل ل ل سس س-ساج
 اسر دمراص مث ىرسك ىلاب 1 مول ماه نب ةباربح اص بئاسلا ولأ تاكو خر دراموعو ل تسو هلعمتلا لصوتلا وسر عئاشت ل

 ةنبدعةيردناقلاةسسردع ١ اعمطم نيئمؤملاموحأ تنك املاقف سفن ىدختنأ لبق لست لل لقفل سأ مثهسفن ىدفورسأف ردا
 اسردم راص م ةينطئطسق |١ لوس .رلاةئسو هللا باكي مول علا نمهيق تعمجا نب رثلا مسوغ سيساابلاو اريثك فاش لاناكو "فمها ْ 00

 ماهيفاشاب قطصمةسردع لإ ن
 رادةسردع اسودمراص 5 راعش أ هملع ارق تاشلا اذه هردقتلالج عمى مالا نا ىتحرعشلاوةنب رعلاوةغلل اوبرعلا مالك ةفرعم

 راض هنردابتب دحلا

 اسودسم راص مناع

 نعو «قوصاراةسردع .

 م امه رد نوناع مون لك هل ْ

 هلنيعوس ردعلا كارتر

 قد رطإ مهرد ةثاممون لك |

 تالد ىل_ءتامودعاقتلا ( صخياءاهنمجرخم هنأاي قرلا باص ل وأن ةيلخش هنمدلب لك ف عقو رص ض عنا ى ىساهس رف ند جرخ| :

 نيعب رآو تسةئس قلاحلا

 هللادحر ناك ةئامعستو

 هتناتنوال اصانلاع

 هناالا مول علا ف ةكراشم

 ١ ةيلقعلا مولعلاب هلاغتشا ناك ب

 ديأهف 1 1

 مدع لغتشاو ىوط

 اكو هن رهكو ثردحلا

 0 ا :
 صضعب ىلع تاعي | هتفرعمو هستحاصقو هلعف سا ؛ ردانب دم ل ثم ىأر هنا معز نمرونون أ لاقو هطبنتساىذلاوهؤدقلا

 ٍ لنج دج لاق وهنمضتعي ل ها دسل ىضمالف هنامح ف نب ,رلا عامقنم ناكبذك دفنوا و هنابثو 5

 | تن للا باك ناك لوش ىنارععزلان و ةنماتبقرفىفاشالوالاةرووأ ةريسم دس نود 1 3
 تر || وهو رب داقملا همترحامف فطألا كا اس ف طلاب مهلا :اعدنمواو ا ةتف مهظتي ًافىفاشلاءاسىتحادوقر

 هناالانع كل نم

 يت 00

 هللا حو رةيفوصلااةّمن رطل 5

 لضافلا ماعلا مسمو)#

 ندلارون ىكوملالماكلا
 دب( شايع اب ريهشلاةزجس
 ءالع ل بعهلادخ ا رد

 ةمددشىلا لصو مرصع

 ممفرعملا لضافلا كولا



 : اسندغموس :هردعاس 1ك راض

 قينراةسردعاسردم :راص م

 يبأ ةسردعاسردم راص ع
 ةجردماءىراصنالا ب ونآ

 . 5 2 ع 5 35 ِ؟ٍ .٠ 86 م 1 97 ل 0 أ

 ةدس نيسعتو نان أوه .وىاتاملاق ىذاشل نب ناس عنا نعىوارمعزلا حو هلاثمامءاهمغلات اعط ١| نيا ىدسحأي

 1 ١ راصم هنردابن تروا
 م سرادملاى دحلباس ك1

 اسرردم راصمت تالا

 اتةميصل هشام تاك

 ْ 1 4نيغ و ل - كانه

 ا 5 رطبامه رد نوب. مولا

 كات لسع تادوزسعاتتلا

 ١ نيعرالا دعب لالا

 ١ هللادجو ناك ةئامعستو

 ا اهشف لعلارالغتشمىلاعت

 ا لاو نعاض زعم نأكو

 | .ناكودسفترالغتشمسانلا
 ا لالا عج ىلعاص ّح

 ل'اقلاوهو | سم اعمر لاكشي اك
 ةئيندلا بايثلا سبلب و
 اذهلوسرفلابكراالو

 ئبوةسمظع الاومأ عج
 هلي دعاركسءر خوش ىف
 هرادنمابس رقة طتاعسق

 ءالعلا نكسل تار قبؤ
 : فقوومهارد وهل نيعو

 ةرهفك اناقوأ ءالؤه ىلع

 . اشايممهاربا رب زولا هالاق
 لاملا تن تعم ىفا
 لاومالا هذه ت فرص ف يكف
 انشأ هنالات فاتوالاف

 ثيح لاما ىلا تبيان م
 اهندلا ف هفاح أن أى ضرأ ال
 ىلاىمبهذنادنرأو

 لاعت هللا حّور ةرخأألا

 هحور

 لضافلا .ملانعلا مهتموإ#

4 4 
 2 1 ا

 ن هرضعل ادع نفدونتئامو عب رآةنس نح رنه فول نع ةعدلسأ مول قوت نآىلا اهب لزت مو نيةئامو ىدحا |

 ىدارملانانهلسزب عسب رلالاقءسنعهللاىضر طا نميرةلاباهم رازن هريقو ىرغصلاةفار لاب همول
 كهل عنصامهّنلا دمعانأ انتل مف هتاف ولع مانا فتن ارلاقو هنرانح نم عجا ارانآ ونابعش لالهتا 1

 باك فىزاري_ثلا قح١اوبأ خيشلا رك ذو بطرلاو والا ىلءرئنو بهذ نم ى.رك ىلع نس لجأ لاف

 هتنامأوهتقث ىلعكاذري-ةووهتلاومغللاو لوصالاوهقغلاو ثر دا لسهأ نم ةءطاقءالعلاقفتادقو
 راعشأ ىفاشلا مامالل و هئاض«وهردقّراعو هريس نسحوهسغ:ةعدوهضرعةهازتوهعر و ؤهذهزوهتلا دعو

 لاعتهّنادجر ىلا ءاارهاط ىنأ فانا طتنمهتلةنامكلذنف ةرياك
 دس اش أ لكى ديدملا # قفومرب_غلارحأ الوادج 35 بص موراسااف زر ىذلان

 قدصق ةيذب فرغعأف ادوع 3 ىوحادودع ناب تعمساذاو 35 قسلغمبابلك خفي دلاو

 ىتدحواىنغلا لي انناكول ا قف ضاغف ةيرشبل ءام د أ امور_تناب تعم اذاو
 قرغتىأ ناقرتتم نادض #« ىنغلا مرحاجلاقزر نمّنكل د قساعتءانمسلارااقأ مو تدب
 .اضنأهبلابوسنملانمو . قالا شيعبءطو سبل سوي د هيوكو ءاضعلا ىلع ليلدلا نمو
 لثأملوتارغلاتزواجلوةبأأ ب هحاعموهداعمضنك لسنا 4 .هلهأ كتب فيضرياذام
 هحافبو هراعسش دز اح دع تقي اضتفالعلا مي رد تدقزو 5 هحاومأ تغط دقو هيدلابو

 هردوٌضد رذلاتدقاو ىدنع وب هحاج زءاز_قنعريءاملاو 4 قاد ىصاصخ نري_غلو

 . ةحابي دئىدنا اىذان فقر و هراهزأ ايرلاضورىلةىبرت د. هحانو مالكسلالباك !ىلعو

 هحاختوهراعلهنمرعسشلاو وع ماسدوسأ قيطناارعاشلاو .-
 هحالعع ركلا لع نوهدقلو * لضعمءادعارعشاأ ةفادعو

 . ديبلنمرعسشأ مويلاتنكل * ىرزت ءاناعلاب رعسثلا الواو
 ىفاشلاىلا بوسنملانمو

 ىلوعالع دار وب العتددزااماذاو لمع ضق:فارأر د* هدإأ ىندااتك

 اقومع نوكيامربلا نمو © لصقريغ نهرضفاعفن مار اض اديلاب وسنملا نمو

 لوقافاهحراما تنكوةكك شد رق نمد سما تح وزن «نعهنلا ىذر ىفاشلا لاقو
 . هيغئالفتنألتو « هوحو كنعرصو. ىهلوتتف هده نمل بالف بح هت نأ ةيلبلا نمو

 هذهورشك قلح مابرتامامل واغيتصترشع ثالث فاشلا تقانمىف لمع هنأ لضافالا 2 كلادح ا هريخخأ 5

 هلوقاتؤ دادغب راق بيطخلااهرك ذدةوةزودتملابحاصدب ردن دمر كى أىلا ةيوسنمةيثرملا
 دلاوح ىهورهدلاى نفي ماعم د عماو ت الك لايف اهلئالد ب هدسعب سرردا نءاراث ارث
 عئارش داشردلال اهند :راوم *  فرصتةمىدولا اههذ عشانم * عراوف ىه و مالعالا ص مدتو

 دم معنباسرردانبا ىآرل * عماوس بف قب رفتلا وحامل هب اهتانطبت ضو وحاهرهاوط
 عمال هاد روف هنماع» وت ماشت تالكتشملا تاعظفملااذا ع عطاس بامان لط ااماذا ءايض
 قتلاد هتزقنتساوىرهلا توتو عضاو شرععلاوذ<يل نامل سيل وو هتاسعو هعنرالا هللا ى

 عييات سانلا هللا لوسر وكس دي همكف لوسرلاراث ايذالو د«عواصءرمال غسْرلان اغا زلا نم
 :اهتمو ٠" عصانقلاو حولا ف ىضقامىلع « هئاضقوهماكحأ فلّوعو

 ةليذقبر شت ىسبذهو ب عذا وهذملهكلا با: صخو *« اشانوادبلو ىوقتلابلب رست
 مساورلعلاة حاس قهسعترف ب هنماماىفاشلا لعب نك د“ عيباصالاهبلاالا تييمعلا اذا

 ماا
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 1 دحام مس هؤارت اتيقدعل هع عماوهل |تاندملاهبلعداحو يع هعسس نوضل ري ىلع مالسس

 عجاوفهبق نمكحا ل نهل 35 يلا داطاانّةعذ ل 35 عماسلا هيلع تضيلا اذاكر

 علاوط مودتانف هراث و دع رهاوزرودنانيفهماكحاف : 00

 دعيه يفاف كا ذ دعب ءاثر توك تأ وك هنكل ءاثر هكف ىفاشلا كردد ردزسانا لئاقلا لوي دقو 0 ١

 هريغو نع يلاعت هللا قدر نيسملا لثمهريغ قس فاذه ل ثمان اردعف ُ 3

 دب (ةننمللا نبا, فورعملاهنعهّنلاىذر بلاط ىلأ نب ىلع نب دمت مسا ةلاونا)* ٍ

 لاقي ومي ني ةفينح نب لودلا نبةباعت نب ٠ عوبر نةباعت نيةلس نب سيق نب رطعحت تنب هلو ةشتحلاهمأ 01 1
 هه زج ىنيلةمأ تناكوعادوس هي دنس تناك ليةومنءهنلا ىدر ىلةىلاتراصوةماسعل اسست ل 0

 باك فىوغبل ارك ذو مه سمن ىلع مهلاصب لو قيقرلا ىلعدم| اولا نيدلا معمل اصامتأو مهتم نكت 1 0
 نا امىلا اوداعو عئارششلااوركسناواودئراةسفئاط نأ : ةاك زل ىناملاتق باب ىف ةنسسلا حرم ا 0

 هزعاسو مئاسنو مهب رارذىسهن هلا ىضر ركب وبأ ىأرو مهلتةو مهلاتق ىلءةياعصلا تّمفتاو ةب ةلهاجلا ا 01

 ىدب ىذإا ىلع ندمت هل تد[وفةفشح ىتب ىس نمان راجهئع هللا ىذر ىلعداوتساو ةراصصلارثك أ ١ كلذرع 0

 لاقيفمساقلا ىنابهتينك امأو يسال دنرلانا ىلءاوعجسأ ىتةياصصااريصع ضرةنب ملغ ةسيفنحلانيدتا|
 قينكو هس اهتلك دقو مالغ ىدعب كل داومس ىلعا لاق هناو لسوميلع هللا ىبسصهّننال اوسرنهةصخراملا|| ٠

 نةط نيرجتو قيدصلا اركب نأ ني دج مالا بأ ىنكسد ادت ىم» نهو هدعب ىتمأ نمدحال لحتالو ا
 نبدجو بلاط نأ نبر عج نيد تو فوعنب نجرلا دبع نبدجتو صاقو ىلأ نب رعب نيدو هللا دمع

 وبأشلارك ذدقو عر ولاد علاريثكر 0 ذل ا دج تاكو سق نبت ةضالانيدحوت عتاب وأ نيش 0
 رس دوما هاكحاماهنمتيسعر اخ كا ذىف هاوةوقلا دب دش ناكو ءاهقفلات اقيط ف ىزاريشلا قدا 0

 ضيقف ةقلح ازكواذك اهنم ص: لاقف هل تناك اعردلاطتساه:ءىلاعت هنا ىضذراءلعمابأ تا لماكلا
 هنلادبع اكو دوب ءدحىذلا عضوملا نم عاتفا راسم اه اضق لح ورحالاب واهلب , ذىلع هيد ىدح ا, د ْ

 نبا ناكو هتّوَق لعءدرسح ناك هنال:دعرلاوهو لكفأ هارتعاو يضغثد نا اذ-مثدحاذاري رلانبا ١

 .تاهيلادحو دب واعم مأيأف مورلا ثامنا هيأك ىفدربملا» اكحاماضيأ هتّوق نمو ىوقل اديدسش اضد دارعبزلا ٍ

 هحو ذ هآ|تذاقءااذف كن ذأ: أ ضعب ىلع برغي نأ مهضءبدهوانم وأما لسارتا 0 تالق وأمل |

 ننس وطلاامأ صاعلا نب ورمعله ب واعملا ةفدن اخ“ ل وطاح هدحأن يلج هيلا 1

 نال انههو 0 ا اريل نتحار_ةفدن الاخ الاامأ وةداب عنب دعس ننسدقوهو هود

 لخدالف لاح كل عانسلا برق رو 1 اوه نم واعملاق رر : رلا نب هللا دمع .وةيفنملا نيد ضغب كيلا امهالك
 تروولي قارس ع رت هب واعم ىدي نيب لثماسإف دق لخت دف هلع ةدابع نب دعس نب سيقىلاهحو تالا ||
 لذيبتلااذزهتلذ:ملهلل,قوكلذقهومالاسق ثا لمة فاي ولغمو هرط ا هنو دنت تغاض عسل رم ! اىلا اهم 1

 : لاقناهريغهملاتهحوذاهو“ وة 0

 هذهو سبة تاغاواوشن النو د دوهشسدوفولاو نسق لب وارس- اهناسانلامياوكل تدرأ

 دوسمودسسالاس اتنلاامو 35 ديسنيناسعلاموّدلانمىلأو 5 00 تا قارمد
 ديدملاحرلازاعأ ةنصحو 35 ىبصتمو ىلصأ سانلا 0
 همقأ "| يح هدب ىنطعنل وسا عاف ءاشنا هلاوأ اوةلاَعذ هلعداع ريفل :تفت 01 أن دخلا: واعم تب 0

 ممهداعقا نءعو ,رلازبعو رست هماقاق سوا اج ورلا اراتست اف دعا ان" | ومتاَعلا اوهنكملف ءاشنا اوىندع وأأ|

 مولهسسأ ةيارتن اكو نيب واغماةرمدن اق هستماقا نعمتورلاز .عوم عقار هيزف دعاقل ارت وكن أ راثخأ

 ل ا دتحا ١ ىلع للاتف هلاثم دهش كلذ لة نك و نيمسملا اتق هنوكسل اهلجسف مول ل أف قوت هناك و هد لجلا
 ( لوا - ناكلخْنا - هاب ) ْ ا

00 

 قكوملا لسماعلا لماكلا
 ندم نبدج نبدلاى م

 و« (عدربلا دمع
 نمدلاعتهلاهجر ناك
 ملعلابلغتشاوءامعلادالو أ

 6 © هدلاو ىلسعفب رمل ا

 03 ةارهوزاريش ىلا لمت را

 لصحب .دام الع ىعأ اردو

 ىلا لترا م ةريثك امواع

 اسود مراصو مورلادالب
 قوشتااشايدجأ ةسردع

 راص متهسورتةنب دع نيدلا
 مهحوأبقةس ردعاس ردم
 نا ييأس ناطلسلا هلعس

 هيداعس راد ءديبعلابلعم

 نيتسردملاىدحا هاطعأ غ
 تامودهن ردابنيستو ىاحتملا

 ةلسقاهبس :ردموهو

 نر شعو عسسل وأ نامت

 هللاهجر ناك ةئامعستو
 الماك ذا ضافاملاءللاعت

 مولعلا/نم رفاو ظحاذ
 ةمان ةفرسعم هلتناكو

 ”تيديطلو ةحمرللاو
 لوصالاو ريسيفتلاو
 ل وععملاو عو رفلاو

 فطلناكو لوقتملاو
 بحاصةبمصل اذيذإ ةزواحما

 ندالا اوةردجلا قال الا

 افطاتم ناحخو رئاؤلا

 بحاصاعهةتماعضاوتم
 طخناب تكن اكو ةهاح و

 عر ناكو نسسللا

 شاوحهاوارسج ةناكلا
 ةفالعلا ريسفت ىككسع

 لع شاوحو يواضيبلا

 ديسالدي رخل احرمش شاع
 ىلع شاوحو في رشلا
 بادآى حرمت هلق واتلا



 466 نيذلادضعتمالعال ثحلا
 1 يت ا ب ا سمس ستسسسسمسم سس صصص

 1 تالاهملا كمدشإ كون ناك .كدمجلليقواهلمف- لوبا همدةمشيس فكم "لردع لهشعهللاى 5و ةسبرعلابءاشنا تاكو

 هيدس هينمع د باك هيدي تنكوه.تيعاناك اهمال نيسكساو نسما وخأ نودقباضملا لون و نسا ةباعف ةسرافلاو

 َ نااعدام واح رف هلهّنلا لع ىتحاد هترساعم نمد الن مقورعماب راع غنممح ك2 سنا همالك نمو بحاص اكو: لويعلاو

 ١ ىلاامسنء هللا ىذرةفنملا نيدو سايعلا نبهّنلا ديعاعدةفالخلاب زا الد ادع ابوهسف :ىكاريسزلا خيراوتلا نم فرعي ةرضاحت
 رونارباك" ًايشيقانملاو

 هل سه للاعت هللا

 لضافلاملاعلاوبممو) د

 ريهشلا دوه نت اديس نوم ا

 نم هإصأ ناك دل ىلا نماب
 *(قكب ,ادح 2 هالو

 لد-حود الع عأرق

 ا را
 ىبيع ةسررعاسردمراص

 . | امهاذ اوامهرصةوامهراوجعءاسافسانلا قةتب ودالبلا كا عمت ع نعي اينالالاقو كال ذانساف ةعببلا
 ا رمعة فالح نمانمةبنيتتسل هندالو تناكو لوطن كلذ ف حرشلاو رانلاب 5 را ”0نأ امهل لاقو
 ا ا ثالثوأ نيتنثاةنس لمقونيناثو ثالث ةنس ليقود هلل ني نانو ىدحا ةنس مر لا لوأ ىفهللاهجسر فوتو

 01 حيرخ هنا لبقو عسب .عملاب نثدود تم هولا دملاىلا اوناكو نافع نت نام عن: نانآ هم اع ىلصوةل دما نيعبسو
 8 هناوهتماما دعت ةئاسكلاتق ةرخلاوإب اذالمب تامهنا لمقو لانه تا فريبزلا نب انماي راه فئاطلاولا
 ْ ةاقتفالا قارنت ناكوتاس لج نم هو اوقبةزعريث كراش اذهدلاو ىوضر لب ةعممشم

 ءا اوالااهمذعي ليلا دوق #4 قعتولا قوديال طيسو

 ١ ءامو ل سعهدنع ىوضر د .انامز مهف ىربالشغت

 1| || فىرهوملالاقوىدهملاهنا معز وةسضنحلانيرمتةماماىلا سانلا اوعدن ىذثلا دبع ىأ نب زاتملا تاكو
 7 0 توعزت بم نآاسكمريغلاقو روك ذملاراتخلاس“ :| ناسك حاملا باك

 ١ 0 ٠ ءابجأ مهوربدخ ىلع مسهل فقول لو هبادحأ نمنوعب رأهعمومبلا لد تعيلوهنم بعش ف ىوضر م

 7 هناوءاموالسعن ابر < ناتحاضن نانيعهدسنعو ركودسأ نيب لب ردح اذه مقمهياتوأوةبإ وتوقز ر
 |١ هز وهشم رابجاهلو راسلا ف متع ناك وممكلا وعانملا, بضخ دس ناكوالدعاه :ؤلوفات دااىلا 00 0
 قآساكر وصاملاو حافسلادلاو ىلع ني دج ىلا هن وهنا دبع مهئاه نأ داود هتماما تلقت و هنعهللا ىذر
 ىريطلار رسنبالاقفلأ اولا دعب وةمعمداضاهدعب وءارلا خت ىوضر و اعت هتلاؤاش نا هناجر ْ

 ا ةريسما مهيب هريغلاقو عيني لعف ةوهوةنيهت ليج ا رادعب راتنس فريك اه ران ىف
 ىلا ارئعصمناك ناربلا قب رط ةرسابموةنن دم لا قد رط ةنمايم لدسأ م مس دملا نموهودحا ادعو

 |١ لقوحنااهلاق راصمالارتاسىلا نسما ةراح لمح ىوضر نمور#أ هتلاور علا نمنيتليل ىلع و
 اذؤمتاكو ءيلادهسا نبا 4تسفنخلانبانابسنلا باك قاطتباوأ رك ذوكلامملاوكلا ملا هناك
 دق قرة زمهلا مضي ةذخالا و ريسالاةغلل ا فديحالا محول ردع اليس .وهيلعهتلا ىلص ننال |وسر ردتسم نع

 ْ ار وحسم ناكه ناكف :رصملاك |

 عل ناش هس در ةنيدعدلب

 قسبغروس ردستلا نع
 هلنعع و فقّوصتل ١ ع ٍرط

 امهردرسشع ةسن موللك
 صو دعاقتلا قب رطب
 ىلاعت هللابف اعلا يسشتلا

 لح ىراضلاديسسلا
 ةيفوصلاة عَن رطلاهدنع

 ىداخالا بدهم .رابصو

 ناكو اعْسم« اعضاوتمو
 دهزو حالصو ةفعىلع

 هتبب مدسخ ناكو ةنايدو
 ( رقاب لاب علملانيعجسأ مهنعهللا ىقر بلاط ىنأ نب ىلع نيسكسا ني ىلع نيداعلا نيزندمت ر فعحو ا)* هحاو 5 و هم 0 2

 اديساملاع رقابلا ناكوءرك مدت دقو فداصاارفعجسألاو وهوتيمامالاداقتعا فرش ة .ةءىبثالا ةمالارأ || اهامحب وهسفنب وسلا نم
 ريل هنفو عسوتلارقبتلاو عسوت ىأ معلا قربت هنالرقابلا 4ليقاسغاواري اريبك || ىلا اعطقنم ناكو هتيسىلا
 1 .: لمح الا لعل ن مريخو »ع ا لعالزعلار ابان روسملل امزالمىلاعتدتلا
 هللا ى ذر نسا هد مول را ل .رغصت أ ايءاثالثلا مفنس  ءارد هيب سائلا نعالزعنم

 لالا كإ:ىعوهو فولو
 انناطلسةنطاس لئاوأ يف
 هللادج 2 ناكو مظعالا

 ابنتك طع بتك كاعت

 ١ 0 رهشاف فوتو هنعمتلا ىضر بلاط ىنأ نبى لعب نسما نب نسحلاتنهتلاد ع مادمأو نينس ثالثه نع

 ميس لبقو ة 0 رآةنسر فص ند رشعلاو ثلاثلا ف ل.ةوةثاموو ةرشعث الثةةسسلوالا عسب ر

 00 ادسأ ا معوادول هيف ىذااريقلا ف عسيشبلاب نفدوةنإ دما ىلا لقنو مه | ةريشع ناس ليقوةرمشع

 3 دبع .لعتجو قة ىلع ةكلا مدقترقوهنع هللا هر سايعلا يول قلي مهعهللاىذر
 سابعلانيهييا || . تاكو هطخعاهعتكو: 1

 11 لا ساب ل ل شل تا 0 رات 532317 2---2- _ 0  -  عس كمال
 رقابلا رمت نب ىداصلا ل لعن د#رفعجو ع جيلا نسحلا طحنا ب بنكي
 تسال خانك اد

 ي(داو ك0 لل نملا

 نم اربثكق عج .: دج اق م



 هلاركش ةلكشملا عضاولا نا ل
 بلاط نأ نبىلع ىلا هئابآن عادن ىو رب ناكو مركسأ عم تادف مصنعا عرضت هنأرساتلجواج ا قوتف نومأملات ا: لضفلا مأ هنأ ماةعمو مضتعملا ىلءادخاودادغب ىلا مدقاضد ارش ع ئثالا ةئالاردكأ
 راذتس | نم باخ ام ىلعان ىيصونو هوى لاف نملاىلا ملسؤومنل هللا صدا لوسر تنعي لا هنأ هنعدتلا عصر ١

 تاقهللا مسايدغا لعاب رابخلاب ىوطنالام للان ىواعت ضرالا ناقل, كامل ءىلعأن راشتسا نم مدنالو

 ةأاض در اودع ىص رؤوس

 لتضانلاملاعلا مهتمو)#
 نيدلا يعندوملا لماكلا
 باوقعل نا تيسول نب 12

 - «(مدازجايريهشلا ٠ 0-0-0 ' رذعحلاف وةنل |ىاترردافتسارةفهللا اخ دافتسس أ نملوع تاكواهروك ف 2 حا كرا 1
 ىح هرمصعخ ءالعىلعأرو :تلةفاضرلا ىلع سدت ىلع كا تدانا كل لهدزب رؤماك م دنم ندى لاقفداد_غنبتنكذ سنا
 ىلوملاةمدصتللال صو انعهللا ىذرةمط افنالسوءيلعهللا لص هللا لوسر بتد :دحلا.ةفانسلج وانلسف هيلع ناخد افلا

 مث هداز بط لضافلا
 قمرا ةسورعاسر دمراص

 تاناكسهلو امهتعهنلأىدر نيسطاو نسيب صاخكإذ لاقرانلا ىلعاهتي رذهتلا مرفاهج رقتنضحلا||
 قول وذئاعو نحذر نجت اع هد صتم ل دون اضمر ووسع سان: الثلا مول هتدالو تناكو ةريثكر ابحتأو 1

 نم ةدعب امس ض اقراص 5

 تاطلسل !ساحاس ودالبل أ

 رو رع ىلسعناخ م 1كم

 ءاضق هاطغأ ةكطاسلا
 ءاضق هاطعأ خل نالس

 هدج دنع ن فدودادغبن يتئاموةرشع عست ل قو نبةئامو نرش عة تس ةحغاىذنمنولخ سانءاثالثلا مون 00
 مصتعملا نبق ثاولا هيلع ىلصو شد رقربات ىف نيعتجأ مهفعهنلا ىو رفع جانب ىنوم 0

 *«(هليقروك دملادا اود ارم نت ىداهلا ىلع زن ىركسعلا ن نسل نب رمت مساعلاونأ )*

 ئاقلاورامتنملاهنأةعبشلا م عزب ىذا اوهوةخلا,فو رعملاةبمامالا داةّتعا ىلعرمشع ىثالا ةئالا ريش ءىفاث
 ةنس قلو ردو تاع دقودول 1قولاملو نيتئامونيستنو سجس نس نابعش فصتنم ةعجلا مول هندال تناك رن مرسل ناد درسا كلذ نع لزع مث هسور نمتامزلارخ فهر وهطنو راغ امني مهو ةريثك" هنقوهلب واقاو عهرتع نادرسلا تح اصوهوىدهملاو
 هّيادجر ناكو ةئامعسلو. قرزالا ارك ذو نينس عست ثول هرهتو نيام نيتسو سم ةنس ىف ذ واج ادعب حر لذ ةهنلارظاتهمأو هه امم هبأراديفبادرسلا لعند هنا نولو ب ةعبشلاو صج رنلبقو طنممأ مس او نينس سند هره ناك هرك د قس
 م نماث ف ليقو ني ةثامو نب عنو ناس ةنس لوالا عب ررهش عسا داور وك ذملاةحخانانيق ,ةرافايم راف
 ناكوريشتا ىلا البقم ىلاعتهلناهجر تاك كلذىأ ا لعأ هللاو ةنس ةرشع عبس هربعو نيتث امو نيعسشو سجستنس نأ درشلا لخا ع ا راسم ”عبطلا لدقو نينس سجن ليقو ننس عسإ رآه ر عناكب ادرسل الخدام هلا وهحضالاو هو نيسعنو تس ةنس نابعش

 تحاص اعش د ماعضأ وثم
 0 د“ (ىرهزلا ىنرقلاةرهزنب ثرحانهننادبع ىبباهش نهتلادبع تهل ديبعنب ل دمنن دحشركب لأ )*

 هحوردللا هتعئورذ مهيلعهّنلاَناوضر ةباعصلا نم ةرشعىارةشردلا,نيعباتلا م العالاو نيثدحم اوءاهعفلا نوعا جد رةد.جىالختا وه 0
 لماغلا راسا ترم لاق هن أرانب دني ورمتنعئو ر وىروثلا نا. سوةنييع نب نايغسو سن نب كلام مهتمت مالا نمةعامج ا

 قوما لماكلا لضافلا || د رع لاقفةكمى :رهزلا مدة فهعلدإ موسابعنباتيقلان وقلب لو رع ات قلانائرهزلادنعئبتا 1
  ريهشلا ردم نيدااىع 0 ارامهتلاو لاعفتد ارك اواي ليل دعبالاهباحص تاي لذ هيلا ل مف. دعقأ دق تاكو هب و هيلاقولجا
 "٠ ىلع كاعت هللاهسرأرق 000 الا ىلا هنعهّناىضرز زعلاديعنت رعستكوةعبدلاءاهققلا ءافذسدقناكو باهش تبا لاق * ولذاش عشب : مخ لبق تاهش نبا لاق ع نم م هلل ية باهش نب الاق تأ , ارنم ملعأ نمل وعكس! لسيقو اطقىثرَلا اذه
 اسردمراص مم هرصعءالع || كلملارسبعن ماسه سلخ امون ى مرهزلارضحوهنمتسضانلاةنسلاب معأ ادا نودحتالم ؟ناةباهشتإاب
 لجأ ةسردعاسر رمراص ريم سلج لاف هو .لا هتدفتسا لعاذ_هركرأبأ ا, ىرهزاا ماشهلاقف مرح فلاقفدانزلابأ لأ سفك را مهيساماينارسةسر دع ىرهزلالاعفةشإ دما لهال يف ءاطعلا رخي ناكر هش ىأ ماشه هللاقننا اوك ذنبها دمع دانزلاونأ اهرذعلا
 ةدلسك رانا ةشردع ا تيل اسو يلعمقلا لص هنا لوسراوأرنالدحأ ول اودقاعت نذلارغنلادحا ناكوا اردب نيكرشملا عمدهش 0 اسردمراصم هسسورب || باهش نهللادبع هدج ولأ تاكورئارض ثالث نم ىلع دشأ ب تكلاهزهلهنلاو امون هنأ سا هلت اتقاشدلا ةنيدعن دل ىو نيااشاب رومأ نم لك ن نع اهلغتشيفهلو 3 هبنك ضوه :ىفس اج اذا ناكورلعلا«نمدافتس نال هانينمؤلا

 اسردمراسص مث قومطسق ناكمنا ىنعب تنادس اكلذ نم نكلو :لاعفاردن اد دهش لهىرهزا لسيق هنأ ىو ز و هنود ناتشلوأ ١ ا

 اهبسررموهونام هنردأ ةظدع ةينلطا ةسسزدلا كلارا ماع عدلا دبع عم ىرشنلا لزب مذ ريب لا نب بعصم عم لسم هونأ ناكو نيكس :ااضصقا ٠
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 عبرأة ن--ناضم رن متل إل ةرسشع عسيتسل ءاثالثلا هانا ىفوثو ءاضقْتسا دق كلما رع تدب زب تاك وأ الضاف املاعمّنلادجر تاكو

 ةنسس نيعبسو ثالث ليقو نيننث انناوهوةئامو نر شعو سجل يقوم شوت الثلبقوةئامو ن رسثعو | افراص اعشذتم ادسيعتم
 دغب وةلمهملا لادلاودّرمهلا تشب ىنادا تعض ىف نذدو 'لعأ هلاوةرمسمأا نيسعتو ىدحاةئس هدإوملبقو || ةدانعلاو لعلاف هناموأ

 اههوادب وبغش فل ىهو فلا ريغ اهنكل لوالا لثمعتدا ليقواضن أ ةحوتفم ءاب وةحوتنم ممذلالا ||| تفالمريغ هسفنب الغتشم

 هلتناكو هريغلاوحأىلا

 ةيرعلا ىف ىلوط دب
 باك رك ذونيطسلف لع لوو زاجلالسمزخ آوه عضوم ف ماشلاو زاخجانيبتاتي رق لبقوناداو
 ءلاقنريرحتح وزةرزح ماض أ اهب تتاموةروك .ذملاىرّلا دنع رق ىهو ف عنب هتربىف تام هنأ د نهم |

 راجالاةيلبفعئيداو ع ةنضمقلعت نكون رقلاوعت تانبأ نم
 || ءاراهدعب وعاهلا نوكسوءازلامضب ىرهزلاو هنعدنلا ىضرح اع رع نملك هلوعدملقدرطلا ىلعريتو | فن هنألقنب موهقفلاو
 هيلعدتلا صوتا لوسر مآةنمآ اهنمو شب رق نم ةريبك ةلسق ىهو:سص نت الكن .ةرهزملاةيسنلاءزه أ .هحورلاعتهليا حورأش
 لماعلا ملانعلا مسهنمو)د#

 ١ كوملا لماكلالضاغلا

 ةمهعملانيغلانوكسوةمعتملا نيش || نهب بعيش معهللا ىضر مهريسغوةباصلا نمريثك قلدخو لو ا

 ةزعربشك لود. امنو فلأ اهدعب وةلمهملالادلاوةدحوملاءابلا مشادب وةدحومءاناهدعب و

 ىذقلابلتعأ ىاننعتفرذاذا# امهاوسذالنىاطوأوىلا الفلات داتا ننافسول سدلا تانسس
 امهالكتايداولا باطفقاذهم ع تديصأ مهل اذ متاحو يامهاذةبيبطلا ىردب ولتزعو «(قاكيلا ندلءالعشولا

 - مع هلئاو نات رقالنان ذاوام م ىلعلدب رعشلا اذهو ءاملع ىلع هاه جرأرق :

 ىراصنالاحالجلانيةصحا لال: ن دوادلاتت و راسب ىلبل نأ نب نقحرلا معن دمت 7 موحرملاهدلاو ىلعو هرصع
 0 ا كنان اةسردعاسو د مراص م

 «(نيعلا ف رحى سارك ذقسدقوفوكلا 0
 | | ب 2 2 ل ا ب اسردمراص مثهسوربةنب دع
 نيثالثواثالثاك احماق ا وةفوكتلا,ءاضقلا لولو ىرلا باعجأ نمروك نملاد#ناكو راض لوكمنب اةسسردع

 : ةمماآىمل كوةئس

 ١ 0 هلتاكو نان ضا هلتناكهناذ درعا ا اريغًأ مس يل أش نم لةعااللاهواشفماسةفناكو سابعل ١ 00 ع

 |١ لاوو فر وذل |تنايفس هنعذدا و ىبعشلايدهتهعفت دامو هذهدنع .وامو هذ هد ءزينفنارضغا ثان

 | ضعب ركناف ىلا لعف _ءاطع ىلع تلحدر وك نم ادمتلاقو ةم رش اوىل !ىيأت اانؤاهتف ىر وثلا

 تاطلسلا ةسردعاسردم .
 ' هسو رب ةئبدك ناخدي زن اي

 قيذزا ةسردعاسر دمراصمث
هنبيتناكو م -عأوهلاّمف كل ذلك ءدسنع نم هسامأ ةدلسايضاقراص مث

 معلا ساب ناكوةريسس ة-شحوةفينح أ نيب و

 تذخافاهب صاف نيينازلا نبا لحر للوقت 1 سا عممذ هسل نمامون فرصن اهنا ككفةف وكلارخسميف معاش تاطاسسملا لت

 ||| هذهىىضاقلا طخ لاف ةفشح اب كلذ غابف عاق ىهوندح تن رضفا مما وم سل ىلا عنج روأ| تيبرتسفدا الظفاح تا

 || لاطاىف هنمماقتادعب م نأ هلىيني الوهنمءمانق دعيهسادغىلاهعوج رفءاشاةتسىفةعفاولا مث ىلانعلا تاوثدلاب لانملا

 ١ || «رضاقودجاسملاف دودحلاةماقا نعسويلعهتلالصهّتنالوسر ىهندقودممملا فدحلا هيرضفو ||| قشمدت نب دعاضاةراص
 ]| فذقاذاف ذاقلا ل ءبعاماو نيدحاهانا يرض قوثابساك تادعاقءاسنلاب رضتاغاوةسمئاقةارملا ||| اسردمراص خل سور
 امن ىح كرت حالوأب ريك ليام كاونالتارحاض: تح و و اودحا اوددةراحا اوةملك ةعامج ناخدارضناطلسلاةس ردع

 لاقو ةذ وكلا ىلاوىلاريسف ىلبل أن يده كلذ ابف بلاط ريغباهلعدحلاةماقافولؤالا برضلالأ || انمردم .راص مسربة نب د

 هرحزت نأ دي رافا طلاب ىلع عنشيو ىمكح فالخن ىتفي وىاكح فى ضراعب ةغينسوتأ الاقي بامانهه || تالا سرادملا ئدحاب
 تلاةفهتباوداج هنباوهدحوُز هدتعوهتسفام هول ناك هبال اعنف تفلا نعهعنموىلاولاهيلاثعبف كلذ نعأإ ن لو عبس مول لك هل نيعو

 لف مدلارث ا ءبلعرهظألض بأ قدرلا ذاع ىتتمتقصب ومدفانسا نيب نمي ,رخدقوتمئاصفاهتنباهلإ] مول لك هلنيع م امهرد
 ةدودعم راكم اهذهوايتغلا نم ىنعنمريمالا نافاداج-ْلانأ ساهل لاّقفقي رلان الا تعاباذارادذا || قدر طبامهرد نونامت
 رسل !قدعاط اهناىتح ةعاط هستباحا نان حالا ى زةراشا لاثتمانهكسك نحو ففينح ىأ بقانمىف نا لكش اتم رمستلا

 ثيعبسو عمد رأ ةنسر وك ذا ادتةدالو تناكو سالالاثتم' نمنوكبامةياغءذهواباوجمتننا ىلعدرن لو || نيعيرأو سمنشتس ف لاكما
 هيخأ نباروصنارفعج بأ لعف. ءاضقلا ىلع قاب وهوةفوكلابةثامونيعب راو نان ةنس فوتو ةرعبملا || هادجر ناك ةئامعستو
 ا :؛ - نلاغتةتادجرهناكمإ] اعيشملعلابالغتةمىلاعت:

 واز»# بحاص ناكو. تتكمللا ١
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 -*«(قرصبلا نب ريس نب ذخر كمولأ )<

 هنت ل ىةاواملا نن " رسشع ليقو مه رد فلا نيعن رآ ١ ىلع ةيتاكهتعهللا ىذركلام نبسنالا دبعو تاك

 | لققي داك: رسعو أ ةتينكوامارح رح نم ن ريسءولأ تاكور الا نيعوس نعل وتاسمىبس نم نأكو

 اولاقف مه ركن انين امالغ نعي راف دلولانيدلاخ هايسفا ملمعت رهلا نيعولا ءافساعلا ارود5

 ' نمثالث اهعبط هنعهللاى طر قددصل اركبى نأ ةالوم ةمفض هم تناكو سانلا ىف مهقرغف ةكلم لهأ أم انا

 تبعك نب يأ عهمضأب راي رشم ناعابف زاكا توا وعون نا هللا ل صدهللالوسر جاوزأ

 نارعو رين زلات هلا دبعو رعنهللادبعو:ر رهىلأ نع روك ذاادجتىور و نوئمول مهو وعدن 0

 مهريغو ناسكشلا ولآ اوءازخلاادلاخ وةماعد نةداتقهنعىو ر و مهتعمنلا ىف در كل امني ١ ونيصحنإا ْ

 قالسلاةديبع ىلعنئاذملابمدقو هتقوفعز ولان روك ذملاو5 ةرضملا لهأ نم ءاهقش غلا رح وهو حالا نم

 ترضح ىتجاتساج غدعمانلك اولك اننعسوئيلو زين قاف ءادغباعذ هتالص ىذقالذ ةعمتنلصلاقو

 سن :الصلانينامفانعم لك ؟نعدحأ الو وهاضوتب و رصعلا امد لص مث مأق ًاونذافةدسبع ماق عرصعلا 3

 نم ريسنبادهشد نسل تامالخ الار 1 ىف ارحابت ثئىرصبلا نسما بحاص روك ذملادست تاكو |
 تناكورمم هذا فناكهنالنن ريسس نبا ىتعد مصالا لح رلا كاذب مكماع لومي ىعسثلا تاكو هتزانحأ]
 ةلسةعبللا مول لا اوشعساب' قونونانةعةفالحت ماتش نيتنسل هثدالوتناكوأن ٌورلاريبعت ف ىكوطلادملاهل

 هيلع ناك ندب سحوازار ناكوامءهنبأ ىدر مو ةثاعىرصبلان تلا ردغل ةرصبلاب ةثامو رمشع 3

 فلأن وثالث هنلعناك تاماثو هتلادبعربغ مهتم قم مْ اتنبةرشع ىدح او: سا نماداو توثالث هلدلو وأ 1

 تتاكر روك ذمادمتناكو مه ردفلاةئاملث هلام موق ىلا دبعت امان هللادبع.داواهاضعنذانيدمهرد ّْ

 نى يدب ممالا ترملذاو حسو تس عرصبلا ن نسكلالوةب ىمدالان أكو سراش كلام سلا

 ىصوهنفكو هل دغف جرف: هلنذاقدسأ ىنن نملج روهوريمالا اونافاسو حت نب ريس | ناكولاق هل سغنو

 ةيشن رعرك ذو تا ولهأ ىلا بهذي لو نيحملا يلاوهاك لحندف عج رم الاب سنأ ارصق قهيلعا

 لاق كل ذكوةرصبلا ىلا وىنالكبلا كر دم نطقوهكلامز, سنأ السغىذلا نأةرصبلا راحت ب اك ىف
 ةديلت ىهونو فاالادعب وتةلمهملا نيسلا متفوا تحت نم ان اءاملا نوكسو مما تن :ناسمو ناظةيلاوبأ

 اهلعمالكلاقيسدق يعوق رصبلا ضر لأ

 يأ نبهليا دمع نب ريعس نب ماشهيمساو تنذىأ نب تر | نب ةريغملا نن نّسرلا دبع ندمت ثرخل اون )#

 نةناك نر ضننلا ت كلام " روف نب بلاغ نب ىؤ) نب ضاع نب ليس نب كامن سدت نب دو رع نا سبق

 «(ىدملاىصاعلاىث : ره ا!ناتدعن دعم ني رازن رضم نب سا.لا نب ةكردمن ةعزخ خ

 ىأ يلع كلاممدقامل وةك ةدوموةدنكا ًاةفلأ امهنبم تناكوكلاممامالا بحاص هوهو ريهاشملا ةعالادحأ

 ةريس بأ ني اولي لأ نبا اويئذىأ نانينمٌؤملاربمأ انلاَمفةْحشملا نمند دملاب تب نم هلأ ًاسرو دن ارفعح

 نيبو عسل ةنسس ىف روك نلاَك رد اول وف وهسح ىف تام ,ىحيسف هن سة رمصمقاك دقو ناكو

 ةلسلمق وةروجملا نيس :وىدحأةزسم ملا هدإ ]وم وهنعهللا درك ردك ةوكا اي امو نيس ونامئلبقد

 00 وهل اق زمه نم ىولولوسح هعج وبضلا داو لل اوفا الدسك ننام

 ملعأةللاو رحل ارهفو لمرلاىولريغصتوهلاقءزم هبل نموروتلا | ٠
 5 ينحل اهبقفلاءالولا,فايشلادقرفنبنسحلانيدجيةئادبعوبازع© 2000

 طساون ماقأو فارعلاىلا ماشلانمدرفأ مدقو اًيسرجاهبتاةطوغلا طسو فق مد باب اعلا رفنمولضأ
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 بيضلا



 لخافلاولاعلا مسنمو)»
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 ص57 111 1 1 1 ل لاه اهتم
 ةفنح ىلأ سا <ثرضحوتالا مالعا نمةعات قاوثر دحلا بلطف ةفوكل اب[ كنور وك ذاادجتا م.هلداو ف ْ
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 ا

 عماجاو ريبكلا عماخسااهمةراانلا ةريثكلا بتكس 2 | |فنصوةفيح ىلأ ب حاص ف سون لأ ىلع فت مث نيس أ

 نم ناكو ةغينحى أ ٍلعرشأ وةبد رعلاب ةقلعتملااصوصحةاكشملا لئاسملا هنا نسم .هلوامهريغو ريغصلا
 ل لحدا و تغلب لزتن ارقلا ناةعماسملا ليخن ماكتت اذا ناكو سانلا حدفأ ٍْإ

 ا نعلئثس ادحأ تن آرام ىفاشلالاقو دشرلات و رهةرض# لئاسمو سا تام دب ىوح واهمناكدادغب
 رقو نسحلا نيد ل-عءنمتلجاضت أ لاقو نسما ني دمشالاههج وىةهاركلا تنيبتالار ظن اهعف إسم
 اهضسنرل هلاتكح ه:مىلط دقو ن سلا نيدمتىلا ىفاشلا بتكىدارملا نعاس ن عسبب رلالاقو ريعت
 هإبقنم ىأردقد د ار نمن أك نمو هم ءآر نم نع دك عر منللق م هنعتزخأتو

 لعل لهال عي كلت هملعل هاد ومنعت « هلهأ ىضرعلا ١
 3 0 ذى الا ىرصملاهيقفلا ليسا نن زر وصدنمن اون دف تاسالاهذهتد 1 و وهتقو نم تكل اهيلاذةناف

 ىف ىزاريشلا قعساونأ يشل ءاكحالو أهان رك ذىدلاو مساق تب ركى ىلا هتك دةوىلاعت هتلاءاشتا
 ءاضقدال اودودش رلا تاكو نسا نب ريالا ذان ممتن راملاق هنا يفاشل انعىو ر وءاهففلاناعبط

 كرك داواهنوح فو تنام ةٌأ ا ىف ةهحابأ اول ألاف نسا نب رمت ىكحو كده مدقراج ا
 ندم ساما ددرتب ناكو لعل انلط ىتح شاعفامالناكوداولااوج ردح او اهفوحاو شف مه صاف
 حرقت لوالا هت ىرلا ىلا عير تحدي رألامزالام نسما نيدم لزب م وة شح ى لأننا ىبجمو نسا
 .ىدحا ليقو نيثالث وسخ ةئسددل |وموةئامونينأع 'و عسل ةنسسس لاك راى رق ند هن رق هن وبنو تاموهعم

 ْ ىرلا دحاو مولىف ٌقاسكلاو نسما ندم تامىاعمسلا لاقو ةثامونيث الثو نيتنث|لمقو نيثالثو

 || هل زار وك ذملان سلا ني دمشو ىرلابةسرعلاوهعفلاتنفدلوغي ناكدشرلان ا ليقوىلاعتهنباامهجسز
 1 نيسلانوكسوءارلاوةلمهملاءاحلا تفباتيحو ىايدشلا ىلع مالكلامدقت د قوة الاد وتلا بحاصءارذلا
 || ءانبلا تفو نونلانوكسوءارلا تشن هب ومنو وةر وصةمفل  اهردعب واهقوف نمةانثملاءاتلا هو ةامسهملا
 : - ةذكأ اهءاه اه دعب وةْنكا اسابتحت نمةانثمءاناهدعب و واولاوةدحوملا

 دااو وهو ىعتاهلا ب لاما اربع نسابعلانيهيادس عنب ىلعيدمتةليادبعوت ا )<
 00 7 «(نيعلا ف رحى مدلاو رك ذمدقت دقونيةغيلطار وصتملاوحاغسلا ّْ . ٠

 ندب زب لاق ىلعوهادجم نأ امهفر عد الن م نظف ةرجإاب بضخ دمتودا اوسلا,س ضخ ىلع ناكو ةنسةرسسع
 ْ لدن اةمودين اوسع ن كلم ا ديعدنع ند انيب لوشن جالا تعم# ل امس .ول نب اجلا بتاكم بسم نأ

 رحال مثالا اددعمارابلف هند ارمتو سابعلا نيهننا دبع, ىلع لبق ذا هلامسن و هثداك فئ اق هعمو هزتنم
 قا ىلع ناكو هلءاسوملكو دعقانأ دمج ىلاراش او هب رف سع لعجو هسبناجل اهدعقات لبسف ىلع ءاحوهسنع فك نأ كمل دبعىلاراشانمدرال ىلعو# تيثوف جاجا لاقي دح عطقو هنول عقتتاوامهب سههومب فش
 || هعتأف بثو ماصان|لاقفدجت ىفأنمتشطل اندأ لافوهذب غفت ثطلاب اف ماعطلارضحو هند لا
 || نم فرعأ نكءلواللاةف اذه فرعت لاف فئاقلاىلاتْفَتلا مث هيندع نع خم داك ىتحدرصإ كلل ادبع
  ضرالا نوكحا اعةنءءارفدمشعنم ج رخ هناقدنباهعمىذلا ىتفلا ناكن الاقى هامو لاق ةدحا اود سأ
 | هباصنمج رخ هنأ ىدنعءاروابلبابهار معز لاق م كلما دبع تولد رافلاق هوأةالاوانم مهب وان الو
 ا ذقمس دقو ةيفنملا يدمج نأ هيلا مالا لاقتنا بيس ناكو مهتاغسصب مهفصو هرم هنالع

 م.اهىنآ هداوىلا الا لقينا ةيفندلا نيد قولا لف هنع هللا ىضر نيكل اه رعب هتماما دقتعت ةعبشلا

 | : 5 9 0-1 . 0 ةنس ف ماشلارةاقولا هرضف_هال اور ةعيسشلاسناكو ردقلا مافع ناكؤ هسد اةجرت فاضل ةرك 3 قمسدقو



 سودمراص م سرأدسلا يي يي ييجي سس
 راصٌع بوكسأةشردع |١ فوهورمالاا نه نحاضت نأ هللاقوز وك ملا ىلع ندجتملا ىدواف هلت قءالوةرعبهلا نيعستو كاع

 رتس ادم: بردعاسودم" مههارباهدإو ىلا ىص وأ ماشلاب ةاولار رو ذملاار#ترض-الوهوعتةعيشلاف درص وهنسك 4 هيلا عفدو كدا :

 ْ 1 0 نهارا عيال سانلاعةناسارك كانا نال و ًارهطاسلت مامالاب فو رعملا ||

 ١ كابتكف ناسارخذ مول ةنمأ ىف وامر اره نب ناو سه يئانرابسنم رصن تاكو ماخالا هل لبق كل ذلذا
 ةسهجلانمميهار ارض ناب قشمديهبئان ىلا ناو صب تكف سابعلا ىبلؤ مر رهظب لعب ناوسها

 مرصع هدرح لع

 نس ردسملا تيدا

 فوتو. هنزدابنيتر واستملا
 لئاوأ امم سردموهو هس أ ىلا ىصوأف هلتقي ناو صن ا قةحضف نارحتني دعدجت نبا اوضهسحتوهنلا إس وورضحأو اًةثوم

 ناخملس 0 ف ةمهاربا قب ولوطب هنن حرشلاو مالا ةصالحنم ذه سايعل ادالوأ نمةفالخناىلو نملّوآوهو حافلا
 انك ذلاعتهناهجرت اك 1 وهوالوةنم هندج واذكه ةرعسملا نيتسةنسر وك" ناار ةدالو تناكو لتق ليو تامو نم روش سا

 0 ( وا تحانض 1 ن.لعةامحف داوهناهننأع راكع دقتدقفةنس ةرشع عب ر رارمعلا فهننأ نيب وهيب نممدقتامفلاخج

 نمير خو ةسنلاطا| اند ص / نكك فيكف نيعب رأ ةنس ناضمر ىف ىلع لئةناكو 4 .ذ فالتحتالا ىلع لتق إل ىفوأ هنع هّللا ىضر بلاط ىلأ ١

 ناكوتبلطلا نمريثكه دنع ؟ نك ف نودجنبا رك ذوةنس نو رشعام# ب نوكم تأ نكتار ل انس ةرشععب رأامبنببنوكينأ

 هنامز لهأ نيددمان ةرهشاذ || نرشعوتسةنس فر وك ماد يفونوةرعجلا نيتسونيتنثاةنس ف هداومر وك ذملاادمجنأ ةرك ذل
 ىلاعتهّلاهجرنيسردملا نم || نيجنةنس لمةودشرلا نور هدلاووهو ر وصنملا رفع ىنأ نب ىدهملا دلواههضوةئامو نب رشعونيتنثا لبق
 لضافلاملاعلاءههتمو)# ١١ نيرشعو تسةنس ةدعتلا ىذل هتسسم ىلع ن:دجت فوت هذ راب ىف ىريطلا لافوةارسشلاب ةئامو نيرسشع

 ندلا يحن ىوملا لماكتلا | ىرتطلا لاقو ىلعةيسأة سرت ىفةارشللا ىلع مالكسلا م دّتدقو ىاعت هللا هجرة نس نيتسو ثالث نباوهوةئام
 د«( رولا نادم ا 5 اهون ا مدق رحت هلل نعستوناُعتنسىفهعراتا

ْ 
 ءالع لآ 1

 0 |١ برشف مووسم نيلد قد رطل ىلع هلدعق نم ا اةناورمنبأ
 نم 0 0 أ قتفالل ان أءلعأو سابعلا نبه دبع ىلع بدمع ع قجاوة ع+ كال دعت نوما سحاق ماهو 7

 ةريسلا د ص ناكوذالدلا ْ لع هاو مآلا هلمتامهناالا مه دارنا لعا فنا نيحشر ملا عج مامالا مب .هاربا 0 ذب مو ىربطل 0 نمد ل و2 : مممولعل ا لاقاذكهة تاب مهام ىلع هفقوأ و ةاعدلا بتكهملا .وحافسلاو 5 تلقةيثراخلا هللا دبعدداو

 : , نيالاقو هرذزت فنحالا نيةريغملا نب رمهاربا نب ىلع عنان للا لأن يدجت هللا دب ولأ 0 ْ
 تحاص تن دحلا ءىفمامالا اذا ىراخضا !ءالولاب عملا هب زدزب وهالوك ام

 ران لاا تسر | 2 ل تل , اتلاو مدصلا مالا
 نا ميلسن اطل لا ةذطا ا ماشلاو زا او كارعلاثدمو لاب اوناسارخك ستكو راصمالا رح رتك ًاىلاتن دحلاباط ىف لح

 ون ىعو ةداردلاو هب اورلا لسع ءدرفتباودهسشو هلضغباوفرتعاواهلهأ هيلا عقجاوذا دغب مدقو رص

 الح 3 ناكو هتاضقف ١

 : نعاض رد مس هند الاخت شم 1

 قوت هنامز ءانءال ضرعتلا |

 هدو ليا 2

 لضافلا م 3 تاتا دروسا دق مدقإلل راح ادار در رافق بيطلتاو ستقملاةونحباك ىف, ىديلاهللادبعأ
 زي زعلادبعىكوملا لماكلا | رخ "دانس الد انس الا اذه نئماوأعخ واهديناساواهتوةماوبلةف شي دحتئامىااودعواو 0 تع 1

 0 ىلع ذاوقاي نأ سل لاو رضح اذا مهورسآو ك تن , داحأ ةرمثع ل حر ل كتح ىلا س 35 :ًاةرششعملااوعف

 د« (داولا ماب ناس ارح له نم ءاب رغلا نم ثر دحلا باصأ نمتعاسج سال اضف. ساعجلا دعو !ااوز آد
 الع لع هللا هج رأرق كالت رم تن لح نع هلآسفةرشعل انمدخا اودنلا بدتن ا هلهاب سلحنانأ امط الفني دادغبلا نماهرب ,ريغو

 - 2 0 ةىحرحا اودعل اردعا اوهبلع قلب لازاشهف :رعأ اللا ةفرح ة ”[نع هلآ سفهفر ءاالئراخلا لاف ع دامالا

 دب ولا نبالضافلاىوملا |١ تواوقد و ضعب ىلا عهضعب تفتل» سل لارضح نمم ءاهقفلا ناك هفرعأ الل ودب ىراخلاو هترمشعن
 وب ولاة س ردعاسردمراص مث نمر ”1لحرسدتناغ ' مهفلا هلقو ريمقتلا ورع راخلا ىلع تعي كاذدض مهتمناكن نمو وهف 0

 مة ئيطتاعستراشايدواد هقرعأ اللامفوت 0 نعًاسفدف :رعأالىراضلا لاَمف ةيوأةملاثيداحالا كلَ نمد د> نع : هل اسف ةرمش
 رتسانم ةسوزعاسودمراص' عسب ارلاوثلاثلابدشنا م هفرع الوب ىراخلاو هترمشعن معرف ىتسدحاودعبادباوهبل عقل "2 1

 ش مس 11 اك د سنا كس ل | اودرت ىيصرتفلا مل

 اسردمراض داللا نم



 رام م توزاارط ردع
 ثيدخلارادةسررعاسر دم اذكوهفىناثلا لشي دحو اذكوهفلوالا كثي دحام أ لاتف مم لوالاىلاتغتلااوغرف مت ىراخلا |

 ( ةنب دعاضاةراص م هنرداب

 ا راصمت ةسو را تلح

 هيساماةدلنب ا شط فواسردم

 هلئيعو سن ردتلا كرت ع
 اهتهردنوعيسسم .رلك

 ' تامو دعاقتلا قرر را :

 قليلا ىلع نأ لاقو ةئامو نيعستو عسب رأةةس لاّوش نمتلخة لل ةسشع ثالثلةالصل اذعب ةعبسأ مول ا قلاحلا ةلطرخو
 || ةدلضدعي هلم قولو« روك ذملارهشلا نم تلد ]مل ةرسشع قت هندالو نا داشرالاب ار ا 0 ةهراممسم تنسلا 1 ! 1 د قمل هال تناك الون ا اسدالا مت ةثامعسلو نب راوخ

 1 للاعتهللاهجسو ناكور 1
 َت وانهههانرك ذام باوصلاو اطاغوهوامب فولدر صم مدق نأ ءاب رغلا خي ران ىسنوب نبارك ذولاعت ا

 ىكالصوفر وك ناادلاخ جم :رخيلاءاراخع نم جرخنأ دقناسارخر بم أ لهذا دلاتنيدجسأ نيد ش٠ 5 و ٌْ

 ادرك ذنالتاك اهلح

 ,, || فةكراشمتناكوءوسب
 ءازوملادب هب زدزن وهلاكألا باك ىالوك أمنمر صنوت لاقوتنك 0 وذم | ْ ل 0 اهلكمواعلا

 ةللاوةدحاوبةمهتمءاي و ا ةراغفةب رعلادئاصقلا
 0 ءايلاوضب ىراخلاو #3 لحرلا فنحا ناك يذزي لعلو فنحالا هذي .ضوعرخ ”؟عضومى هند وو ْ

 | اهتيدرمتلاءار وامندم مظعأ نم ىهو ءاراختىلاةبسنلا هذسهءار فلالا عي وقمملاءادلتا حنو: دحوملا || لماعلا ماعلا ا

 ا لوملا لماكل!لضافلا

 مركسحابص اسلام دأ

 ةغالمل اوةحاصقا|

 0 نيام نيدلا يدع

 ملصم ىلا بعت هللا, فراعلا

 ا*#(ىو>و هلا نئدلا

 مع هرصع ءاملع ىل_عأرق

 مندلا لضفأ ن الضافلا

 ةشردسع نداارغس
 ١ تن جوز و ةيئيطئاعسق

 حشا ا هللا فراعلا 00 ا

 0 ندإاىخ
 ارثلاة تعاد هيلعدلغ

 سي ردا :لزتو ةازقلاو
 رعت موو لك .ةلزيعو

 دعاَعتلا قب رطبامهرد

 لاعت هللا هجر ناكو

 لوب د كلذ راك تس

 ” مزالو مهاردةرشع ىيفكإ

 اظغط ابسانلا هلرقأفا متوتمىلااهدناسأ واهرناسأ ىلا اهئ ثيداحالا توتمدر وكاذك نرخ لا

 ىر رذلا ف سول دج ءتعلقنوحاطنلا شكلا لوقت رك ذاذادعاص نءانأكو لضفلاب هلاوتعذأ وأ

 ْ ناك تفس هنأ هنعو نيتعكر تءلصو كإذ لء تاع دلال ىلا 2 قدمت راعلا» هنا

 دعبل عيمصلا ا

 لب وطلانال ملا ف حن ىراخلان اكو هسح فت اف ةفيلا نار ةعماودخأ لكو تملا ن:قفوملاةسفتدادغب (

 ١ ىراخلاةيستو قعملا ىلع مالكلا قدس دقودنةر هم ىرق نم هن رقى هو فاك اهدعو توم رانرلسو أ ْ

 هنلااو «سنفءالولا مهماع هلناكو تاسارعنى لاو ىنعملار زج نب دعس

 || جراتاوهقفلاو تي دحاو ريضتلااهتريتك تونف قاما ناكريهشلا ع راتلاو ريبكلاريسغتلا بحاص |
 ا | كوملاةمرنىلا لصو

 ل

 لعفو«تتمىلا دانس لكوهدان_ساىلا نتملكد رف ةةرمشعلا مام ىلع أ ىتحخالولا ىلععنارلاوثلاثلاو

 مهن ئر رغلالاف دلل نمت وىببامفةحدتلعحوثد دحفأ 1ةثاسقس نمهتحرخ .رخ نش ةرمشع

 هندالو تناكووه ىذمرتلا ىسعولأ !هنعىو روهريغهنعىورب دحأ قياف لجر غل ًانوعست ىراذلا مص

 هللا هر ل نترك نينار يوخو تع ةنم_رهلتلاةالصرعب رغلا مو نادر رظغلا دبع ل3 تناكوعاشعلا

 ١ لاذلارسكو ءازلا نوكسوابتكت ن مةانشملا املا تشد هي ةنذز , هنأ ليقفهدح مساق فلتخا دقو ريصقلابالو

 ةريغم ا مستم لس .|نملواوهنب دىلعتامايسوجتدجلا اره ناكهيخلاقوراسعأ

 اهقوف نم ةانثملاءاتلا' متفو ءارلانو ؟سوةمهتملا ءايلنا تشب كن رخو و مايأ [ةنئاسع ةفاسم دة ررع# نين و

 هب( بلاغ نب ريثك نيدبزن ليقو ىرمطلا دا ني دب زب نيرب رح ني دج طعج بأ )دع

 ' دلع + لني رهتح لا.“ الا !نمتاكو ه[ذفةرازغو هلعدعس ىلع لدن ةدب دع نونذ ىفةدأمتافتصم هلو كل ذريغ و

 ' ]| هللاءاش ناءرك دق سو هنهذم ىلعر ارط نئاي فور عملا فاو رمغلاءايرك زنيفاعملاج رغلاوت أ ناكوادحأ
 1 ءاهقفلات اقم طق ىزاريشلا قصماوبأ يشارك ذواهشأ ادهراو لآ مم هخم رانو هلق: ىفةقث ناكوىلاعت

 ىهؤهنلا#ب رستم الاب ع ساتا هس ح | ارو نيدهنهللاةاجف
 ىهحو ءام لك افئاح ٌقانح #3 قيدص ىغتسف ىغتسأو 5 قيقشلعب)ترسعأأاذا

 - قيرطلالهس غلا لاتنكل « ىبهجولذببتممس أولو قيفرىبلاطمفقفرو
 1 ددحالا مون ن ةدورامتلازخ آتدسلا وت فوتو ثاتسربط لم اينيتثامو نب رشعو عب رأ راس هتدالوتناكو

 0 ةفارقلا فرصعتس أ و ولاعتهناةجردادغس ةئامولتو رمت ةنسلاد أوس نم نن سمعلاو سداسلا ف ءرادىف

 1 نولوعي سانلاو ىريطلار سئ ااربقاذسه ب وتكمهيلعرخ «-ًاردنعوراز اريق مطقملا عفس رنعىرغصلا
 * | هلاءابرغلابصتخملا هع وانا ىسنول نبا لاق كل ذكوداد غبي هنأ عيمصلا لبجمصب سلو مي راثلا بحاصاذه

 1 ق.سدقولاعتهللاءاشزا هرك ذفأسسودتحأ نب ”اروهشملارعاشلازراو تا اركولأ اوداد غب: فوت

 0 ىريطلا لغمالكلا

 ٍ »(ىفانلا بقفل ىرصلا فار, ت يل نب نيعأ ن يرش ادبعز هتادبعت د هتادبعو اع
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 فيرشلارعلابلغتشاو هلي .يسيلشلا
 اعضاوتم ناكو ةدابعلاو | هردتذتو ةيكضرصمهنعهّنناىذر ىفاشلا مامالامدقاسلذ كلامدامالا باص نمبهش ا و باو نا نم عنج“
 ةريسسلا ىطص اعشدتم ىلادرفهئمتلطامىلا بح لذ» رك ْدِمّرَما ىدانالادوادىنأ نيدجسأ ىذاقلاىلا دادغب ىلا ةنلا ىف لجو 0

 ابحناكو دعب رطلا دوم ١ ىذنمتلإلل ءاعب رالا مون ىفوتوةئامو نيناسعو نتنثاةنس هندالوتناكورصعةسايرلاهبلاتهتناور
 ناكو حالصصلا لال رك !قيس دوو نجح رلا دب عممتأ اوهسأ ريق عم رك ديا ةهزيقونيثث امو نيتسوناعةنس هفصتنم ليقوةدعفلا | 0

 قوسسلا نم ىرتسش» . كاوا ءنءىورو داعتهّللاهجررص#نيتسو عت ةنسىفوت عناقنبالاقو ىذا ثلا مامالا بناج  اامهو كلذ 0
 اهلمحو هسفنبهحئاوح || نيز# قأنو هرادباب ىل-ساحتف هن معمم ىفاذلاى ناك ىزمالاقو هننسىفكاسنلانججرلا دبع |
 ةسغع 0 هدفت هماد ىلا نمغ رفاذاف ىفاشلاانءلعأر ةيف لزن مهعمىرغتا رو ثكملاليطي. ودعصف «دادبع نهاد

 ا ىلعو لتداول أولت ددولافهصخم نب اعاذاةهرصب ىنفا شل اهعبت ا واهتكر ف هتنادر كابر هنءارق 1

 اانباهتأ نم موقع ةجاف ىفاشلالاددرتأ تنك لاق هنأروك ذملادمتن ع -وءاضقاهل دحأ الراني دفلا
 لجرلااذهىلا عطني ادمن اراب اياولا قف ةلدابعلا فرك ذقبس دق و كلآم مامالا بهذم ىلع ناكو ىلأ ىلا
 راظنلا تح وثدحوهلوقي و مهغطالب أ ل عفهءاعصأ بهم نعةبشراذهناسانلا ىريفديلاددرشيو ١

 ! دليلا اذه ْز واسول كنا لحترلا ازهمزلا ىنبانرسلا فى لوة. ونا ذتفرعموسانل !ليواقأ فالثخايف
 مالك لازامز ىفاّثلا تمزلف لاق سه أ نمكل لدا كلام نبهش 5 لاف سف تلةفرإ “سم ىف تماكستن
 نعبهشأ لافاهعف تلف هلة ىفهئاسل ةرضحت ىضاشلا ىماكف قارعلا لات حر ىت ىلا ىدلاو

 ةريثك هرامخأو قلب الو بهشأ فرع امركس ا اكمهسضعب لاةفهئاساح ىلع لبقأ و بوش نمو لاف كلام |[
 هتب اقس ترحل لمللا ف تولوط ندجسأ ءرضح ىذا وها زهدجتولاقرصم ططت باك ىف عءاضةلارك ذو |||
 هقرصو تولوط ننا كا ذ سعف ًاضوثوه:مبرستف هر ءوضولاو اهتم ءاملا برم نعسانلافقوتاكرفاعملاب ||

 مص سلوفزأاهنانولوقي سانلاوةزسيهيلاهس وومتقولاا ٠

 وه وهستمر شق سانا ١

 ةرش اسمن نأالا ىد هر ال

 ايهذهوىلاعتهللاعضاوت
 يئور ناكحو سفنال

 هدم ىف ريسفتلا
 دلل ا لقاهمل ١ عمتس و

 نوكرتشي وهمالكن وعسل و
 نو ريثكهرعفتناو هساغنأب

 ريسفت ىلع بتكحو
 وزماح ةنشاح ى واضنبلا

 دئاوغلا نم قرغت ا ةعماح

 تارايعب ررسامتلا تتكيف
 4 عفتتتلة حما اولهم

 "هراقولا رش هلو ٌىدتملا

 ضئارفلا مرمو هحفلاق

 «(ىفاشلاهمعغلا ىذمرعل ارصن نيدجلأ نب دجترشعحوتا )+ ١

 ىع نعام ثدح .وداَدغي نكسلا تاكوالإةرثك اال اوعروأ الو هنمس ار [هتقوىفةبعفاشلاءاهقغلل نكت ل
 ن قايلاديع و ىَضاَعَلا لماك نب دج هنعى درو مهريغو كت ريكو ىدعنب فسول و ىرصملا اريك نا

 راسعمسل ناممعنب دج بيطلاونألاقوامندل !ىدهزلاو لسضغلاو لعل لهأ نمت ناكوامهربغو عناق
 هللا هللالوسرث ردح نءلئاس هلا سف ىذمرتل ار فعس أ دنع ترض نيهاش نب رع صفح ىأدلاو

 لوقعملو زئاارذعح ون ل امنوا ءهق روف قم آعكل اوزئاافا.ندلاءابع ىلا لزب ىلاعتهللانا مس وءيلع ||
 اعر ووارّةفّةعظعةلا- ىلع معطف لاَتل ا نم ناكوةعدهذعل اًودلاوس>او هرتاعالاول وهجفيكل ما

 ْ لاقوأ تابح س مخت امون رسشعةعيسس ىف ن وة هنأ هريخخأ هنا داس نب ى سوم نب دش ريش أر تقلا ىلعارهسصو
 . ةدداو مول لك لك ؟تنكفاتغلا متن رتشافاهريغىدنع نكي للاّعف تاع ف.ك5تاقلاقتابحت الث

 ناك شادحأ لأ سالناكو مهاردتعب رأرهشلك فهبلع ىر ناك هنا ىوحنلا جاجزلا قعماون أرك ذه ١
 تاقف تء- ماعةني دملا رسم ىف مس وديلعةللا 1! 0 ىنل اثنا 1 ارذ ة فن ىأ بهذم ىلع تهّدفت ل ود ا

 ا هتمزحخ لاف سن أن كلام لوةيذح اف تاةفاللاف هيذحل افآ ةغيتح لأ لوب توقفتر فهلا لوسرأب |
 تح رفنلاةاهفلا نم ىلعدرو سن هنأالا هلوةيوهاملا.ةف ىفاشلا لويز اذ 5 تاق ىاس قفاوأه
 تدتك لوقي ناكو كسان توما م: ةثوهىنطقرادلالافو ىفاشلا تك د فل 5 ورصمىلااب ٌقرلاهزهرث اف

 ىي د>الؤف وأ وو نيكئام و ممم خنت لق ونيت امهنسد اىذف هيدال وترا وو دس سس ع :واعسل ثد را

 ' اطالتحخا هرعرخ 1 ىف طاتدشا دة ناكو هبيش ريغ لو نيتئامو نيعستو س + ةنسس مرا نمتاخ ل و) ةرشع
 ىذلاحلا رم فرط ىلعةعدقتنب دمىلاةيسنلاه ده ىذمرتلاة يسن فاعمل لاقوىلاعت هللا همس .رايوظع |

 ٍ مهضعي وفورخلاثتاانءاثلا متخيل اوي مهضعب ةيسنلا هنهةيفيك نوفل سانلاو ن روج هلاك

 دعم 1

 حاتفملا حشو ةدحارسلا
 حرشو 3 اكسلا ةمالعلل

 ةدرعلابةروهشملا ةدمضقلا
 نيس ةئسس ىفتامو
 هتادجرلاف ويشن اهعسلو

 دال عركشأ اذاىلاعت

 لا نارغلا تام
 ردقنوكي ىتح ىردص

 ا وت عا دابنولا
 مئثىأاهسماع :رداال

 ىلاللدنوكبنر رثرهانب
 جب راتساف طوفحملا حولا
 هجرلاق هن الا ىعمهنم

 ةعزعلابتامعاذاىلاعت هّللا
 0 ٍ ( لوا - ناكلخْنبا - وه ) دارا اوالاموتلادبرأال



 هسا 1 0
 اك ىذلاو م ارسكو ءانلا خف دملاك ل لهأ ناسا ىلع لو اد اواهرسك,لو ةبمهضعب واهم كلوش لاخلا هذ_هىلل_.هدال
 لوقيدحاولكو ميااو ءاتلا مضي ةفرعملا لهون وةونثملا هودي ىذلاواعيج مملاوءاتلا نك اعرهفرعت ازه ىلع هلتناكو
 ةيحانفمامز راو ة حان ىف ىه ل هاش آر نمّتل اس .ورعأهللا اوقاعمأا مالكملك اذهديع ديانا ىبعم 1 هلجح نم هناو ريك ادا
 00070 تناك ذنمريملاءاروامباس-قىهلب لاق فرهمل اءاروام || ترغتسخاامو هبترذتا أم
 « (ىرصل ا ىف اذلاديشتلادادلسا تانافو رعملا ناكل ار دعب نب دخن دجسأ ني دمت ر كيوت أ )* هيشربالا ءاضعاا باح

 / ىنتعاو قيقدتلا ةياغ هلئاسم ف ققدتدئاغلاريثك مج اريغص باكوهو بهذملا ف عو رغلا باك ب حاص |
 هىناصو ا ذق ناكوهسنم

 ول 'ىضاسقلا هحرشو ريبكتلا, سلا طسوتماحرمش ىز و رملالاغشلاهريثراكلااة الان م ةعاسجهحرسشش | 0 00
 نحو هو هس.ذلاط | ىفوّت.مامان حرش ىيخسلا ىلءونأ عسشلاهسرشو ريبكدلخ ىفىريطلابيطلا | ءاضتل العد ةدمءاضتلا
 نبندلاداعانيكاصلاقو ىزو را قعسا آن عمقفلازخ ا دقر وك ذملاداركلاناناكوح ورشلا | ًايلاصال_-وناكواسنا'
 مهو دقو ىنرملا مهاربا بادتصأ نامعأ نم هناءاهقغلاتاّقيط فو بذ ملا ىلههعضو ىذلا هناك ىف دطاب ا بسر ع تينا

 تام ىذلا موملا داو هلا ططانا باك ىفعاضةلا لاقو ىنرملااهسذ ىفوت ىتلاةخسلاقدأ ودار انت اناقه ا ىناك لايشفابناث هوندا

 باوصل كا ذو طاغاذ هنأ ناط ناد الثلث ذ ىلع سنام او ةناخحأ نمثوكلا تأ نكك فكشف قزملاهمق | امس تا م
 ىقاساءمالكلا قبسدقو ىردنكسالادا زحل ارفاط هج رت ىابت 2 ذىتلاةيلاذإاتايدالااضد ا دبلا بنو 1 ىلاعت هللا ل. دهّنالوسر .

 كوأملاتناكو س ردتااو رص ءاضٌقلا ىلوق ىناعملا ىلءاصاّوغاَ حتا تف دارا نم اناكوة#سرتلا كل: 1 ىف هارأ تنكو لسوءيلع
 دالللابضغثالئا.ندلاس ئاع كمر ف لاقي ناكو ثداوملاو ىواتذلا فهد دقتودم'ةعتوهمركت اناعرلاو

 نيتثامو نيتسو عسب راد تاذمررهش نم نقي تسل هتدالو تناكو يدا زا نءاىلعدرل او داعتلاةفالنو

 | ةصع وبس لك( ىفمانملا
 ىللصعل ءاضّقلا نك ركف

 35 ل دمع ىلأ نع ى_-ونيعب رآ و عسب راةنس قاعوسلالاقوةئاسولت ونيعل رآو سب ةنس 2 ونود ا لكَ ةهسلاب ردت ةدانز

 جيا نم هفرصنم تع قرت روك ذا ا دارا ننانآرصم طامخ اه ىف عاضةلارك ذو هريسغو ٌقاسنلا || لرتدعبفلوالاف ناك اه
 مواعفافرصتم ناكوةرهاقلا عضومىف ل قو رصمةنيدم بابل عب رحت نعتلاهلثونيعب راو عب رأةنس || تبراك تنارام ءاضقلا,
 نكي مؤ كلذريغوةغللاووهلاوبرعلا مايأو رعشلاو ثن دحلاو هقفلاوعركلانآرقلامواعنم ةريثك || تيآرسف ءاضقعلا لاحمف
 روذاكوذسش.الا ثنو وجو أ مساةدلاوب ريمالا هتزانحرسذحو ماعل او صاخلل اىلاانب#تاكو إسم هنامز ف 7 ىلاعت هللا كبها لوسو
 هاما خقندارد اووي ىانعت هللا هجر ناموا ورهش دعبل راو ةنسن نوعبسو عست هلو دلبلا لهأ نم ةعاجسو ا لوسرا,ت اعف م سوهءلع

 . هيلاب دقت هعننب ودب دعا لمعت هادح ا دح أن اكوفل دعب لاد ْءلادلا دب رشوة[ وملأ

 ي(ىدادغبلافاشلا هّصفلا فرتصلابفورعملاهلنادعتدمشركي ول )دع
 ءاسضقلا تكرت قادلبا

 اكمشنملف و كتم فر قذيزبل
 لوصالا معو سا.قلاوراقتلا ف قذملاب رهتشاومي رس نب سايعلا ىنأ نءهقفلا نأ ءاهتفلاة|حنمتاك هللا لوسر لاق لاةتوجر
 طورشلا معفعو رشلل انب ادكأ نم تدتنا نهلؤأو»وىفاشلادعبل اوصالا,سانلا لع أ ناك ىف ريصلا 3 أ 0 قيس ْ ركمانأ تالوصالاى هفنسص يأ هناك ىلامتلاركيول أ ىتو هللمدىلا قبس باك ءةسفلالوصأ ىف لو |||. تأسس هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءافاهدعب وءارلا عتذواهتكت نمةاثاملاءايلا نوكسو هلم هملاداصلا هب ىف ريصلاو«ىلاعت هناجر: اسماتو |! 6 تل ا نيالثتنسيرخ الا عسير رهشنمنيقيناسأل سوبا مون قولو «ناسحالالكدبف نسح ابك هيف فنصو | ا ل ال
 ِِء م 0 00 0 0 ا لغتسست ءاضقلا
 تار دةناهدسةتواهطيضاهرك د,تدصقااو مهاردلاو ريناندلا فرمذن ناةر وهدم ةبسنل اهذسه : ع 3 7 --ك-

 حالصاب الا لغتشنال لرتلا 0 ءاراوةاصلارسبكي نوال نال نءارعتك | دنع ىم ا اصاو كيت
 ده(ةعفاذماليهرصعماما ذاشلاهيقفلا ىثاشلالاغقلا ل عمسانب ىلع دمر كونأ )<

 1 010 02 ال ف دوا مل اوس 318 2 ب حصر 00 وم صك 2 0055522------- -  س ى تدزىئتهو كسفي

 ناسارخىلا لحزهتقوف ه|ل-ةءنيعفاشالرملاءار راع نكح ملارعاشاب وغلايلوصأ امدابمتف ناك ١ ابر سشتتدر حالصالا
 اوهوةريثك تاغنصم هلو رس نبا نءهقفلازخودالبلا فهرك ةراسور وغالاو ماسلا و زاخاو قارعلاو ١ انأ موح رملا لوملا لاقى
 بهذمريشتن اه:عو ةلاسزلاح رمث هلودقتلالوصأ باك هلوءاهقفلا نمن سلال رملاف:.هنءلوأ ||| تاكو ه-ءالك تتد
 حس جس سس ع 3 انا دصلح لا

 ىناشل |
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 نبّنلادب ءونأو هللا دبعون أك ا اه:ءئو رو 1003 1ع ءىو روءدالبف ىئاثلا]|
 ىف ه نعلن: ىذإابب رقتلاباكبحاص مام ادلاو ودوةريثك ةعاجو ىلسلانجرلادبعونأو هدْيَم

 وهورساتلاوت ألاف هنكل نهرلا باك نمىناثلا بالا ىفىلازغلاهرك ذدقو طءسلاو طيسولاو نام ٍ
 نا متل اب اك نمىاثلا باب !ىفطيسسولاو زيجولاتالكسشم ح رشف عقلا لاقو مساقلا هبا رضوط ْآ

 ماهمالا ىلع بي رقتلا ب حاصلا اذهلفلاق مث مساقلاهنباهنا ىل ةولاغةلاركب ونأوهس ,رقتلابحاص
 اكد سورا قشمد.ةياداعلاةسردملا,بتكلا ةنازخ ىف ةئامقسو نيتسو سمنت نس لا وشفت ًاروتاق
 ىلأ نب مساقلا سلا ىنأ فينصت هناهيلعبتكو تادلة شع تاس> نم وهو ت ادا تس ف

 هرك ذم الاىروناسيئلادوعسمنندلا ب امة ميش روك ذملاةضسألاتناكدقو ىبئاشلا لاغقلاركك
 اقل تن :ًارماق ىزارلا السا ىدلا بن رش

 ماسلا ىذلاودوح ولا داقلافتلاتالعذلاسب رةنلاودياعتهن اذهلذو ههنودقتعءاهقفلان أ ريثكا|

 ةاقوف فالتخالا عقود قو تاس ارخءاهشف هن رع ىذلاودس « قتلا انهو سانا اىدي ًايدوح وم

 ةئاسلثو نيثالثو تسةنس ىف فون ءاهتفلا تاغبط ىىزاريشلا قصماوبأ يسن لاقفروك ذملالاغقلا |

 نيتسو سجتة:سة3ع | ىذ ىف شاشلاب وق هنا ىرولا سيذلا عسببلا نيا, فورعملا هللا دبعوت 1ك الالاتوأإ

 تناكولاَتفد داز وباسنالا باه قىناعوسل انا اديه لهنا أو و نع تتكوهنعتستكا لاقوةئاملثو

 ةقان# ١و نيتسو تنم ةنسس قول ةنأ لد ذلاداك تاع اال ونتثامونيعسوىدحاةئسق هتدالو

 لافقِلا جرت قهلاقلؤالالوةلاو ىئثاشل | ةبجرت ىفاض: أ باسنالا تاك ىهلاق اذكهىلاعت هللادجت

 نمةعاج اهم عرش تور ةةاروكا دم ىهو فل اههنير نيم عم نينيشي شاش ] |ىلا نست ئشاش او ٠

 0 نعرخأتمو هو هلدامعلا ىف لاذرك ذقيسدةوىزورملالاغقلا ريغلاغقلا اذهوءانلعلا

 « (ىفاش /|هيقغلا ىسح رسأملا للصم نب لهس نب ىلع شيدت نس اوتار

 زاجل او قارعلاو ناس ار ع هممت لد ئاسملاعورفو هبيترتو بهذللاب مهفرعأو ناسار ذم ةرعفاش ل امال 1

 فل كاكو دادغىلا عجرم تامنأىلاهمزلورصم لا «عمي رخو هماعمقغتو ىزورملا قس اب ب صو

 سردوتئاساثونيسعب راو عبرأ ةنسناساوخىلا فرصنا مامن ءمايقدعب سلاش فةرب رهف تا

 ةلاريغس رقتلا اذه واهغقو هنايدطخاماعوىلاعثهننا عاش نأ

 نب نسل ان يلمُؤملا هلاخ نم عنو عربطلا تبطل ولأ ى ضاَعلاهعفَته هنلعو اهواهتذزدا هذعو رولا
 هادي ءونأك امالاقوىفدصلا ىلءالادبعن سنونوىف ذزاا باعك نم رص عم ا ْ

 ءاعب ب رالاة مش عفوت وةئاسمل ونينانعوىدح اةئشح رفتةنسلارادقءالمالا نساع هلدقع عسب

 لاقو سن وءيسو تس هرم ود ونينامو عب اد "الا ىدام سداسس بإن اة م عى نق

 نيسفلالادعب و مملا خب 1مم ىفقدساوبأ مس

 ىادجل منا أودو سدح ل و 7 -ممةنك اسعارو ةلمهمةح
 نس اونو كراسيملا هللا ديعدب ىلع لس ًافامئارصأ ناكى رولاس دل! سح رسبامنن ىيسدع نب نسما

 روك دما سخر ساما لكل اةيسنوهءلا بسنفروك نملا ىلع فت نب .اروك 31

 قاعموبدالانونف ىفامدةمناكو .بهذملا فة: هو> و هلوهرضعفاروهشماع .زوالضافاهمقف تاكا

 هنارقأو ىدسع نب دمج نب كما دبع ميعنابأ عمم ل دل اوراظنلا ىف نب زرماءامنءلانموتا | ارقلاو فارق
 رو دارس ل حج !ىلااهمماق ًأقةئاملثو نيئالثو عبس ةنسرولاسي ندر وو دل

 8 رشو هإ-زلاو عامسا اريثك تاكورتك ١ اونيعب رالادعب بتكو فارعل الخدو ريس

 دو ءاضقلا رات نأ

 0 اذهل أريغو كس

 ةرش سدو

 لماعلا ملاسعل ١ مسهمو)# د

 فن رشلا لماكتلالضافلا

 (ىسابعلا محرلا دبع
 ءالع لعأ ارد :رمصعداو

 موا بعلا ل صحو هرصع
 ةغالسلا لغو ةسدالا

 نداورسفتلاوثيدحلاو
 ادعت نحلا ءالعنم

 تقتأو انلاعادن سال ص>و

 نمرىةنطنططسق ةئرالم

 ناخد. زن انتاطل_بلا
 : تاظاسلا لبق نممان ل اوسر

 نانو رصَق إم يروغل ١

 قئتتو ركسعل ايىذاقلا

 نارتو شاقل زااشإ
 همرك ًاورون زاافيرشلا
 حرش :هلناكو ا اركالاهراغ

 0 2 راشأ ى راضال

 تاغ دب زرياب تاطاستلا

 ًَة ةزئاعناطاسلا ءاظغأ ف

 ىااقس .ردملا هاطعأ و ةيلس

 َّئى ا ا

 تاتا ىتفروش رع لا
 تسرد اكو شوال
  ىروغلا ناطاسنلا ةأوذ
 ة-ئددم ىلا أ رضع
 هلنيع وانا ةءلرطنطسق

 امهردن )وس ع هوب لك

 ىماقأو دعاقتلا قار راع

 ةريبك ةدمك تت طنطسق

 ثالثة منور تلا

 دق :و ةناه سنو نئكاسو

 ناك ةئاه نم هنس اير

 مواعلاب|لاعيلاعت هنلا هجر



 ع سووا هئاقتاتا 7 - اوم كيد اراه ةتيدالا

 وهو رنا تاق ل 0 ركع فوت و و صاقلا نب سابعلا بال رصقتلا ناسا ١ دهل تناكو ريسسغتلاو
 عي ٍ 9

 ءاملتا شن نئلناو احر اوىذابا رتسالا ىلعم العلا مد ةتدقولاعت هللا هجبرتنس نيعبسو سمت نسا | مل-ءفلاعدنسوىلوط

 ىليعاسممالار كى همقفلا نحن ناك هنالكلذ ]لمقام او نو اهدعب واهقوق نمةانثملاءاثلاو ةمعلا | : ةفرعم هلتناكو ثيدخلا

 قنطار دمل نب . مهار ارباني ىسعن ىسومنانو ره نب ناس نب نمش نب نا_ولس ني ربت لهس وبا ْآ تارضاحن اوي راوتلابة مان

 «(ارادعر و ناسنل ا اداوموالصأ ىاهمصالا ىقاعصلاب فو رعملا ىلتتلا | هناكوتينرعلادئاصقلاو
 مج وحل 2و 2 1 1 2 ع 100 6 00

 قادبعو أك اطاءرك ذيتاكلا ىذورعلارعاشلا ى وتلا بيدالا ماكنملارسفملا ىفاشلاهسيقغلا أ نب مل ة
 ةملظ 7نمو) 6 5 طدشو

 ىاعت هللادجو

 0 راه

 حجرخ م مواعلا قركتو هملعهّمغتو ىزو درا قكساانأ بعص هنارقاو هباصص [هيقفو هنامز ريلاعف هزات |

 وأ عديلا ىئالف نينسسا م ماقأق ناهيص أ ىلا ىدتسسانأ ىلا نيتسا بس ردو ةرصبلا ل خو قارعلاهلا |

 جشلا ناكو ماي ةنالثدمعمتأ اال ساحوةئاسمادو ني الو عبس ةنسرولاسدن درو فا ةذت دهم عبرجش ب بيطلا |

لو نمي رغلان متةمونكأقو سئرلك كلذكو هعمدعة بف مول لكر ضخ قدا نب رك ولأ 0 ل 0 3
 أءازعلاغرفا

 ىرتأ دبع عاشلارضحو همدتتو انش, رقأ الا فلاختالو قفا 2 قس د وراغ ةنلا ساعت هلاو دع 56 ١ 00 ق

 ؟ لوا دنع ةورتروص

 ناكو روناسي هاه قف ذا هنعو تف و سردو كا ذىلا باجأف ناهض اب هءارو مهغلخ نملقن. نأ هنولأ - 1 ةراظن

ثم ىزبالو ةلئمىرتال 3 داعصلا لوسول أ لو. دابعز:بحاصلا ا : 2 0
 : ا راك نءدلولاولأ لئسوه بسم: ل

 ١/ سانحالا قيسانتملا ٌواَوالاك
 ظ

 | نتاوي وتس داتا ىق واعصلا لثمتوكي نأردقب ن مو لاف ىك ولعصلاو لاف لا مومف فرطلا تدعأ اذاو

وةاهفلثو سجن ةنس ثر دلل عود 1 2 دع
 ةنس هقفنلل ىنةثلا ىل- نأ سا<ترضح

 ةدسرخا ىف فولو ةرشع ثالث

 8 هيلعةالصال بتطلاابأ دلو ناطا سلا مدتف نيسحا تا مهلا هنزانحتلجوروبا سنبةثالُثو نيتسو عست || سايلل مهؤاةرراصو بش.

 ١ ٠ مالكنلاو نيسلا فرس عند ازك هم وب داك تدارختلا 0 هللا'جر (هملفن نمو)
 0 ولعصلا ىلع | هيسشدنعاطت لاسعت

 ا ةلاهيقفلاىدادغيلاى لأ ماع نبةلس نب لضفملا نب دمت بءطلاون )< سشءرقأ ارهدلا ىذعرأ
 0 ل ل را 10 2

 | ازهلوءاك دلا طرغتا ةوصوم نأكو جيس نبسابعلا فأن ءهّمفلازغأ مهممدةتموءاهقغلاراك 6 نمتاك شطب ددوةوذرهدلاو 1

 تبسلو ىشمات نك, دِخو
 , ةنس مرا ىف فوثوةد. دعابتك فص و ليما هراةمىولعتىلا ل.ءولابقالالك هيلع لمعت سايعلاولأ ناك

 || ةلمهلانيسسلا شت لسوتنسحموج و بهذلاق هلولاعتهتلاءجربابشلاضغوهوتئامثلو نامثأ] د 00
 ٠ || نونفف ةروهثملا فيناصتلا باص ىوغالا ىضاامصاعنبة لسن لضفملا بلاطوبأ هونأو مئاوماللاو ا 1 9
 : أ ىلع كرد ساوعالعلا نم هريغو فا ارعالا نبا قل طخلا محا امسهزملا فوكتاكو ثار هلا اعمو بد د 0 ْ 0

 ارخافملا باكو ةغالالعى ذي راتلا باك فيناصتلان هاك. كلذفلعومأامخونيعلاباكت ريالا | 0
 1 ل اارس ل سدو فيطلا باكو ةيشلاءالح باكو ىهالااودو علا باكو ١ ا 010

 0 تاكلاميلا جانصامبكو ناسنالاقلخباكو تابنلاو عوزلاٍب اكو قاقتشالاباكو أ ارح تورشعو | 0 0

 ا نب ها كو اهنعىورو وهلال ىلالشدملاباكو ذودمملاو رودقملا باكو الاب شال

 ' .ريهاشمءالتءالع مهكتييلغأ ءهوهش واروع 0 ا 00 اعشذتم اعضاوتم

 ليعممارب زولابالسصةمرو < ملا لما تاكو لاعتهللا مهحرأ رمل ضيا 3
 . (ارعاشلا#و ,رلا نبا ثا هلل قف لباب نن

 : هوان انبأ ل ضاملا ف لمعف هاب طع ىنورلا نا مرحورت زولا ىلع كلذ تفاحه هر ةادقللا ا م 0 هيكلار قو

 ' عارفلا : ةورذتد رس غتو د قاسكل اء كى تففلتو

 عاش ع ندر كندا هن وجنس دع ىت 95

 2و لكي اسع دو الا أ ذا اوَسْنَم تنوكنو

 5 ءاييعالا و[ حب نمآلالع #3 0 كدععب نأ هللا ىف 3

 (' سفنلا ى» اعلا

 1 هلو الوسقم 1

 ةكرب ناك هناهسفلوقلا
 ىف ىلاعت ليا تاكرت نم

 ! دئاصقلانم ةلوضزالا
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 - *(ىر وناسي !ارذنملا ب مهاربانن دهر كب ونا) ع

 لابنك ءاسلعلافالتخا ف فن لاقوماةفلاتاقبط ىف ق.اونأ خيسشلا رك ذادلاطما اما فتاك
 ا ةتافاقور درا تاس ةكيفوقومتفلا ذأ نع "الو فلا لاوقفاو !اهيتك ىلا عاتساواهلثم فس |

 | ةرثك ىلعلدب ريبك باك وهوفارعثالاب اه ءالعلا فالق فةروهشملا هتك هر لاه ا

 نم هركحأ طوسملاب اك“ هلواهعتمأ و اهعفنأو بتكسلا نسحأ نموهوةمتالاب هاذ مىل_ءهفوقو ||
 ريغصوهو عاجالاب اه هلؤاضت مههاذملةنوءابلعلا فالتشاقوهو .فارمثالا || ٠

 - «(مناش ا عم رودس كم

 ل / امذاحل 00 ركبوا 122 كد ا ىزورلا قاد

 بصل لانهثد ونيس عبساهب ردا ةكمىلايرخ مل مالا مساقلا نس دجأ نب دجتو ىنطقرادلا

 رازيل اركبول أ لأقو ب نباكلا اذهىورنملحأ دب زو ًاوبيطلالاقىرب رفلا شون ندمت نع ىراغلا

 ده ئ دج لاقو ة ةئيطحخ ىنعهبيلعتلثك ةكئالم ا نأ عاف: كمل روهاسبن مدي زان يقفل ١!تلداعا

 هن ا أو مانا فاسو هيلعملاىلصدفالو براد ارلوع ىز ورملادب زابآت عم«هيقفلا ىماحلا

 ريعد تاكفئن ىلعردقنالاريقفدرمأ لو فناكو ةئطوبلاةيككا هنا حورايمال لا هيلع لت 2 ريو لوي

 اهبىنعب وا ساو مىيعنع هلع لوشب كإذىف هلل سقاذافدالبلاكلتيف فدرلاة دش عمةبجالد ءاثشلا

 تطقاستو نس دقوهرعرخ 1فايندلاهبلعتابقأ عهلاحن طاب ىلعادحأ ص طن نأ بت شدالناكو رقفلا

 فهلا كرابالة هعنللابط است لوب ناكف عاسللاةسساح نم تلطإ وشما نم نكس التاكف هنانسأأ
 ةمعن هكتراسصدو ىرث ل رك ذادقو باصتال اوبائالن يح تاب 93

 ىهونيئامعلارشعفودو ا
 يي را 2 مت تك تاررحر تنك ١

 ان رن نانثك لعن وصغلا لدم 0 ةلزدعأ كارت الا تن نمى افيطت

 اننعلاةنطار ومع نسخ اينيكح # ةنغئار مورلا تاشب نسم دودو

 انيلاتهقارط أ نم 2 ةمعتم عد راسان ىنزمغب
 ا دمر جات نينح فنكف ع هن ف اوحالتةءانح اك درت

 اتينانقلا تلفت ىتتللاخ وب لل انوار يح
 مزلاكلا مدت دقولاعتهللاهحر و رعشت انعلثو نيعم سوى دحاةئس مح روع فلات سيلا مون وت و

 ةداعالا ىلا ةحاح الفى اشاقلاؤىز ورملاةمسن ىلع

 «(ىفاثلاهيقفل !ىدوالاءاقر ونن رصن نيد نهتلاديع نب دركي وفا )ع
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 ه6

 يي

 هيج

 لدا ةعرواستلا عاودت ال اهرك ذوريصعق ةوفاشلا باص ماما:

 8 روش فوثو# هريصت 7 ىلع مهاكمأ اوءاهقفل ادهز 1 نم تاكو ةدمان دنع : وناسي ماقأ او فرص | ع

 واول توكسوةزمهلا مضب قدوالاو نكات هّنلاهجرذ ا داك ع نفدواراضب ةئاسملتو نينامثوس+ةئسلؤوالا ١

 ءاهقفلاو ىناعمشلا هلاقازكهار اراخ ىرق ن مةيرق ىهوتةندوأىلاةيسنلا هذه نون اهدعب و[ ههملالادلا ذو ا

 ةرمهلا تغب فدوالا اوهلوةبلعلاب لاغت الان مز انحاشم ضعت تعمتو ىدوالا نولوةدو هنوقرك

 جتفت هنأ ىلعل دبامماههم قرتف وهف قت اامداعم ىذلا زاب ارك أ باه ىفت دج و لعأهنلاو

 كاد قت اسواو ةزمسهلادعبندوأامأ و لاق م ةزمهلا خب ذب هلو أع هرئاظ:زوثدرا عم لع دباف 0
 ال ا ل يل

1 

 ددطمر تخت راج خوش و
 صرخت ازها اوسع 0 هلو

 ير مانا رهاجع ةأسعم

 صرخت ادهاوش حرشف

 نمريثك 2 كردتسادقو

 حر حارشلا ىلع عضاوملا
 ىلعأ ىفدازو هحوردللا

 هح يل در

 لضاغل !لاعلا مهم مود
 ىَمخ ك نال مالا

 ب( ةتنامجحر ىمامالاةغيطش

 نم ةسيب ر قدي رسقداو
 ءالعىلعأ ار :وهيبسامأ

 دال ىلا لترا مم ةرصع

 هالعمر قد برعلا
 قيرسط راثخا مث اضأ 1

 كا وقرعلا
 اعشاخ اعضاخ ناكو هللا

 نمايضار اعرشتم اعزوتم

 د ريا
 ناكو ةنشيللا تانثلا
 ساعام اريشكوسردب

 تناكوريك ذتلاو ظعولل
 ريسسفتل افىلو-طدن هل

 قرر اقتل ارك 1ثاكو

 5 ,وريثكلاهيلعأ أرق دةوطقح

 3 هاتئاكو هب ار اوعقتناو

 يو اضن :ًاهمفلا فوط

 لوقت اهرومواعل ارئاس
 َْطظ "وفه احوللا ف ت قت دار

 طخالو اذكك ار واط
 كت وك والصأ همالك

 +ةلاسر هلت ارولقت
 هنا نص ىلا و ”راهتق

 مانملاف مس .وهيلعملاعت
 6 ةريثك ى هو هعم هتك 2

 قانعتهناهجر فوت نك

 ةثامعستو ”نيثالثلاراوجف
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 ف وددل_ةص ىلا هب و و

 مث ةروصل مذهل ثم ىلءاناكمرك ذاذاهنا باكا اذهىف هتداعو اراخ ىرق نمد رف نوفهرخ اودلمهم ||| . ةدقرأ نانا فرغ ىلعأ
 هنا ىلع لدفةز مهل اةمدانههرك د لو ةفااذماهح ورك ذةكرلا ىف فاتح ناو هلا ىلع هكرت هإثمهدعب رك ذ |! ملاعلا ىكوملا ممول

 دعيو فاكلا فب ذابالاكو د“ ةدب اب لع عض اوم طسولا بح اصدرك ذو تهذملاف هوحو هلو لوالا لدم نيدلا تحن لضافلا لماكملا

 رصنو أن متملا ظفاسمللا بس اهلاواراخ: ها ىهوةمتملاذفلالادعبوة-وتغمةدحومءابفل أ مذللا ||  *«(ةزجنب رعزبدمح

 عسبسأ فولو ة 0 ل 6 ثبإ 0 ؟دح أ ىذايالكلا مت مس .ر نت ىلع نيني ننس نسا نيدجت نيدجأ ءاروامذالب نمهدح ناك

 ةمالعلا ةذمالث نمروتلا
0 

 تاق لامعتهللا هجرك امعب : راو نتعب ءاسدداو ودل اف اثو نعسو ناعم عن الاىداج نم نيد

 نءداؤملا جراب هنافطلغوهوهداومو ىذا. الكا ةافوي درب قىناععسلا نيرعسوبأ ًامذال امرك ذازكه

 سكعلاب الا نأ ارهاظل او هلاح ىلع هتك ر مذهرك ذ ذنمدحأ فد دءتاهج نمسك داق دول امي د ةمكاطنا ع نطوتس افلعترا

 اظةقازهدمتداواسعو
 «(ىفاشل هيتفلاىسراغلا هب وهاش نب ىلنيرجلا نبدتر كونا عهرغصف مظعلاتآر لا

 رواسي كراع اراخعىلا حرخ مانامز روواسين ماقأ لاقو روهاسسن رانا قلبا دعوت م الاءرك ذ انشروا شاوذاكا

 3 00 انس فون دامثّدحو روباسنىلا عر ماهبءاضقلا لوف سرافدالبىلا 80 ا هم م

 ا مودهراغ نع“ أو ةنماهرت لوا مدرغتة ديعيهوح وسبهذملا ىف هلو قامت هلياهحر 000 انآ دج ل او نيسح

 مسأو اوهوةنك اساهتكت ع نمةان معاي محو ةةمواومةسوتغمءاهفلالا دعب وةمسعملانيشلاب هن وهاشو *« لوصالا امهماع ًارقو نيلضاق

 مناءامعتالا نمدوختو هن وبيس حامصلا باك ىىر هولا لاقدعف هن وامأو كمل اءاشل اة سك ص ىمع مث ةسد درعا تااردلاو
 اهطدضغ نءىغتارهشوراريش اهتيصقةهظعةروك اهنافسرافامأو اد>اواسع«االعف ت توص عم ىبب مثدماوانبكن صح لاراس

 اهئالع نعد وزن ريثىلا
 ملسم نب دم نت مهاربا بنو مكح نب ىلع نب رفعح نت ةمالس نب دمت هنبا دم عون )+ 0 0 7

 »«(باهدلا باك بحاص ىفاشلااهيقفلا ىاضقلا اراقب ل
 لضافلا ملاعلا ىلعز ربت ق

 نم ةياسنرصعءاضقلا كونو ى درج هللا دبعوت اهنعكو :رلاكو قشمد# رانىف رك اسعنبا اظذاحلاهرك ذأ ىلا عسر مدي له كويسملا
 هيل فاح باهشلا باك اهتم“. 1 هو مورا هج الومر هم هجرت سد د رص اًةهح ةغماقأ و تاو ةنك اؤزا

 ردا 0 ريصم ططحخ تا هلو ءافلخلام راوثو ءاسنالا نع ءانآلا .اوراستر ىناشلا

 نمرسشعسداسسلا سرج ةإ.ارصعىوو مولعة دع ىاننغتمناك لاقولاك الاب اك ىالوك امنن رصأ
 قاعمملا رك ذو راكلا لصم قرصعلا دعي عجل مول «بلعىلصوةئاهعب رآونيسعتو عب رأ ةنسةدعقلاىذ

 ست ةنس ج هنأ دادغب مران تحاض اظفاحلاتباث نب ىلع نيدجأر بأ يطل اةجرت ليذلا باك ف

 دقو لاعتهلاهجرهنمثيدحلاعمسوزوك سا مطل د هاما نيعبرأو

 ارح رجلا عطقالاةرب زو نع لعن ناك هناورصمبحاصىدديعل اك اللا نم رهاظلاة جرت قدرك ذ ذمدقت

 نموهلاقت وةعاضقىاةيسينلاهذهةلمهمنيعفلالا دع وةم#ملاداضلا هنو فاقلا م2 عاضقلاو

 0 م لئابقهيلا بني وكلام رع همساو حدالاو رثك الاوهو ريجنموهلاش ون اندع ندعم

 ناليقو قفاكلومراتل رتل تارغر خم عامراخلاو فرش نزح كا وتلك
 . ]| ةثاقلثو نيس و نامتةنس قونر دنغب فرعد وراقلا ىدادغبلار ةعج نب جت ببطلاو أو هروك ذملا اراختلا

 ىتفأو سردو اءوو

 جرخم هلئاضف ترهتشاو

 فدرشلا سرل ماع

 ةكمشلامث كانه رواعو

 لابهذم جا ةفرشملا
 ندم لانه عوهقرصم

 اراحآو ىنمثااو طولا
 ىقأو سردو طءوو هل

 مسلفعل ]وق ةعدل لصف

 ةااسلا بد 2
 ةظعووةاقالخ ىايشاق

 هقفلا ابك هل فلأو

 ىلاعت هلباهج در رمعم 0 وددت ال اود د لمو

 9 ىفاشلا هيةفل اىدوعسملا دج ني دوع سم نبهلنادب عنب دج هللا دبعول )<

 لع اشد دق ا و ا لك 1 1 ا كلا يا كا ا كال ا دا لب لل ا 6 ا ا ا ا 1 كا ا هن ل ل ب ل ا ا ل ل ا ا ظل

 - هسيحأف ”هراسملاب يوسف

 - || هفنسحأو زم ارصتخحرمشو ىزورملا لاقل اركبىلأ ىلع هقفتو ملدأ نم عرو زّربملضاقماما ||. مارك الاساس
 بابيلا قناع الاى طيسشولا باه ىولازغلاهنع كو لاغتلا هذات#سأ نعش دا نمال. اةىورد 4 . 38 و 3 5 و

 ا 0 ا
 | لاقفل جودا ىمتن |مئاضيبلك أ ا. ال فلول عرف لا ةفةسفيطل هلْ سم ثنحلا هن غقراسوف تلاع 1 كاندنع قبفلمحرلا ىف هل

 هّللاو ىف ىابتباق كاملا ونشأ
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 ءافرخلا نمو .لاقارفاسأل ب اوجلا هرضحي لف ىسركلا ىلءوهوةلكسملا هذه ن ءلافقلا لئسدةةٌضب وهاذافككقامنا# ”الهثاو 5 مال 0 سمسم
 اهله محو و سورا نسحساو ضنبلالك أ 5 .موعك قاملك ادق نوكفهلك أ 0 : وفط ذل اهتم زدنا هذيلت ىدوعسملا لاف

 : لغتشاو كانه ماقافادح ١ لاعتهلي هجر ورعةئاهعب رو نيرشعو غينةنس ىدوع ملا فوتو لم اىئاطل نما هذهو هيف

 نسع ئبلاوطعولا دوعس مدح ىلاهتيستو

 ١ بهن خدر يي
 ص قيقداننةتماماماراصو ىناطسل ارعىأ ىداَعلا ىلعرولاسينبو ىدزالارو هنم ني نهاقلا ىلع ةار

 هلالاف كفو كادي زا ا طوسإاو ٠ ءاضقلا بدأ هنمةعفانابتك ف نصو مهنعخأ اوجاسملانماربثك اعاد اود فل 0

 هلا لست 7 لدا ا وبذا هنعو ءاهقفلاتاّعيط قفطل باك هلوفاعمملا لعد درا باو ءالعلا ب هزمىلا ىداهلاو |

 اس ل اوان دزئاوحلا 8 واد 7 ا .ركسللاضما اوغوعاضقلا بدأ ف فارش الاب اك بحاص ىو رهلادعس

 قامنلا بن ا 3 ْغ لاعتهتادجرةئاع 2و نيعيسسو سجةنس ىهندالوتناكو ةناماسعل راونيس#و تاغةنس لاش

 ىلاعتنا لسانيب:ةريسف ١ دابع هدحيلا ةيسنألاهذهةلمهمل ا دفلالادعب وةدحوملاءابلاديدشتو ول سهملانيعلا ف : ىدابعلاو ا

 قرخآ اكو لسوءهيلع | _ يورهلا ىلع مالكا مدقتدقو روك ذللا
 مث هلاعدوداقالو فوصتلا + ىلاشلا ذقلا ىزو را ىرمطادجت تدع تادضو از

 وزغلا ىلا اطلس !اجرخا ىثاشلالاغقل ارك ىلا :ذمالتنابعأ نمناكو ىس راغل اركرأب |ت دةيغفاشلا ءاهمذلا مدقوق م
 1 ةس رةةوحو بهذملا ف هلوثام ثلا هلو ظفحل اةوةف لع !اهيبرعدن تاكو قىناش 1ك ارمشانورعماقأ

 1 هانعم نأ ىلع لاق هللا ىلعىهصلا ةلالد ده دز أ هم هيلا ىئرىذاشلان ءىورو هنعتؤيناسار لن ااهلقن

 5 ةعلق هوم جففهعموهو

 نيلخادإا ىناث تاكونوسم

 : 0 6 0 1 باك لوأف ىعلا ح وتغلا ولأ 1 ذولي الفداهتحالاعضوماماف عماجلا ىفدهاشن لق ل - ل اعح ١
 : 0 3 1| ذل ةمذات ٠ نعلئتس ىرضاناهثادبعانأ: .ثلانأ طيسولاو زيجولاتالك- ثم حرم باك نم حاكتلا

 ١ ىربشلا حيل عيشلاةنباتناكوأك اسالب وط خيشنلا قرطأ افاهملا اراغنلا ينجالال جر ازو<له ب 1 قى و فززر د( رسح

 | راج نيد لارافطأ ةمالق نم تناك ن اد لئسملا ذهبا او-فلوقي ىنأ تعمس دقوركم مدد تلاقف هن
 أ لا رو دا تربت بلاعب تالشل ناسا اوزءعملنيلحر !رافط' نمتناكناَو اهملار ظن 1

 ترق رد ٍ تاقىلعلا مال ها ةيفاك تناكل د إ؛ ؟ىملاهزهالا لعل لهايىلاصتان هدفتسأ لوا لاقو قردان رش
 00 | ١ ةنسنلاناماق ةالصلا ىفةروعب اسيل ثاددلا اولاقاني اصناف هراعن همذ نيا رلاو نيديل |نيد ل عذتلا اذهن

 0 7 5 0 1 ارشعء قف قوثو ةقثناكواضنأ آت د_هلايةف :رعم هلت ناكو رادتلفاقر ذامسهتيب فرعتاف ىئحالاو انى
 ةناام هه ةيدست

 0 نيّتغللا ىدحا ىهورمذلل ا نمداضلا نكست وءادلا ارك دنع زهرا ا ةعداو فادح ع ذا اردو ادن ريدعءاضالا ا ارق ا را راطلعلل ةمعملاداشلانوكسوةمدل اءاطارسس 5 :ىرمتل او ىلاعت هنن اهجرة اسم لا ونيت

 ىرغةرغففاة بسلا فاك داضلا قب ىرمضخلت الاقي نأ سايةفداضلا كو عاخلا خش رمضان لو#ب نم .:

 واول نوكسواو موعدا الاد: ديو حلاو ذا تش ىو كلارا ون عع رسال اه مياي ايوه ١

 وس لاه 0 ا دلال الاد رقع سارعت 4 رد ةمسأل را

 ثسع رحكحنملا ندع

 جال ةمولهلاففاخال
 ةد-المجا ضصرعت و

 هخئاوص ع مج مزتلاوهيلع
 آيش هنملك انكلذعموهو

 الغتشمنينس نانثكخ |
 درااوثي د اوريسفتلاب
 ضفاورلاو ةدحالا ا ىلع
 كيد درأ ةدغاط لامس

 ع ةفئاطلا َكإ:تناكحو

 5 اي( ىناشلاه.قفلا ىسوطلانثدلا نس زمالسالا ةع سلا ىلازغل ا دجحا ندمت ن دن دجتم 3-

 روناسن مدق مناك ذارلا دمت ىلع سوط أ ادممىف لغتشا هإ ةمدرمصعرخ قفين اكل اقف المل نك
 هنوتعلت ثيع هروسضغيب : نمراصو ةبد رقتدم ىف رخت ىتحلاغتشالا ف دج و ىني ودا ىلاعملا أن يمر + اماماسو ردا فلتسناو

 لاعتهنباىذر هياععلا عم قوت نأ ىلا هلامزالملزب مو هن سس هذاتسا اكو تقولاكلذ فق ئصوهذاتسأ سر مهلاراشل ان

 ىلا داع عماسملا ف مهنع غلاب وهمظعوهمرك اق كاملا ماظترن زولا قلوركسعلاىلاروواسي: نم جب رفنهترت روك ذمايراثلاف
 تاطأ لا ننزل ندر ا 1.1 0010 ٍ ٍ 0



 ل عءةسئوسو ناعما

 فلو شامارقىلاداهملا
 وْرسغلالاوحأ اراك" هل
 سين باك وهو هلئاضفو

 برحىلاهعم تهذذادح

 لكافعي تاكوةغئاطلا كاي

 ردع قا رستطلاف م وع

 داهلاباوث و مهلزكاذب 0
 ةهنفياطلا تال اض د2

 نس +. وهمركم ناطليسأ او

 ناعجلا ىتلاالواريثكيلا

 تيك سيط ولا ىجحو

 تغليو .راصبالا تغار
 هه رحاتحلا ىولستلا

 لغتشاو ءاعدلاب تاطلسلا

 تاطاساال 0 وه

 راعي ودعأا هز مافنيمآ

 ىلا رفاس هنا ملاعت هللا

 اهله 0 : وذ ىلد امور

 ىصاغملا نتعمهامنو

 صن ارفلاب مهر و

 نم نمريسشك ةنلسل ل ملسصت 5

 ةدانق اعماح بت وسانلا

 هيف ار_دكدمو ىارمم

 بوكسأب رخ 1 ادهسو
 نينسرشعردق لانه ماقأو
 لك مهظعلا تارقلا رسسغب

 ريثك هيدي نيبياسأو مول
 نيننث اًدنس فورا كسلا نم
 اره ةئامعس سو نيثالثو

 00 مافعالا [ةناطلعس 2

 تَقو .هاءدو سوركنا
 نيسمملا فل اءافلاتعلا

 هسورب ىلا لقتنا عمدقتاك

 فق عرشو لانه ل

 لبق ىوةفريبك عماسءاسني
 ةئس مرا عبار ةماخا

 ةئامعستو نيثالثو نأ

 5 د نيعيتسلازهأن دقو

 ٠1 1 ا ا اطحسمسس دو ا حسام عطس عتمه سجس

 رهطو سلا <ةدعفةرطاذملاولادخلا هنن ىرف لضافالا هةعانجرب زولاةرضع<ناكوهيلعلابقالاىف
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 راي واهءافدارغبب ةيمااثال اهتسر دعس ردتلاهمل ا!ضوف مث ناك للاعت ديتزاسو هارت او مهيلع

 تعفتراو قارعلا لهأ هيبعأوت: امعب راونيناموعب رآذنس لوالا ى دات فشلاذو اهم سوردلاءاقلا

 له :رلا قد رطكلسو ةنامعب راو نينا“ وتامةنسةرعقلاىذقهبلعناك امعسج كرت ” مهنلزت رام مب هددع

 ماسلا هن وار ف سوردلارك ذيةدمقشمدتند دعماقات ماشلاىلاهحوت عجراملف ل اواصقو عاطتنالاو

 مةمافعملاعد اوملاودهاش !ةران زوةدابعل اى دهتحاو سرق اتزرااهنملقتناوه تنمى رغلا تنادى

 عاقل سلع برادا هل!فدوكرلا اممدصق هنا لاق : وةدمالر ردتكسالاب ماقأ اورصمدصق

 فسو ىن :ةلب كا ذكى هانيبف ىلاعتهّا ءاش تاه ير ةتاسو نك !اصيحاص نيفشان" نبف سو 0

 بتكلا فنصوهسفن لغتشاو سوا اعل همط و ىلا ذأع مةدحانلا كل نعدمز ءفردذ و 0 نبا

 مهاعءايحا|مموهقفلا فصال اوزيجولاو طيسلاو طسولاٍب اك اهرهشاوهامامنونفةدعى ةديشملا
 ةنس مرا سداس فهغنصتن مخ رف ىدتسملاهّمْغلالوصأ ىف هلواهلجأو بتكسل ا سن أ نم هوهو نيدأا

 دصاقملاوعلا ارابعمورافنلا كوة فسالغلا تفابت هلولدجلا لع عتنل اول اوذنملا هلوةئامس#تو ثالث
 لالضلا نم رع او راونالا ةاكثمو ىبسحل اهلا ءاسعمأ حرس ىف ىنسالادصقملاو هلدأ ريغ ىلءهب تونضملاو
 باحاقةتيماظنلاةسودم اب سد د ردتسلاو روناستنىلا دوعلاب ملأ مث ةعفاناهلكو ةريثكهيتكو نيلوك 1 اهيعدو

 نيلغتسثملل ةسردمو ة.فوصلا تنام ذختاوهنطو فدشي لاداعو كل ذل ماا تدع كاذىلا

 سل يم د م لات ”نمربها فئاطو ىلع هنأقوأعزووهراوجف لعلاب

 هلوقوهو ليذلا ف ىاععسأ ارعس .ون أ طفاحلاهيل اهبسفامكلذ نفرعش هلىور وهب رملا لقتناتأىلا
 هينشتل ا ع نعاهب لسا اد هدد هةرصب رامع تلح

 هيفحا بكت تئانعلا نف ع اهرب لك هاتر هعدقلو

 امهونيةببلانيذهىناهسصالا دامعأ اهيلابسنو لع هاوهريغلوخ اعضوم فنينيبلا انذهتأ ادد

 رهزأ دحت مثاب هنم تنظحو 5 معرب نو رثاك توبص ىنب

 ىرغش ادحول ىنلباشي ىف مف #*بثبتهنأ اومؤات الق تازتعاىنا

 مو قوثو نيسج تو ىد انس ليقودث امعل 1 اونعسج ةئس هيدال ارتناكو اههلبق نيذال |نيتنبلا هبل اتساو وو

| 
| 

 رغاملاو أبن دالاءانروىلاعتهامجر تارباطلاب لامس تو سنة ن#سةوخ "هلا ىداج شع عبارنينثالا

 اهتلج نم ةيئاف تاسان ىلاعتهنناءاش تاه 0 ذقأس و روهشاارءانشلاىدز 2

 هغلك سانلا ىف هلريظتال نم د هبتعف دوق ماظعاو ىضم

 ' ةروهشةدمص ةةلج نم ماسك ى أ لوش هتافو دغل ىل طاليس اميل رو

 تد ءوهوامدوك أ[ صاتنكو 5-3 تيموهوهدعب ىريصل تثيع .

 تئامعا مق نسل ىدحتثاع 35 اهلكنرصدق مانالا هن 1 ىلع

 دحا هيدخأ ةعيرت ”فىلاز ل أو ىموطلا ىلعمالكسل ا مدقتد قو سوط ةبصق ىهونارئاطل ارهاظب فدو

 انا دع واه ومار وةدحوملاءانلاو ]مهلا ءاطل ا تك تازاطلاو ةزمهلاف حفروك نملا ظعاولارهازلا

 اضن دج ةج رث ىف مدقتاكسوط ىدلد ىذا ى موتو ةيناثلافلالا

 فورعملاداوملاقراقلا لصالا ىثاشلا عنب نيسان بروسأ ندرك ونا )*
 2 *( ىفاش ثلاهمقفلا مالسالا رفنسّةلملاىروظتسملاب

 روصنميلأ 1 ىضاقل اىلع وكور 00 ب تدع 2 8 ملأ و 0 ةهسق ةودعق ناك



 7 ناوو عاجلا م رح 1 456

 سفن ددأَم نما رقةيلص

 ةريثك ل كاسر و بنك هلو

 | نن رصن ىلأ هةنصم ىلع هَمْغل اف لماشنل انك ؟رقوهدنعداءأوهماعار قو ىلاعت هللاهجر ىزاريشلا قدما
 ا نيمراسامامأ ىدب نيب هإ سمى ملكستو نصا ىأ عيسشنلاة بص رولاس:لخدو ىلاعت هللا هجو غعابصلا

 اصوص+خةد دع نونففف [ هقفلاىف نيعتورون اسن راب قايسس ف ىسرافلارفاغلا د بع اطفال ذودادغب ىلا داعو اهمف نسحا#
 نم ناكوءايعكلا لعف ا باك كلذ ن مة: تف يناصت فنصو ةيعفاشلاةقئاطلاةسأن رهبلاتهتناوؤه»اىنأهذاتسأ دعب قارغلاب || ٠

 هجر ناكوهدسلانيلصاولا | كلذ نم عج اهمفةمتالا فالتخا ل سم لك ىلامض ع ىفاشلا بهذمهبفرك ذيهزلافءالعلاة ياس
 ف لنتل اريثك ىلا _عئدتلا نس رد:لا نونو الدنا قانا فسد وهللاب رهاتتلا ماما هفنص هنالك :رهظت.ىلاهاعمو اريثك امش ظ
 نولقلا نو ا ا قدحساو أخ للا هلم قاهماو دة ناكو هناقو نيحىلاة اس مس+نو براةن_سدادغبةنب دعتيماظنل اةسودملاب 0

 ناكوسوفنلاهبلاٍبذت". ||| رقوىلازغلادماسول أو ةنارالاة مت: بح اص ىو زملاد.عسول أو لما ثلابحاص غابصلارصنونأ و ىزاري ثلا
 بناع ل سعىوسمتلانم | بهذملا ءاملعن مّعاشملا ضعى كحو وهاهالوت اوضرقن الف مهتمدحاو لك ةج رف كلذ و دق
 2 طايتحا 1تاكومج © || نيردملاةداعترح ىتلا:دسلا ىلع سلاج وهواريثكى كسب وديايعى علي دنم عضو سردأ ارك: ذمول هلأ 01 5 1 د 8 7 3 0
 ه«شالمو لكح امف 1 ددوسلاب ىدرفت ءانعلا نمو ع دويسم رع تدبسذ رايدلاتادخ دشن ًاوابماع سوادا

 نمت هنن تناكو هتراهطو ١ تببلا اذهوهلءناخحرلاو لضفلاهمدقت نا فارتعاوهنمفاصنا اذهو ركن وتيبلا اذهددرب لعسو ||
 هناتوأ رثسك اوهنراخت انف لوب ةريدقب ىسلابلاريثك ن.نادعمدحلاوبأ هذيل هسدم وةساجلا فتاسنأ ةاسنم

 قللا حلاصمىلاةفورنهم ْ

 نس ردشلاو ظعولا م١
 نق دثب دحلقوءاتفالاو

 مارحالا كداصقىلعاعرمش د بحب لملانتفا لضغلا ةبعك" ا

د امسطر كن رب 5 6 الو :
 مارح عا 0 وه :وهقلت 

 || ةئامعيرأو نت رشعو عستةنس مرا هندالوتناكو ىنحملا اذهل مىرعملاءالعلا نأ ةيئ ساق قبس دقو ١
 رو لولو تاتا || عمراريش با, ةر يتم نفدو دادغب اه سنو عبس ة نس لاّوش ىرمشع سماخ تسلا مول ىوثو نيقرافانع
 هدي . 2 0 ليتل ردك ىلاعت هّياامهجوممن< نفد لمقورحاوريق ىف قد ىأ هزه

 بتكحلاىلاةهاره ١ » (ىفاش اه تايدرالا هاديه د يدل نب هلادب عنيد جر صنون )+ ا 0| 7 ةاشاهقشل اقامغرالاهيزا رمح نن رمش نت رجا نم هيا دم ع نت دمتم دنون #)١ اوهعلاطمالءناردلا ١
 اف تطل رفامرب هنت | كور هريساقتلا بحاص ىدحاولارجأ نب ىلع رسل ىنأ نمي دما عمو ةدايعلاريثك اعروايتفمامأما ةسعجلا ماي5ق هنادناكف 000 هقفلاف عربو ىب وحلا ىلاعملا لآ نيمردا ماما ىلءلغتشاورولاسنلا هدأ نم مدسق
 ةغتنلب ةحاس ديوالسملا 8 مير بوقعب كات نأ ل جوعا ممرتنذأتسساابصلا رنا ف سولي ردحاليبا ىلاعت هلودريسفتف هلع

 ةجمولعو ةغلتخت هوحوو 3

 ماوعلا هنع نحأبو
 ءانلعلا نف صاوسللاو

 دشن ا وتابحالاوناطوالاىلاق وشل تدشوااهتنملواهتمعن نادبالا ىلع ت بهاذا ىرشملا ةيحأت
 اههسن ىلا صلخت اصلا مسن ع انلت هّللاب كامعت ليحانأ

 اهمومهت اح مومهم سفن ىلع وب تعدت اماذا مت رابصلاناف

١ 

 ناكو مهل ةسقوصلاو َ كاع درك ةدعّملا ىذن منن رشعلاو عبارلا هلل ىنونوةث اهعب رآونيسجتو عسب واةنسف هتدالو تناكو |

 ىدهلاىلاانعاداءاب راملاعإ| ىواتفلاو ىلاعتهنلاهجر قد رطلا ىلعةربخلا لاقي عضوءاهرهاطظب نفد ر وباستبةئام سجنو نب سشعو
 اعدب تاماامئادالصلاو | ننلهس جتفلا ىالمأ هل ىه لهابف كاش أت نك ىنايغرالا ىلا هن وسلا بلطملاةباه باك نمتح ردها
 : :رثك اننسات اود ريتك [| كلصحم هلاهنا عيفلا ىنأةج رفدرك ذواهلع فوقولاب رهعلا دعب ناقد رك ذمدعملا قايغرالا ىلع
 ترعبال 'قاحخ هبعسفتناو ا ىواتفلابت درغط ع روك نملا فل اىآدح ربى قانغرالاة مدس ىلع مالكا مّدقتدقو لعاهلااد كذلا
 ا اع ١ متفلا ىف الالروك ذملارصن ىلالابتدجوفةر وك ذملا
 0 : 2 00 2 : *(ىفاشلاهمقذلا نيدلا عت ىقلالا ى ر ولاستلا اروصنم ىلإ نن بدع ندمت د سول !) 5 نأالا هريسغلكلذرسس |[ : 8 0 5 5

 لاعتهتاحّورلاعتهنلأ رهن نت دج رفظملا آو للازغلا دماح ىنأ مال_سالا ةمح ىلعهعمت اذه واع ىهدحوأ و نم رخاتااذاتسا 0 ٍِ نمفوا : ىو ا ا ع 0 0 3 ع : : 1 .٠ 0 ع : ا 1

 : د رم رونو ور | لكرف رونا نت ةيفاثلا نأ رعيلاتهتناوف الدنا فوءيفف:موهتفلا ف عرب و هرك نمدةلافارأتا(

1 
1 

 لسضافلا اعلا مهتمو)»# ' ) لدأ ت ناكلخ نبا - 8 (



 كلم نيدااربخ كولا ماكل

 رفاغلا دبع ظفاحلاهرك ذوبتكلا نم كلذري -ةو ىالخلا لئاسمىففاصتنالاو طسؤلا سم ىف طا[ 0
 || ناكو مولعلارئاسنم دارمتساو ريك ذتلاىف اح ناكل اقوهملعىن:ًاوروناسن ران قاس ف ىيءراذلا || رعسسفتلا ارسقو هرصع
 ميسشنلا نم هعبضأم هناعووسموإج نموةصاظنلاةسردملا فةارهةنب دع سرد متر ونا سن ةبيما ظني سردب د ْ ٍّ ا ا ١ لوملا لسعشي ىدحلاو

 |١ م ركلادبع ماعلا ىأ نب مسحرلا ربعرصت ىتأ مامالا :ءارّدب سو دبع نب دمت نب ىلع نب دسجأ دماخ لأ |! معارقو روك 3 ينك ع 0 ع ءء ا 1 ملا, ميك
 1 هئاَعلا نهمحومدن اوف عمموهسردورمدعءال طق ٌضعإ رضحو ةثامعل راو نيعساو ا ىريشَعلا 1 ديعلوملا ىلع ىلاعملا

 يحين ااانالوم نيدلا يعج أ ابك مالسالاونندلا تافر هد شزاو || ةيلقعلا مولعلاًارقو ىسامالا
 ْ , اًحوضرللا د *« قل شرعلا برعقلان 7 | تا ليسا كولا

 000 هسفنل ىرولاسنلا 5 0 اولا زي وف اثلاهسشالا ىبوطل اهخ نا : ىتورلاهداز لضفأ لداكلا

 00 اهدصةتاافهتقالسملا اذا 5 ةحعاملا قرعشلاريصن اولاقو كوملاىلءلودالا لع ارقو

 5 هداز هحاودة لي ضافلا

 : دار كاف ةلس ناسزروش ف ادهش فود ر امبةئامعب رأو نيعبسو تس هند هتدالو تن : ىلع ةيعرشلا مولعلارقو

 | قمرك ذمدقتقووساار كس ناطاسلا عمم ةعتوفر رباسن ىلءاواوةساامأز ةلاهتاتق ةئامدجتو ||| هدازلضنأ لضافلا ىلوملا
 1 هيف ناك كإذناهع رأت فقرافاا قر زالانباىحوت امج بارا اهمف قت سدو هتذدنأ هته رت 1 ١ ناطاسلاديبعلالعمراص م

 اهح دنع :ىبلف اعسساروو وي ههح .وءامىف هأعدسصى :نالق

 م هتداعسر ادن اخدي زنا
 هتيص كالامملا صتأ فراطدق 3 رعتم ماع مداكتحفانأب 6 هيفلاق ا نيف ظعولا ةقيرط راتخا

 | قومبلا مسالا نأ نيىلعن داو ا ميتاج مودا لعلب مةعاجانرتاماملو خد ألوالاو نيسعخو ثالث ا

 ا هتيفشك ندا وك ناك نم 35 كالو مواطن لقدم : امهردنوستن مون لك هل
 : ندور ص؟ةث اهسجسو نمد مقسلو تسون د عدلا ىذ وم ن رشعلاف رو 5 ذملاىمواعلا نيدلا باهش قوقو نينامثرا هذ تكلل ذ ىلعد م

 جنو نم رشعو نيتنث اةنس هلا وموةقار لأب ا لاعتيت هعيرداك امهرذ
 0 : ةئسىفةكمنمرصمىلادفو زعل لزانمتسردعاسر دم ناكوةئام

 3 أ ءارلا عتفوءلمهملا ءاطلا مضي ث تدع +. رطو :رجاشلابعادعسلا د هند اغنام لزنوت امرت نيعبمو 2 1رأ ا عماوج ىف ةعجلا مايأرسغ

 0 اع ةالثمءاثاهدعب وةيناثلاةانثملا ءاملان رو ؟سوةةث ا ءاخ أ |سسكو ابتكك نم ةانئملاءاملات روكسو ١ انلاع تاكو ةينيطنطسق
 هر سس 1 ىاعرايوتسسدالا مولعلاب

 2 ناكو ناببلا اوفاعملا ىلع
 الا ادد د ممم وهما علا

 08 01 1نمتاكو هل ةروك ذا ل تنل قمت او وعشت لفتشم

 0 قتهيقغلاهحرم ةدقو هيءاهةفلالاغتشارثك أو حاطصملا ف حرتملاءا«روهشم جامل دج هلو ةروهشم | حرشو فاشرعلا ىلسع

 ْ هنوكلهعساب ر تشاو ه:فرعو فوة سماحرم ”ب ركغملاب فورعملاىرمدملا هللا ربع نب رغاظم فلاب نيدلا ْ 00 قراشعلا

 ]| الويق فداضف ةثاحدسنو نيتسو عميس ةن_دادغي ىوريلا لتدو رتقملا قتلاالا لاي ,الفماتفح ناك -_ هب ةقاعتمل ئاسرو

 ّ سوردةّدع مون لك اهم رك دب ناكوةسماظنلان ماس رق ةيئاهلاةسردملا لولو ضايت او ماعلا نم ارفادأ قاعتهنناهجر فوت مالكتلا

 ١ || سلع ناكو تامعالاو توسردملاهدنعرض< و سهتلا عماختتر طانملاةتاسهلو ريثكلقاطناهدنعرضح و 1 نيعي رو نامت ةةس ىف
 0 1 1 تاكراا نم هبلع :رهظ ناكو ئئاش ]اهللادبع نب دج رصنوت ا ذئمولاهسردمو ةسمااقنلاةسردل اب ظعوال هو ردللاح ور ةئامعسو :

 تابنأ سد ردتلا عضومهلااريشم ساجتءانث أ ىفد شن اكو وةيماظتلاةسردملاسردتف هتمحر ىلع لدامأ لبضافلا ماعلا مهممو)*
ْ 0 

 : انامل قانو ىددعو ةاكك ضدك ع ىحعبراتتيكت ١ هتدرصقلا :اوأ ىهوئن لا | دبجلاربعلماعل لماكتلا

 * اكويتان انتم ددراو 3 انه :ىلتدهرقل احابصعق «(فرششبا
 اكلها ع رنمالدءالغلا عر 0 انس ترض نان مح ىأب ٍ مالو ىلاعتهللا هجردلو

 0000 يوم ءانلجلعارتو ثنو
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 تلاع بنمو | ريع سماح ءانالثا وون هتدالو تنكر لات ك7اق ندعور اا« ناكو كا كلذهنمن روههشب . سائلا 0
 هتافود_عب وهيدنشقتلا ]| راسلا كلذ ىف نفدو هللا صاع ىضت تملا ةطلخلارضقلا عماجتة عملا مو ءو«.اه صودا د غيب ةئامسمتو ني 0 ةقئاطل كح وطلاندلا ْ مسي دل ناضمررسشعسداس نيت الصلا نيب سجل: مول وقد سواطب ةئامسجنو ةرسش عن ةنس ةرعتلا مذ 04

 نيعو ظعولا قد رطراتخا ؟ قشمد ب راتىرك اسعنباافاخلارك ذو قامت هتلاهجرز زبأ ؟بابب ىزاريشلاقصسا أ يشلا ةمرتاف 0 :
 ةنيدمف ظءر ناكحو ١ ىهئثىأىلاةبسنلاهذهلءأالواواهدعب وءارلاوّةدحو م .ءابلا عقار لاويلاملو مئتةباعم را 0 امهردنوثالث موب لك هل || يطاسمسلا طابرفلزنو ةئامسعنونيةسو سنتنسفق ةمدمدقر وك ذا ىوربلا روضتمانأتا |

 سوط ىحاوأ نماهأ ىنطت بلاعو ناعما اهرك ذالو |
 فورعملا دن هللا دبع نب دهن ب ءاشبلاوبهتينكو كرابملاني دم ن نسحلاون ا)#

 ها 0 1 0

 ديهلناكوة ستطلق ا

 ناكوريسمتلاف ىكوظ |
 ةعذاو تار رفد رسفب |

 ةعصق تا ارابعوةغلب :

 لع هتسف سردبناكو
٠ 

 ٠
 زيثكه نم دافّتساو ريسفتلا |

 ادهاز ناكو سانلا نم ا ل ل ا

 غراق سانلا نس عالزتعم ا لاعزلا للط ىلأ نب نيل اهيا دمع ىلأ ن نمثيدسملا عوموهتفلا لوصأ باك هلو لئاط هيف سدل نأ 5

 ايندلالاغشأ ع مسهلا ا ءاهقنلا ضعب تهمس هريغو فاعمدسلادعسولأ ظفاطاهنعىورو امهريغو ىرسلا نيسكل اهلا دبع أو
 هيسْفر حالصا قلعالنقم || ريغ نم ىواتذلا فهطخذحتأ ىلع نولاتك اوناك س انل|تاواب رام او تك تاك هنأ هنع لكن

 ريثكت عملا لب وط ناكو رسكيرر اصف مسبنم كا ذ مهن هناقوأ هيلع تقيضو ىواتفلا يلع ترثكفريغال طيلنا لحاللد اهلاةجاح
 اروقراس داةركحفلا : ةنسقونو يسم ا ةوءنعاو رصقأف هنئوتغلا باوح تتكيورلقلا

 هجرفو * ةناهم بحاص ١ نب دج نيس اونأو هو-خأ ناكو ىلاعن هللا جراب نفدو ةفوكا اا لتنودارغب انو نسخ وا ا

 نامت ةنسف لاعتدللا ١ عبط امم ةلدروأو هيلع ىئأو : ةدب رحل باك ىقابمصألادامعلاءرك ذارهامارعاش ال ضاقأ فال
 . ةثامعستو نيعيرأو 1 نهو طاعولا ضعب ىفتامدآ تان ةتند , ودورع# ا

 لخافلالاعلا مستو ا هقاقت هع ا 3 35 ماتعلا قجالا لاذ تاعزتد ىلا 0 ةواَعْسلا نإ هو

 ىمبع نكوملا لماكلا 1 كامو ىضوماذهناىأ ييهفنابان ىبركلا ىاراذاو 35 ماوقأ ىلع مه « هقافنو

 3 0 | مالظع فكي هب راون لغ د ىلع الا ىواتلا ماو اد ف ىد و

 نم كني 0 ناك : م »* هررسد>-ن ءلرذأ سا لو و9 1 ا

 ىلعارف قوهاطيمق ىحاوا ا اهل سفنل اوه نمدادولانوض ب اهلولا تفك مو ىهلواذه تب ودق
 0 يعل اههاّذآ نم كفى ارغتانآ “عب اهل اا وون رخ 1 : د

 لخافل كوياديع : دحأ مهن تيشلاك قايل 375 دمك !ىداؤفف ماقواوراس اضااهوأ
 ةقء ط رانعاو ف | 7 داح لام تفعض دا لأم د دقت دح ورانو ىوح وىوش ُ كاسم كلس مع هداز لضفآ دا 3 3 هذ 0 3 266 1

 مون لك هل نبعو ظعولا قمر م“ ءادع ع د اوقفرولمهسع كورم أمم ضلال 0 مربل سل كال ل درو 2 صا اضن

 طع ناكو امهرد وثالث ١ أ 5 - 3 : ىرغلاف ا ارغلا نمىدل- ىن هوأ د قبتست عمداو قلة بلق
 اوس قةعبللا مان سانلا ١ نشل با مسهتو نيسمتوش الا وأ نينللاةنس وتوت امعبر ةوني:امتونتنئاةنس هندالوسنالو ا
 ا دم ٍ مياس د نب ىحب نيدج نب ىلع نسما نأ نيدح للاةملاوا]« | ٠
 مي ىف كوط ! .رلاةسنعوللا ىضر نافع نب نام عنب ناب نب نجسرلا دمع نب مسالا ني دسلولا تب مساقلانن نجلا 1

 تناكو ريك زالاو ' ب( ىفاشلاهيشفلا شم ثمدلا نيدلا كر نبابفورعملا نيدلا عتب لا
 ارث ومةمالك ناكو مولعلا . راف تر 18 : قس ديءاضعل ادوتو لئاسرلاو بامان او ميلا م ب ا ةديدع ل ئاضفا ناك :



 اىطع اريث ان" سوفنلا ف

 هدفا ذكعروك ةلاروشلا ا رالوواناجت د 0 ناسةئسلوالاعسبد ررهشفف هطظءوءانثا قدك :اعرو

 هجنر نيدلا السمن اا امال ادنع هلت ناكو اهجاضقاوناكم ادلوو هدحو وت 1ثااذكو لضافلاىداقلا طخ ةيسانملا سرا داع

 رسشع نما تبسلا مول بان. دمروك ذملانالغأ دلا تفانلو ةنمكملا ةنأكلا اوةسيلاعلاه ارنا كاعد اسطح بصنع لاعب
 ةداحالا لكم ةداجأة يآ انةديصةروك" ذا نيدلاىبع دابا آةئام نو نيعبسو عسنةنسسر فص نامندج ناطا ا عماج

 وهو سانلا نيل وادتموهو تبن اهتا نمناكو اظعاوراصو ةراطللا 4 مم

 بخ رىفسدغلاخوتفيرشم 4# رفص ف ءابهشلا عاملا دتفو حورلاخلاء |: ىلء فوتو

 نم نيدلا ىهللقوةئا.هس#تو نينا.ةو ثالث ةذسس بحر نم نيتب ثالثل تحتف سلا نان لاقإك تاكسذ هحوردللا
 لعل ع نءمسهو ضرالا دأ ىف مورلا تاغ ملا اعت لوقف ناح د 5 نياريسفتا نم هنذحنأ لاف اذه كلل نأ لمت امل مينا »

 ناح ٌرر ناريسفتت أ امن لزأ ل ةباكس اهذهو تببلا اذه ىلدانآتففوا لونين عضب ىف نوبلغيس مهما 0 اولا لماكتا
 ناك ل هى ردآالو لصالاريغ طغة شا اىفاب , و: م لصفلا اذهناكنكلذر ودل اهذهىلع هتددحو تح 0 ديوشلا
 عضب هلوق ن مهر حس كلذ بارقسا فاقد ر طوالب وطاباسح هلرك ذ ذوهب قمم وه مأ ب اكسل لد أن 0 رق

 ” | ةنسلانمرحالا عسو دريم ع ثلاث قاجفاضتلا او كلا ض تف باح نيدلاحالصناطاسلا كاءأسلو نيس 1 3 0 ١

 ْ 7 ١١ لواطت سرّدلا خفاسلو ىب.انناماا نت لضفلا ايان نيدلانب ” رام بانتساق و ذا نيدلا ع ىذا ةلاىلا لسد 7 1 7

 1 | 3 انة عهتمدحاو كر هحو نب رماح هتمدخ اوفاك نمذلاءاسأ علا نمرد 01 ةعبلا موف ةياطاناىلا 00 0000 0
 || ناطل لارضحووه باهت نأ نذل يت ىاقلا ىلا موسر !اعرذنئاذانيعي ىذلاو هنوك أى اعمط 1 1 7

 10 ا ىلااهأ ارقوتحتاغلاةروب متمتساربلا قرادذ عقلا دعي سدقلابت اصةعجلوأ فكلذو هنتاودناعأو 1 0-0 0 0

 ىذلاهتادجلا ماعنالا ةروسلَوأ أرق خ نيلاعلا ب رهتد-+اواواط نذلا موتلارعاد عاطف لاق ماهر 1 تاكا امج يتلا
 0 3 ّ 6 قهديسعلا ل عمنامندب ايري أي

قمر ةمترونلاو تالا لعحو ضرالاو كَ ارسل قاح |
 | اداوزذت ا ناصح روش 

 : 0 هللد+ ال قو لغلان ل ارذ مثال“ 1'تان هيلا ناكل دبع لع لون ىذلاهقدجلا ف وكلا ل" ارق مهن الا

 . |١ نمارقمم هياالاتا وعملا ام لىذأ هيد اس ةروس نمو مي الا قطصا يذل اهدابع ىلع مالسو
 0 ا نار لا تادمست هت عنج رك ذي نأءدصةناكو تان الاضرالاوتاو ملا طاقهللدجلا رطاقةروس

 0 ارومالا فرصدو هرهق كسثاالذمو ةرصنب ماسلا ءم هليركل الادذ ةيطختاف عرش مث مركلا

 ا | هلدعب الود مايالار دق ىذلا هركح# زافكلا جردتسسمو ه كل :لام دمو هلهاب

 1[ عئامالفهدابعةونره ةاقلا هلك ندل ا ىلعمني درهطأو 0 نم٠دابع ىلع ءاقأو هإ ضف. نيسقتمال

 0 ا را الا عدجار الفءاشداع سه الاو عراشالب هستدما ىلهر هاطلاو أ

 01 هراضواو ل 1 دل هانا نه ستسل تب رسولا و ارسنال هرصاو هنا .اوال هزازعاوهراهطاو نال

 ةسردمداطعأ 5 هيداعس يراد

 ةسردملاءاطعأ مث هيولف

  راشخامت يلا

 لكهلنيعو اعلان رط

 امهردنوعب رآوة سجن مون 1

 تاك لاملاكلَت ىلع تامر و

 الحر ىللامتهناهجر

 ةيفوصلاءارةفلايعاكلاص
 ١ : ءناكو موك اسمو
 ِ ا دهصلادحالا هلي ريثاله دو هقئاالا هلال نأ دهشأ اوهراهح رهاطوهرس نط ايد ارعذتسا نمدسج 17 ةسالسألاةرامثلا

 | نأدهشأو هرر هىىذراوهدلتدسح ولان رهط ن ل اوذك هلنكي لو داون لو دان ىذلا' ا اوم

 مار 1 ادهدملا نم هنىرسأ اىذل اكفالا قسادو كرمشلا ص >دمو تالا عفار أ اوسوو هدسعادن# اذ دارا ةعدبلا نع

 1 ا عازامىوأ ًأااةنحاهرتنء ىهتاملاةررسو ل العلاثاو تلا هنن رعو يففالا رحال ل ع اعرولاحو دحو هتاكو

 |١ ١ نينمؤملاربمأ لعوناعالا ىلا قباس اق دسصل اركوأ ناعوت ىنطامو رصبلا كصضيف حازم ا ىلا لسبع
 1 نافع ن نامع ن نيتمؤماريمأ ىلءوناباهكاراعشت بلا انهض لوب اط1نانن رع لم اقر نيرضانملا

 : 1 ا هل [ىلعو تانئوالارم تك دلالزل سم بلاط ىنأ نب ىلع نيسنموااريمأ ىلع وت ارا عماج نت زوتلاىذ الجوناكودعم نم كو

 انلالعلا ردلاو ىوصقلاةياغلاوهىذلاّلا ناوشرباورسثبأ سانا امج تاسحااب مه نيعباتأ )او هنو نم دعماسا لك الا ريثك

 1 ٍ فاهلاذتيادعب مالسسالانماهر ةم1ااهدر و ةلاضلاة مالا ن مةلاضلاهزهدادركسا٠ 2ك همكيدأ |ىلع هّللأ رسما ا ةرثك نم هلام 2

 | || ةلسثلاةطاماوهم-اهيفركا ذي و عفرب ناهنلان ذأ ىذلاتيبلااذهريهطثو ماعةئامنمابب رق نيكرشملا ئدأ ىرتربس هناك ك ذو

 نع رواخ«بسو عودا



 ثاذهم هلت ناكو نيعد أ ا يصمت ات صيت د ص ص صمم
 ديزخاول ثيم ةهظعتو5 || هناشيديش وهيلعىب هنافدبحوتلابهدعاوق عف ردهم« راهفرغتساوهقاو راهماع دتمان دعب هقرط نع

 اهراسكسان مفاخي نان || هاء دمت كنز ارغمو مسهاربا نأ نطو موهف هيد, نيب نمو هفلتنمىوةتلا ىلع سسأ هنا ديحص:لاي]
 .رسكم ناك هناوه ىَكو | لسرلا نق دموءابلوالا دصةموءابسنالارةموهو مال سالااءادتبا ىفاهملا نول كت متنك ىلا كلب ةو مالسلا 0 0

 باودلا لعن هامش ىف: || ىتلاةسّرَت ا ضرالا فوهو رسشنملا دءعصو رشا ضر وهو ىبنلاوسمالالزني هيلزنمو ىجولاطءهموأ]
 هرقل اعتهللا او هول هيعمبصأي ا وهو نيد رقما ةكتتالملاب مسوهيلعهتلا كصدتلال اوسرهمذ ىلصذلا دل اوهو نينملا هاك ىف هتبااه ا

 لضافلالاعلا مسمو)# | هفرشوهتلاسرسمركىذلا ىسيعهحو ر وم سلا اهاتلأ ىتلاهتلكو هلوسر وهدرعهملاهنياثعب ىذلادلبلا ١
 نيدلا ع كوملالماكلا || ةكئالملالو هئادبعنوكسحي نأ عيسملا فكنت ناىفاعتلاةفهتيدوبعةبترنعمحزحو لو هتوبش | ٠

 ج(ىسامالادجخ. . ١ | هلالكبهزلاذا هلا نمهعمتاك امودلو نمهلاذْحتااماديعب الالضاوا_فوهنلاب نولداعلابذك نود را
 اناع لاعتهّللا هجر شاك | ىلا عض نبا مجتسملاو همنا نااولاق نيذل ارفكد عل نوغصر امج هنا ناس ضعب ىلع مهسضعبالعلو قانا :

 ارك ذمواثةعتارسغمالضاف || نيرصسملا دعب لاحرلا رسثنالنيمرلا ثلانو نيددعسملاناثو نيتل.ةلالوأ وهو: دئاساانمتاي الاخ
 قارث ومهَسْعَن ناكواظعاو هدالب تاكس نمافطصاو هدابع نمدقلاهراتحخا نع كن الولف هيلءالا نينط وم ادعي رمد: اد وعتالو هنلاالا ا

 ةوعدلاباحنتاكو بولا | ترهظ شيحنم مل ىف وطفرابماهفرمش ف كب رابسالو راجاهمف كب راحالىتلا هل ضغلا هذ سمج مضخات
 |١ شو. اوهبرمعلاتاحوتفل اودع دصلاتامزعلاو دب رد.لاتاعقاولاو هب ويتلاتارعملا نموكيدي أ ىلع ٌْ

 || هيرييخلاتالزانم او ةيكومريلاوحالملاو ةيسسدالامانأ مالسسالا مت ددجب ولعلاتاكتفلاوةيناسمعلا ١

 | نمدوةل ذبام كلر كسشو ءازلا لضفأ ل سومءلعهنلاىلسمد#تمببن نعهللاك ارؤةيدلا لنا تامععشلاو |
 .ءادعسلازاد ىسهفتنملا يانأو ءامدلا قارهانمةسبا | هيرتيرةتام كم لبةتوعادعالا ةع :راقمىفككمم

 بذا ةرتيسلا لويكم

 ماوعلاو صاوياة سلا
 ' استنمناكوهاوةتؤدعر ول

 حورةضودلاةّعب رطملا

 : هحورمللا هذه مصيصخخب ؟ملعةتملا هلفاهركش بحاو ىلاعت هنن اوموقواهر دق قح ةمعنلاهزهدّتلا كر او ردقاف

 لضافلا ملاعلابتمو)#« | ءالظلا وحب .وهراول ا, تنملمتو ءامعسلاباوبأ هلت مقذ ىذلا خفل اوهاذ_هفةمدخنا ذهل جعشرت 0
 : (قاقوتلا كوملالماكتلا || ىذلا شدحلا «داع نأ ةمعنلا نم م.اعاذاف نوأس رملاو ءايبثالاان.عهبرقو نون ردملا ةكسئالملا هن عما

 ١ نامعالا مالعأ ةوينلا نم ةرتف دعب مهفودسإ موةي ىذلا د ناو نامزلارخ 1ىف سّدقم لا تيبلا هيدي ىلع متي

 || ءاريغلا لهالىفاهتل نمرثك ًاءارضلن | لهالىنابتلا نوكبن أو هلاثمأ مم ديأ ىلعهنلا شي تأ كاسشويف

 ا ةهداسدعلاك ةرمس أ ىذا ناححس ىلا سعت لاف هباطح يحن ىف« لع صن وهناك ىدتناو 51 ذئذلاّس بلا اوه شل

 ثلث و لس .رلاهنلاهتنثأ ونلملاهةمظعىذلاتبمل اوه سل أ ىدقالا رصسملا ىلا مارا رعسملا ن مالا

 ًاتناطلس ةئطاس لئاوأ عشول ىلع س ثلا ءل-الىلاعتدللاك سم ىذا تيدلاوه سل ألح و زعهتلا نمةلزنملاةعد رالا تتكللاهيف

 الضاف ناكوهنناهلس مظعالا !| تاىموم لح و زعهنلاصأ ىدلات يبل اوهسلاب غر وهف رستلامثاوطحخ نيددسعأب وبرغتنأ

 سانلانعاعطقنم امَمع | اورجاف نابصعالةبوةعهبتلا ف مهاقلاق ه]جال واع هنناسضغو نالجرالا هب مخ هذاقنتساب هموق صان.
 سردإاب الغ ثم ةيلكتلاب تناكمأ هيف لذحخامل كفو ونيملاعلا ىلعتاضفذقو ليث ارساو:ب هنعتاكسنامل كت ارعىضمأ ىذلاهنلا ||

 ه«بعاطقنان اكو ةدابعلاو || حوف وس نعدقوناكمتسضمأ اع ك انغأو تش تناكو كتلك هلحالعجسو نيضاملاممالانم متلبقأ| ٠
 1 روكخلالعردتب ال ةيترع ةكئالملاوعل 0 هددح 2 وهال دونح منك تادعب مدعجو هدزع نوف هيك رك ذدقمتلانأ عتملف 0

 | نم ةشحو سلا اف || هيف وهقرط نع متاممأ امودنعت داو سي دقتلارشنو ديحوتلا بيط نمتببلا اذهل متي دهأ امىلع نولزلا
 مهم ءايهساوسأنلا | ؟ياعىلستوتاومبتلا لالمأ ارذغتسستن الاف ثيبلنارحاغل اداقتءالاو ثيلثتلاو كرشلا ىذآ نم
 ابئابراملاع ناك للاب و || كيت متل اهنلا ىو تب كدنعةمعنلاهذهاوسرحا اومن ةيهوملاهذههنلا جرا اواغذح اف تاكرابملا تاواصلا

 ةيسنلاهزسماربتشمتاك

 همعسا ىلع علط أ لاذسهلو

 هنساما ةراتباسودم تاكو
 قدام تآلااهتراشولو

 هحورلاعت هللا حوراكرابم ْ ىرةهَعلاعوبرو ىذرلاةعقاومو ىووهلاعابتا نماو رذ تاو مصع واح اهتورعب مدتعا نمو لسسامب ْ ١

 لضاغلا ماعلا وه متمو)د# اوع.دوهداهح قحهتنا فاو دهاح وةسصغلا نم قيام ءاراوَة ص رغلا زاهتناىفاوزوادعلا نعلوكشلاو ا 0

 نيدلا لص ىلوملا لماكلا
 *« (ىنامالا ىنومنى نود
 ”' الظفاح لاعت هلئادجر نأك

 تايغطلا مساشادتب ناوناطيسشلا مسلزتس ناك اباومدابءربحتنم مدع ذاءاضر ف كسفتأ هللادابعأا
 رسصنلااممنناوالدالخ-|نط اوم ىف_كدالح ودا كو هودادحلا كويس بر صتلااذهنأ منال ||



 نالفلسلا عما قبتكتلل
 هيسسأما ةدلين نآخدن زناب

 مانالا نيد رهتشااذهلو

 هدالسأرق تتكلا افا

 لترا م هريصع ءالعىع

 ىلءارسقو مقل | دالن نا

 ىلا لترا ماض ائاسلع

 لعي وسانلا شي و

 2 0 558 ء يقنع تفلت - 5 2 417+

 ا مصحخو لب زيللا متملاو ليلجلا فلا اذهب يرش نأ دعب هّللادابعاو رذحاف مكسلازب ؤعلاهللادنعنمالا ا

 : اونو كف هرصاعم نما_عظعاو ًاثنأو ايهم نم اريبك اوفرتةت نأ نينملا ها د قاعأو نسما سد ا

 || نمناكف ناطم_كاهعيت اذار ممرطسن افانتاب اءانيت 1؟ئذاكو اثاكن اةٌوقدعي نماسهلْز ةثضةنىئااك |
 مكافذع هللا اواففحا رص: هللا و رصن | يستا داع فرش أو مست دابع لضف أ نموهفداهماداه+لاو نيواغلا

 || ةيقباورهطوءادعالاة فاش عاقوعادلا مسح قاودح ركشم وكدز هتلااوركشا كرك ذيهّنلااو رك ذا ع
 | مانالا تداندقف هلوصأ اوثتحاو رفكلا عورئاوعطقاو هلوسروهنناتدضغأ ىتااساحتالاهذهن م ضرالا

 : '! اهئادع لعارقونرعلادالب

 || اؤريسواهو زربأو كممهاهل او-رخأفةمهمواهوزوف.ةعنةواهو زحانفةس رفواهوز من افةضرفهذهنا | مورلادالبشأو 31 اضيأ
 || لوز اًورعلا اذ بهل عفط رتفاهرئاخذب بساكللاواهرخاو اب رومالاةاهوزهح .و دتامزعانارس اهملا ١ لولا ةمدخت لصتاو
 || نكيناللاعت هلال اقدقونو شع جنم مسن مد اولا ةلابق ىتتأ دقو ف يكف نودي 2 ملم وسهو كل متهداز ل ضفأ ل ضافلا
 .[| نوهقفيال موق مهتاباورفك نيذلا نمافلأ اوباغيةئام ينم نكي تاونيتئاماوبلغب نوراصنو شع شم ١ لد فو متل كاسم
 |١ هللا رصن,تاءدن عن مرضت. نيم مارش اعمان ديو ءرزحاو زب راجدزالاو هاو عابتا ىلعك اباوهنلاانناعأ ل 5 تايم
 أ[ نع قرع ماهسذغ: او ماقم فلاي لاقمفرعش آت ادد:+ نءكرمدني ىذلا اذن يدا ذخ ناو كل بلاعالف ١ ةماعلا ترك عال

 || ترقاذاد ىلاعتهنبالاو مالسعلاز زعلادرغلادسحاولا مالكماسهنالا هيلحتلوق ىذمأو مالكلا ”ىبنق : ل
 أمن نمهسنعو ماع ىاباوك اهتأودوعيط ًافةعاطلا نسح نم هيدنلاسمأ انج ىاباو سها لاق م رشللا | 0 ا ىلاعت هلا ا لوأ ًارقو مي-رلا نجحرلاهّللا مسي ممرلا ناعما نمهتلايدوعأ وجرت مدعلاوتصن او هلا اوعمسافنارقلا 2 2 1 ١

 أ ةداع ىعتيناشلا يالا باطن مث هورغختساف ىسملا عمو ساو كريظعلاهللارغغتس ا وءوصعتالفةبسعاا | نمت ملح ملا
 أرك اشلا كتمول عضاخخلا كلدبع ناطاس مدأو مهللا لاق مترصعلا ةغلخرسصانلا مامالالاعدمثةرصتختما .اسخلا |! رم
 || تاطإس نيدلاوايندلا حال تابلصلاة دبع عماقوناعالاةلك عمار صانلا كما لجالا ديس سلا عنامملا ١ ريعل اخت سعلا ذي ذاةربسلا || كمرحنعباذلاو عفادملا ل. دن ءىناحم او عمال كباهتسشو عطاقلاك فيس كتيهوع فرتعملا معمل ا "00ج

 | هللا عجراولعاورفكنمهّتلالذأر هتوهنناباغ رصتووهنلا تفربك هللا هيد اهلل اوةيمالسالا تاراثلاب

 ع

 همزع هي دمحملا للان عركتاوهءازح ”ىنرن-انيدلا نع سحأو طرحت هتابار كتكتال م لعجاو ةطبسلا 3 - - تودع ممل نينو أ اودع بولأتفسوور فال كأس مل تيبارهامنيلسلاومالسالا || كا ا
 ىلع قفا مهللا هتوعد براغملاو قراشملا قرشن او هتزوح ناعالل قووهتحوم مالسالل قأ مهلل اهءاضمو 7500 0 0 ١

 ١ هلتناكو ةسدالاوةيلقعلا

 نرد أس .ءاكسحات راه

 ع رمل ا ارامعب تك و هقفأ |

 هطقت اسارك نيثالث غلن
 هحور هللا حور قبقدلا
 لضافلاملاعل اسم و1

 ناابريهشلا ىلوملا لماكتلا
 هرايتشالو ىسامالا دبعلا

 || هكلمواههصاقو ضرالا ىف اد هيدي ىلع متفاقنونمؤملاىلتءاونونظلا تنطنادعي سد ةملاتيبلا هيدي || 00520
 أ اهقدلأالا ةفئاط دعب ةفئاطالواهقرفالا داسجالواهق مالا ةيدتكوهنم هاقاتالفاهتداونو رغكلا ىدابص |! ةتفلاولوسالا ف لوط دي
 ٍْ لصأ و مهلل اهي وس أت ,راغملا اوقراشملا فذغنأ او هبعس مل .وهيلع هللا لص رمش نع :ركسشأ مهللا اهةيس 3 1 2 0

 || فون هبمغراو رافكلا سطاعم هيلاذ مسهل ااهفاكت أو ةكسلمملاءاجرداهفارطأو دالسبلا طاسوأ هن ا 0 ١
 || هيقع وهف كاملا تيثأ مهللاراطقالا ليس ىفهدونحاب ارم ثثباو راصمالا نلعهكسلم بت اوذرمشن اوراعشلا | 5 م تل

 .٠ : ندهورسع 0

 أأروهشلا م لعدلذتتو مايالا ىلع قت ىلا ةنسسك ا هذه مالسالا ىفهدب ىلع رجأاكمسهالا«مايلوأو |! قدوة رروشلا نورث
 ١ هسرت قرات“تاواهتارركم ٍ

 00 ١ هئاملوازارعاب ضقا ومس ,ئاقبب هدضعددسشا اونيمادملا كولملاهببأ ىب وهيا ف هاظفحا اونيدلا مون ىلا

 || ر كح نأ ىنعز وأ بر هلوق ىف هءاعدس و نيسةةملارادفدغنالىذلا"ىدنالا كا اهقر رافماوعالاو
 . | اد عْنيملاصلا كدابعف كتجر ىناضدأ وماضرت اص ل عأ أو ىدلاو .ىلعو ىلعسمعن ا ىتا!كتمعن
 ٠ || نيعستو نامتتنس نابعش عباس ف ىفولو قثمدي ة ثامس نو نيس ةئس هندالو تناكو هب ةداعلا هىتزحامع
 0 ربقاملا ىلءنسحلاوت مدل اوناكَو ْن روي سأق عت هم هول نم نذ دو ىلا عت هلل اهجس رقشمدد ةئ اوسلو
 || ىلا داعواخاحةكم ىلا رفن ىنءافءاضتلا نع ى«ةسافنيدلاو ريختاريثك" ناكو قشمديءا ْضَعلا ىلع نيدلا
 || اريثك" الت عمس ثيدحلاعاسمس ىف ةقبطلا ىلاءناكوا مج ماقأق ةئامستنو نيتسسوش الث ةنسرغصيدادغب
 مس 7س و م ووو وحسم دع عسر هس هات حس تشات تحسم صصص هس عت سس مسج
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 لع علطأ . ةينكلاءزرم 1 حجيج

 ني هسا لاو نمنب س يعل ا اد نماثلا سدا مون ىفوت نأ لااهجلا ارو سانلا هيلع ع مس و هئماقاةذمدادغس ثّدحو |

 اناعلاعتهللاهجرناك مسن هللا ىضولبنحنبدجلأ امال ريقه ن فدورصتلا عما حمه بلع لصوتةنام جنو نيتسسو عب رأةنس 3:0

 'اعروتم اًمَدرَم اَمَدَعالضاف ىمذللا نجرلا دبع ندم نب نجترلادبعني مالا دبعكدجلاوب ًاوهفروك نملا اجرب نياامأو نيعججأ 1
 نمط هلثاكو اع رشم || تاماقملاو ولاوحالاب اب رآقا ٍِرط ىلعهسفهمالكر ثك ١ م ركلات ار ةلاربسغت >هلواطاض اديعناكو ا

 اكل اع ناكو اهلى مولعلا ءارلاددشت رودحو ها مبدع ارا اسصتنن دعت امسعنو نيثالثو تس ةنس قولو ا
 اهطقنمفّوتلاك إم | نونفلالا دعي مس ْ

 ةللا ىلا تمسانلا نع ١ ء(ىنانلا هللا ىابلسلا تار ندي هجن دج دما )+

 ةلرادمةوعدلالوشمناكو |
 طرا عرف قتلا | رشلاةّمِب رطر هش ىذلاوهو نونفةدعن قت ودادغببةماظنلاةسردملابةداءالا لو ءرصع اماما ناك!

 عذر 0 ١ نامامالا ناذيشلامهتلج نمنيفنصم نيسردمءامأ "اورو هباوعفتناوهيلعاولغتشاودالبلا ن مسانلا : 11 وراك رطلادوع || هدصق باك" ةعجا صرعغ نم صتسملاوىلارغلل طسولاو فب رسل اةقب رط رك ذي ناك هنا ليقو قارعلابا

 هس ال م : ةنس نابعش دادي ىفتوايتفلا فادّتسمناكو لضافالا نم مهري غو رحاهم نين اولع ني در فما لضافلا لاعلا ا ْ د 1 نيدلا فرش ئيسشلاو ىلاعتهّنلاءاش ناامهرك ذأ سو ستوناداو ىدوم نيدلا لاكودمخ سدااداع

 ل ا هيرادتع ومالك ا الا اوهمؤ9ااوداهد 1!نيسلا ره .السلاوىلاعت هللا هجسو نامه سجم ءريسسو عل 1
 «(كعر وك ا ريه نمةعاج ام رخناعدرذادالبن مهد لم ىف هو شا دبل ىلإ ةيسال هذهقيناي

 ًاروهتملاعتناةسر نك | فورعملا لصالا ى هوطلاىراطعلا ماعلا نن نيسحلا ندمت نت دعس أ نب ذمشرو دنمول أ )<
 نيرازجفلاو 00 1ْ ه#(ىرواستلا ىفاشلاهبّققلا نيدلاد ةدعسقاملاةرفع

 هرصعفةسبلطلا نم نحأ || روهشملا ظفاحلادلاو ىناعمسلاروصنم نب دمر كى أ ىلعو رعمتفتاءلوصأ اصصفاظءاوالضافاهمةفناكا
 رعد دو هلا لتر والا ْ ةنسلا رمش بحاص ىوغبلاب فورعملاءار ةلادوعسم نبنيسح ىضاَعلا ىلءلغتشاوذورلاو صىلا لقتناو

 ٍِت ويب رعلاوعقفلاءدنع | قمل اةزامنب رعنزب زعلادبعنيدلاناهربىلعاملغتشاواراخم ىلا لّةتنا هرك ذقيسدةو بي ذهتلاو ١

 الغتشضا سشانلا نءاعطقتم ا نيعب رونا :سزغلاةنتف تناكوزغلا ةنتف ىف مةدماهم ماقأو ريك ذتلا ساحا مب هلدةعوو مل ادعم

 تاكو ةدافالاو ةدابعلاب ا اهتموةرب راو تاع رذأىااهنمو قارعلا ىلا ج رخ بحي ني دمتم سيقغلاةجسرت ىف هترك ذاك ةئامستتو ا
 لوسيعم اعرشتم احلاص . هيلامأ نمو ثيدحلا هنماوعم«واظعولا بيس هيلعسانلا عيجاو لدوملاهملا |

 باعْتَعي رطاادوحتريسلا | ءاعشلام وعن ىف سلا ثم ع ءاذعلا ىف ىيفاشلا لثم
 رونوهحورمللا حور ةوعدلا ءالظلاب ءايسضلاس اتي[ 35 ريظت ريسغي هسأق ع نلف

 ع 1-0 ظ نايل مي ركلا لامودشأ»
 لضاشلاملاعلاوهمو)# ١ ل ابل < تناك لزنم ىلع «« دعرااهُؤ رقي نزااب بوصة يت ١

 تانربهشلا ولا لماكلا | دراهل سل قاشعلا هب زاعو هب ءأف تأت
 *«(كحمدد الأ “ام بجو نيعيسو رح اة سو "الاعب ررهش فق ونو سلاح |نسحأ ن م انما فلات

 ةيصقانط وتمهتناةجر ناك ا ءاخا تشبة دفسو باوصلاب ملعأ هللادكاهت هللا هجر نيعبسو ثالثة نس بحرف ىوف هنا ليقو زب ريتا دع

 سانلا يرعب ناكوفدال اهقوذ نمةانثملاءاتلارسكيز رار وهنع قشك ةرثك عم مسالا اذ مبىهس ل لعأالو هل مهملالادلاوءامل اوةلموملا ْ

 ناب رذاندمربك أ !نمىه و ءاراه دعب واسبتحت نم:انثملاءاملا نوكسوءارلارسكو ةدحوملاءاملانوكسو ناكو:رشعلات ؟ ارسغلاب

 ] قاشويكاهّنلادبع نب نسما نب ىلع نيد يعس نبق فوم اني دن تاكربل ولأ )*
 «(ىفاشلاهيققلانيدلا وح قلما

 ىدرع ةدبقعلا عدص

 ةوعدلا لويقم ةريسنلا :

 اعطّونم ازه ارادباعاجل هس 4

 شيلا نماعن اق ساذلا نع طيسولا رمش ىف طبخ ا هراكرضتتتسا ناكودرك ذمدقملاو د2 نب رت لعمففت ”عرولاريثك ا

 هدحو رهتناحورلككلاب ةحسس قدسنا ل حسا

 .عرصرولو



 لغانلالاعلا تار
 نيايريهشلا لولا

 *«(نافقلا

 انطوتملاعئهنلاهجبر ناك

 اهاصناكوبونيسةدلبو
 سقنلا كرابماداءادهار
 ٠ اعطقنم ةريسبلا طر
 علارداغتس ثم سانلا ْنَع

 يرقي ناكو ةدافالاو
 ل ارملابسانلا

 ضريحه 
 لضافلا ماعلا مهنمو)#
 ةفيلث قداص ك اولا

 د (ىوايتخلا

 ُْ هل-ر كا هنلادجر تاك

 وك نما نيدلا لاكن اكه#ةجرت ىءانرك ذاكريعج علق ىلع نيدلاداسعلتقاملوهرك ذمدسقملا كان الاأ|

 لاركسملا حج راناذنيدلا ءابضىذاقلادلاوئدعر .هاطوب نيدلا جات هوحخأو وه ركسعلا ف ارضاح ْ: سانلائ رتب ناكحو

 تا ا ارغلاٍل_عىفنيبلاطلا

 او عسبسلاتآ ارقلاب

 تاكو سانلا ف رك“ ل

 اكرابم ادهازاحاصأ داع
 للاعتهلئادجر ريغللا ب

 1 | لضافلا ملاعلا مهتمو)# .

 0 نيدلا فيس كام طل ل رورو دودو منيدلا بطقلا ارضحوامهنع يسرتل اعفردتجرت 1

 لحرب " «يلاالضواسلف تاحرط ريقي ءاز لاب اش يكدر ا ,رئالف صولا تادس فاك ارناكو :

 ناد لوملا سيلا

 جاملا[ضاغلال وسلا
 د“ (نسح

 06 03 نادنجت 11 رك

 ا م زر :راص هرصعءالع

 | ةذسرفصرهشف نيدلا لايءالوتو يدلل نعنيدلا 5< رز است ملال /

 ا دال ا ند ىلا قرثو ماشلادالمب + ادالو اوهدلو نائكساوةئامستحو نيسجحو سجن ا

 اتايدو#ر زولاةسردع

 تاك ةشطتطسق * همنا دع

 ' عالطا 3 تاكوان فاك ذ 3

 انو ةيلمعلا مول لاىلع ماشلا بح اص ىتنز نب دوم ندلارون مايأ ف كلذو ا ذريغد ناوهدلا دشوةرالولا سمع حيرت هلو هدلارومأ ١
 ْ نداار وننيدحالص الل الوس روتاملاهريسو ىنتتملا مانأ ىف ىز زعلان وبدلا االو سرد :عبنمدح ولو | ىف ةرتل اود : زل ىلاالئامتاك

 ١ || لعهرقأ ق ثمدندلاحالسص كامو تدلار ون تامامل مورلا بحاصدوعسم ن تالسر 0 ذملا|| مدختاري اريثكتو سانعلا
 || امال نيلوصالاو ” قالط اق ولكي ةسلافةكفاقي رظايثاك ارعاشابب دآاهقف ناكودي اعناك امأأ تلعن ل لأم مشملاو
 ا 1 ن وقشمدونيريصنولضول ا ةريثك افاقوأ فوفو رعملاوةةدصلاريثك از ر ساو نارام ا ةدعباضاق راصو ءاضعلا

 |١ ترعاسؤرت ةرثك مب دانملا نم هلانأم مست مدحأ لانالو هلئمهتيب ف نك« تلا اريد دب اريبدخ ةسانررلا مامع تاطاسلا ل فتا ل ودالملا نم

 يرحم 8 و 000 تتحسس عل اذالر قف نما ميل

 د1 سم سا سس هس تسع سمو

 رصمبحاص ىديدعل هللا ريعدضاعلا ةجرت ىف هرك ذمذعدقواراعخسشع
 ا لةتشاالو هعمه|ىرحامو

 هنلدراشأ هن لاش وهن هوولع فرد هب ناكودمزك او هب رق هب رمل ارابدلا كاع نيدلا السم تاطلسلا ١

 ا نيعيسو نكت :اًةنس قاهر عوهملا اهل ردءضوفاهرعالف ىفاش !امامالا رضلةر واحمل اةسردملا ةرامعد 5

 || نوفص اوناكو هباككأ نم ةعاجتب ار وةرهاتلابرصقلا فن اتسراعبلا ىنبةنسلا هذه وةئامسجتو |

 1 ةثاحستنو نينأو عبس ةئسو د عملا ىذرشعى ا ءاعب رالا مو قونو ناش و ىرتخا ةنامسجو ا

 00 قاشوبلاو للاعتهللاامهجعو كايشامهتيد و فاش لا مامالا ىل- رت تش ف نقدوةر وك نما ةسردملاب 1

 ١ ةديلدىهوتاشو تىلاةيسألاهز فه نون فلالا زعيوةمهعملا نيشلا ةوةردوملاءامل اوةمعماءاذنا مشب ا

 | ةيحاناهمذو أ اهقوفنم ةانثلاءاتلا تفوز لم_هملانيسلا نوكسوةز مهلا مضي ىوتسسأو رولان ةبحانب ||
 روباستلاعأ نم ىرقلاةريثك || :

 | رونو هحور هللاحور

 ١ عمو هرك ذقيسدقو ىبمملادعسأأ ىلع دا رغبب نيدلا لاكهقفتاموعضومفهدح و ههدأرك ذقيسدقو ا

 ْ ا رضا و لصوملاةعلتبامهلقتعاو نيعب رو نيتنث انس قامهملع ضيق هنا مال جو زكر اي هنحتاو :

 هالو وةبسحرلا ىذاقناكو نيدأا لا معنءاوهو ىلعن سلا أ نذلا اهب نب نسا ىلعابأ نيدلا محن :

27 

 ا رشعةنسس حر رشعشلا هن هند رت دل لا اوحاب ةفرعملا لءلقن طابا ميل تس ناكهناومني دو هلضذ

 تّقاملاىرو زرهشل امساعل اد جنا ىنأ نب هللاد.ءدمجت ىأ ندم لضفلاوبأ آد

 *«(ىفاشلاهمعفل انيدلا لاك

 ١ ةيعفاشلل ةسردماهبىنبو لصوملا,ءاضقلا وتو ىلصوملا س رهن نب دمت نيد تاكربلا أ ن مث لل أ

 1 ىكنرندلاداعن ءدادغب ىلا اهنملئاسرلا قددرك. ناكور سوءيلعللا ب سصلوسرلاةكني دعاطابرو

 ْ : نداال5كىضاَعل اىلا اهلكرومالا ضوف ندلادابعداو ىزاغنيدلا فيس دوتالو هتردك ان اك لصوملا

 1 0 .دلا لاك عاشو الو تر ريس قتقملاةفيلطا نأ ندا لاكن عاض هوع ةعدر رابدو لصوملابءاضقلا

 م ا بحول باتداسإةويفادعتد لات مار وبحأو

 1 | امهتويبىلاداع م هبناج لامس ةمدحاولك فتوداو كر ع ةيالولاب 6 انهوهمحأ ن عمان زءواض ا اههل

 | قماشل اتحاص ىكستز :رثيد د, ندلا رون ةمدح ىلا نيدلا لاك لمتنا ثةمرخلا ناكر اراصو منول ريغل

 نمئت نكيلو بلحتسد ؛دعكملافندلاو ىحىضطاقلاهدلو بانتساو تقولا كإذفةيمالسالا مالا



 دوك ذلادرلاوبتتسا يللا
 ةدلببايسضافذئتقو ناكو وهومتيب لهأ شعب لف دشن امك ذ نة ديح واظن هلو قشم دع ران: ىفرك .اسعن ب اظتقاحلاءرك ذو

 تاطاسلاءارامو ههانوك ” قرشملاريمضىف مهورمقلاو د لصاورمولاو كتنتادقلو .
 نم هبلعاع نام ماس قلن نأ انلعل كنلا اقوش *« ةيظع لكل اوهال افتيكرو 100

 ةرخاغلاةسلالاوةليزلا 5 دي رخلا رك ذوباح وهو نمدللا ىنمداو ىلا بتك هنالسقوأ|

 هاطعأءامالااهسلتىتلا | بك اًرئأ الا كيانسكلا « اهزوجأ قاوشأ باك دنع 0
 ىوسهوتاموةرامالاب صنم | بدك اهنالا ترك ذاذا وب . اهم رتسا دشن نم ثيداحأ كو

 ناكودالسبلاضعبي ريمأ 1 هفئاندشلاررك ملا سدإ الا ىضاَعلا دج رث ىف ةدير لاف ىنفامصالا بتاكلا نيدلا داس لافو

 : 0 ردآ هئاطب او ميصلا نعم ففي رشلا

 راسخلاو 0 2 ا كس د - ملا ىلاوكشأ 06 رح ىلعاب وطمتب إبل كح

 هللحورجراوتلاةفرعمو [ نيكس م ىنك ىف ةحاح هن اك دع هيؤوبعلا ثرشلا لطمدق عبدلاو
 | عر ضررتودحد ر ريكو فعضانا هنا ليقوداحأو نسح امه الكو لاق مث لطمتا مناف نسحسأ ناكل نيكسمل ىضتنت لاقول لاف مث
 لضافلالاعلا مستموز« ١ 0 تقولك ف دشن ناكدتكرشسا
 ماعلا وا اديفحاشابد## | لك لعؤوسس توك ١ و نر كا ىمعال هزل لا

 عم فرسعملا نيا ىدسذخ مايقلا دنعماقلأ د نللوقأنالبقىد.سذخ 1 ٠
 «(ناخدزب انتاظلسلا : ىلأ نب نسا نب ىبء نب دمت نسا ىنالت امد أ ةإ نام دج ومئالمأ هلداتيبلا نان هلهلعأالو

 ىلع لاعتدنلا هسجرأرق ١ ةئامعب راو نيع تو نيتنثاذنس هتدالو تناكوىل اعتهللاءاشن نيديبل ارك ذوءرك ذا بسو ىلعس اولار سلا |
 اسردمراص ورضع ءاأع 5 نوساف لي دغلا نم نفدو قدم دية ئاهسجنو نيعيسو نيثنث انس مرا سداس سدإلا مون قولو لصوملا

 ةنن دعهناخر دالقةسردع ١ ند لو مرو رج نيدلا ىبحنءدلودانر وارهشأ وةنس نينا فوت نيح ربع ناكوىلاعتهنلا هجر |

 اسردمراصمث ةينطئناطسق ١ ىلإ قشم هعمل تتم هتيصوناطا ل اذغناق نيدإاءاسسض بتل اهلا دبع نبى نب مسالا لئاضغلا |

 نيتسردملا ىدحاب مّدَقملا نو رمدع فأ نبني ذل هرمز يش ىلا ناطل لاا ليمتاف رع م هدم هي ماقافروك نملا نيدلاءايسض

 ٍ نسدلا فرش وف لمقافةلاقالا ل اسف هرك ذأ
 دفع الو / || تس م 2 2 2 22 2 0 ا مل ا يي ءرأ 5 _ لإ ل . ِ 5 ع

 0 : الإ ندلا 8 اّدلاناكو هيداعاىلاةتاحالامةست ااواعنمهيلع ناك اموهتناةبساب ررك دنم كقن دو
 ها, روراس ع ناعيباس 22 يك 7 ا لل 2
 نا هر زروتهو تاتو : قشمدءانق لوو ماشلاىلا دعص] ميكو زار رلان ر وصنم ىلإ مشل ىلءهعفتف لاغتسث لا دادغب لحنددق |

 اج ص. أ وع وزع هاوزيسجو تسةنسس نابع ثلة ناك لبقد مدعلا نب فورا :داوحبأ تا لزعدي و قئافم_.ط ىحا ماس ذ || ةئاحسهتو نيسعتو سجن نس ناضمر رهش فاضي هدأ ن عةيابناه بمحو بلحملا لقتنا مهدلاو نعي
 5 0 ديد 0 2 ْ ةكل#رعب ديهسلا ضوفو نكسملا هراع با -بحاص ند لا روف نب لمعج»الاصلا كلل ادنع نكسة هدلاوةافو

 || باسات رحو / اصلا ىلآ هد اس وهوا دعأ هنىسو م كل ذ ىلع روس او نيعبسو ثالث همس نامع شت يف بلح دلل 2 7 38 6 7-2 2 37 1 : م لمحل 2 :

 || اهءاّضت كونو لصوملاىلا لقتناهداىىلاعوس رلاو بلح: ةراغم ىفةححسملاىأرو هيب مل هنأ تضتفأ

 تطقود 2 نيداازعلصوملا بحاصد ع نكسيو لصوملابة.ماظنلاةسردملاب وهدلاودسر دعس ردو

 الوسر هتهح نم هج وثور ومالا عج ىلع ل |وتساوللاعتهياءاش ناهرك د الا كنز نءدودوم ندلا

 ىنوكي نك هانو رئاسرلا ىدحا قدا غب ىلاههجوت دنع نيدلا متى ضاتلاة مدح ف ناكهنأ ماكحالا ||
 أ هنا لقا رس اداوحر و نملاندإا ىحناكو ىلاعت هنناءاش تاد 01 :قآيسو لح رلااذ_هلئمهتمدخ 0 :

 ٍُق .٠ * رس لامن وجي واحنا وءارعشلاو ءابدالاو ءاهشلا ىلع هن ريمارانبدفال 1 ةرشعبدادغبىلا هلئاسر ضعاف معنا ]
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 هيردا ةنيدعنتر واكمل 1:

 ةيمعلا باذ اب ةفرعمو

 ناطلسلادنعبرةتازهلو
 هناء جر تامناخ ماس

 ةنسىف باشوهو ىلاعت |
 ةثامعس وثب رع : ثالث

 هح ريدر ونوهحسو هللا حور
 ىل وسما ملاعلا مسمو )#

 ربزولا نبا اشاب ىسع
 . «(اشايمهاربا ) لوا ١ ناككانن نات (



 104 3 0 ١
 0 لاا راب اأ#ٌقش 22331222222 م ىلع ىلافغت هللاهسجرأرك

 أ ىكتت و هإ دس لذ وهتغامهمقوت ناك ل باه متوذاق نع راني دىلءاع رخل ةثعن للصوملاب هتك ة دمى هنا ا اسردمراصم ةرضعءالع

 قيقرقالسخالا م رك ةسايرلامان”ةناعتلا فادي رععابمتلا نمتاكوةمضذة ساي رو ةريثكمراكمهسنع ١! اشاب دوادرب ولا ةسردع
 ةدارح صو قباالا ضعي هلذدشن امءللذ نذةدمح راعشأ هلودنسح ةكراشمندالا ف هلئيستاخلا راصم ةميطتطسقةني دع

 7 .ظؤح و- وسن اًممداقو 5 ةماعنافاسو ركنا ز_ةناها تب رغهس لو ذو ْ:

 مهلاو سآرلا, ليحل دانحاسملع د تمعناوانطإ لمزلا عاق اهتبح
 مغل !نملال الو زنفمصوىامهونيتنبلا نيزه عيماللا ضعب ىف كثب ٌ روأ

 ماركلاد قف نمداساق امل وب انيغرهدلا سأر باشاملو

 نيتسردملا ىدحأب اسردم

 ٠ هنردأ ةنيدع نيترواحتملا ١

 ناولذلاب اعقوم راص مث ١

 ىل عارم راسم ىلع (
 ْ مانالا ىلع طامأ امرثني و د« هنعبيشلا اذه طم ماقأ | ءارمالاريماراص دالي ةدعأ

 | لعأهللاوةرشع عيشة نس هدلومةدي رنا ىف بتاكل ادامعلا لاقوابب رقتةئامسةنورشع ةنس هتدالو تناكو | وهو فوتو ماشلا هنالوت

سشع عبار ءاعب رالا مول رم ىفولو نايعش ىف لمسلاٍب اك ىفدازو ُ هللا هجر ناك اهب ريمأ
 نيناسمو تسةنس ل والا ىدامجر

 نفدو لصوملابكلذو ىثيبدلا نباهرك ذلوآلاو ليسلا ىفدامعلاءرك ذاذكه هب ريثعثلا”لبقو ةئامسجو ١ مولعلا نمةدعياملاعىلاعت

 خعراوتلا ضب ىفهتب اراذكه ىلاعت هللا هجر سو هلعهنلا ىلسص لوسرلاةني دمىلا لق :متةعلدلا ةلعقهراد ١ ىف ةكراشم هل تناكو
 لاقاكمتدج وف كلذت متت ملأ هئلاودلبلارهاط هلت ا عةررت ىلا لن هنأهخ رام ىفىئديدلا نبارك ذو ١ ةعلاطملا كري ملو مولعلا
 ناكو دامت هّلاهجرتاماركلابحاض نابل بيضق ةيرث نمبر ةلابناديملا باب راتب ريو يبدلا نبا ١| يداص ناكو هتراما مايأ
 نيتسو عسن ة نسى نددااروت نعدادغب ىلا الوسر هج وتدجأ نيدلاداسع هلة رش نبا نيدلا لاك ١ ردي الث رفاو لقع
 6 . اهف لوب ةديدقي ىذب واعتلا ناهحدموةئامستو ا نمر ىف هعدخ نأ رح
 لشرل اة هص هذه مق دصتلقف د هتافصانتْرعأ لوسراولافو بدأ بح اص ناكور ومالا

 1 فطل ودرس أعم نسسحو

 ؛ هحور هللا ورتر واخ

 ىزارلا ىاتسسريطلا ىركبلا ىلا ىلع نب نساحا نب نيدسكسا نب ربع نن دج دب ولأ )
 هي( ىفاشلاهمّققلا ب طخنانناب فو رعملانيدلارفنتعلملاداوملا

 نواف قةديفملا ف يناصتلا هللئاوالا ملعونال اوةعملاو مالكا !لعىف هنامز لهأ قاقهدحو يسن و هريصع ذر ذ 1 هر عررلاف
 حرشو همك, لهنكل اد ريكو هوةبنر غوبي رغلك هيف عج مي ركلات آرةلاريتسفتابنمةدي دع || لضافلا ماعلا ممتموز# ٠
 ' || باكو لصحلاو نيعب رالا باكو لوقعلا ةداهنو ة.لاعلا بلاطملامالكلا لع ىناهنمودل خف ةحتاغلاةروس ||. «(فاهتبريهشلا كولا .
 || باكو رداعملا بلاطملا ف ةيدام_علاثحابملا باكو نايغطلاو غن زل لهأ ىلعدرلا فناهريلاو ثاببلا ١| موبقللا اذهب رهتشادقو

 ةيراغلا لئاسملا ةب وحاباكو رارسالا هئاطل ىلاراظنلاداشرا باكو لئاسلانومعو لئالدلا بيذسم | هللا هجر ناكممافرعت ١
 صالملاةمكسحلا ىفورلاعملاولو مح ا هّقغلا لوصأ فو كاذري_ةوولاعملاو ةديزلا باكو قكاليصخ باكو ١ ل
 ءامس أ سرسشو نونكملارسسلا تام لطلا ىفو كل ذريغو دما نوع حرسشو انيس نءالتاراشالا حرم ا قاتم تاركدو
 ديزلا طقس حرشو كلازخا هقفلا فريج ولا حرشو ىرشختزالودخلا فل صفلا حرش هلا لاقي و ىتسماههلا | مدح تالصو م مولع ِ
 حرش بطلا ىف هلو ف الفنا ف ةسقيرط هلوناستلا ىلعتد_بناذاؤموزاعالا قرصتةهلو ىرعملا || لحو ءاملعلانملشافالا
 قهفيئاصتترسشتلاو ةعتمهبتك لكو ىفاشلا بقانم ف نصم هلوةسارغلا لع فنصو نوفا تاءلكسلا | فافو لوبقلا ل ةوهدنع
 اذه عرتما نملوأوهونيمدقنملابتك اوضفر وا مماواغتشاسانلا ناقةوظعةداعسابهفقزر وذالبلا |؟ ةمدسخىلا لصوم هنارقا
 ىمحتلاوىرعلانيئاسللاب ظعب وءاضنبل ادا امعولا ف هكناكوهسيلا قبس لا ماهف ىاوهبتكى تيترتلا || تبادسم لضافلا ىلوملا
 | تالاقلاو بهازملاباب رأةارهت ني دعيسل رضع ناكوءاكيلارثك, و اضعولا لاح ف دج ولاهةحل ناكو | اسزدمراص متنسح جاخلا
 مهريغو ةبماركلااةفئاطلا نمزيتك قام بدسب عج وةياجان سحاب لئاس لكب < وهو هنولاس و || كوملااهاننىتلاةتسردملاب
 ددق متامنأىلاهدلاو ىلع هلاغَتسْس اً دبم ناكو مالسالا خش ةارمجبقاي ناكوة:سلا لهأ بهذمولا |ةينيطتطسقةثن دم قر ونزملا
 يعن دهن باح أر اوهو لبلاد ملا ىلع لغتشاو ى :رل اىلاذاعم ةدمهلعلغتشا وىناعوسلالاكلا || ةيقاحس باسر دمراص م

 مقلي وطذدم هيلعأرقواهملاروك ذل نيدلارفن باب سرد لةغارم ىلا ىلي,ءادهملا بلطالو || اسردمراص مث بوكسأ
 كل و سس ص م  صصمما اشاب ىاطصمرت زولاةسردع

 مالكحلا



 عرف عقيل ةللطت :اطسو 5 هند

 ل و راودلسا ل مع 1 0 را اسر الاد ةمكشاومالكل || .قارفاسو س ردتلا نع

 نم تعبسو جو زاخلا ا رملاءار وامدصتفدلملا ع نمجرخأ ةذاتتعالاو بهذ ا ىلا عجرب امقمالك اهلهأ نين وتبي قرأ عزام

 املاق هنا ,هباسعأ ضعي ]| تدي ,طل| ناكوةمءنوةورت | قذاح سريط !مناكو ىرلاىل ادامعف مر راو ىف هل ىرتحام كلانهاضأ ١ هئرذ

 ص جملا سه 23 1

 ىلع هضم قىساتو [| هن
 تصانم ا قهرع نم ىذمام ا

 كاعت هقلاريغي لاغتشالاو |
 نا هنأىلاعت هلاذهاعو

 - د مح

 قوقولاقادنأ سردتلا |
 هس قلاع لادخر ١

 قةنرمشملا ةككنفذو كلذ 1

 كوتساف بيباعلا تاموندا ارذنىداولهنتننا جوزف توملاب ند د تسياملا شرخ اداب تخلو تاتا

 ةنْزر:سحاصىروغلا نيدلاباهشلماعو راغسالا مزالوةمعنل لاهل تناك مث نف هلاومأ عرج ىلع نيدلارق

 لامءتهج نم هل لصحوهيلعمانعت الاودهمارك اف ة لاق تمهقحماف ظلت طم لاما نمت ا

 سا لابوةد دنع ىظحو هاش مز راو ع فورعملا شكت ى دهم ناطا_سلابلصتاوناسارخملا داعو لئاط ٠

 مواعاءذه عم هذاكودهتالو سال ناو دعت أ نمرثك [ديقانمومدنعهتازتمدحلأ غلب لو بتارملا

 . لالضنيلاعلا ىسرثك أو + لامع لوتعلامادقاة يام هلوقكلذنفمظنلانمئث أ
 لاب ووعذأ اناين دلصاحو *“« انهودح نمةسدحو ىفانحاو راو

 اولاقو لبق ه.فانعج نأ ىوس 35 انرع لوط انك نم دفتسنمو

 اولازونيعرسم اعيجاودابف دي ةلودولاحر نماثبأ ردنمكحو

 لاب لابخلاواولازف لاجر م امتافرمثت اع دق لاسبح نمو

 نا ل ذق الانينع نينيدلا فريش ىحو راطقالا نم لاحرلاه بلاد ثةودالبلا نم هنودصقب ءاسلعلا ناكو |
 ١ مودلاو لضافالا,لفاح» ردو مز راو هتسردمىف سوردلا قلب وهو رامون هسر درضح هنأ ىلاعت هللا ءاشا

 اهدرط دقوةماجس هن رةلا,تطقسف توكامةياغىلا دب دشاهدرب مزرا راو-ةوريثك ْ طقس دوت اش |

 ١١ ناريطل ا ىلع و رضاخلاس انلانمافوح راما اهنع عجز تعقوالف حراولاب ضع

 قنينعنادشن ًاقهديباهذد واهل قر واهملعفقو سردلا ن م ندلا ارذن ماقال ف دربلا: 2 واهفو-تنم

 فششاخ ينو ةيغسم لك ىف 3 اووتشااذا نيمعطملا مار كلانناان لاخلا |

 0 مراوصلا نب 5 ترباطت سوفنلا اذانيمداعلا

 فاعلا الم كنأو مرح »< مك نأ ءاقرولا بن نم

 ْ | :ًاتسملا اهمئاقسا توفل و اهفيح فاددقو ك.اعتدفو

 ً فعاضتم لذ انك .ةحارنم وي تنال لاع ىحام اول

 فطاخجاتح نم 0 وب اه و ارا يا

 : فحاو تاقب ىرصخ هث ازا 27 هلط قدح توذقلا : هاول مْرَق

 اهتلج نمةديصقةبف 0 و نلانيعس

 نريشعوتسوأس تنس ؟

 هنبادجو تاكو ةئامعستو |

 هلتناكوالضاق اناعىلاعت |

 رثنلاو مظالافةسرامم |
 ةيسراغلاو هس رعلا

 ل تناك ةكصرللاو

 اس مواعلا ف ةكراشم !

 ل اوصالا وريسفتلا وة. رعلا|

 اهلفنهل تنآرو ةقضفلاو :

 'هبادضأ ضعي دنعىن رعلاب
 روناغياباصصةاماغت تاكو |
 رقه لاخلا أ

 لضاشلاملاعلاهبتمو)»« |
 ىتنأ نبا اوهو ردح ىلوملا ١

 0 5 ' يدع خر امالسالا هنالعق *« لعل اهمالطداكوار هذ يو اهرمع ىداكعدبهب قناع

 هكر ىرانغلاءاشدت 1 ىلعوبا ادم نعرصت تاهه 5 هسأق ىلع أب ٌوصاطأ «يلثسالا ضيضحلاىفهاوساسرو ٠

 هدم هاا !-قاعتمرا || . نم قالوا سوملطب راثسو ع ليش ةزه هرعلاظفلوم وب لقفل عوسب سيلاطسر تأ ٠
 1 بث ديسلولا لضافلا | داملا لها هيف بتاعم الكبة عرتتملا ىلع دشن ةارهب نيدا ار ؤن تعمم ىلطس اولانيدحلا هلا دب هوب لاقو ماعلاة مدخلا لصو م | لالا نكت هلضفا نأ * اونقبت هيدلاوعج مهن ولو « لكشملكش لك ف هناهرب

 وهناكوىوج وتلا | دقتغي نيحميفءزرلا مظعت و دج هنتاهت_فايح مادامعرملا
 رادت_بردعاسردمذئدقو هدلاو وربع نيدلا ءانض»دلاو ىلعلو الافات ثا هنا قلسا ليصعت اسس ىذلا باك نيدللاو ارد .ركذ دو

 اذمغمراصو هنردابثن دخلا ْ قدا ىأذاتسسالا لعوهو ىلاوملا ىفأ نيم رد اماما ىلعو هوىراضنالارم هاننبناماس مسالا أ ىلع

 حرمشلا هياعار ق هسردل | ىرعشالا ليععس نب ىلعنسملا نأةن#سلا حش ىلعوهو ىلهابلا نيسحلا نأ يشل ىلع :وهو ىببارفسالا
 ةمالعا] صرخلاللل اوطملا ىهلاغتسشاامآو ةعابجلا -او ةئسلا لهآ سهزمرصأ و هيهذم نع عجب رمال او قانا ىلع فأىلعر وهو

 يلا هلوأ نم ىنازاتنتلا مسسسلا



 ا وي رو و ا يل

 : لوصالاو تددالاو .

 لئاحملاوسلاحلانيزىلاعت ٠

 وول دل ولا لانو رو

 | ًارقرديح كولا ناهقسف
 |! نم قراضلا مدص ىلع

 قة ةءارقءرخ ىلا هلؤأ

 قرر: تاكو لاقثاقتاو

لا رمت ىأ ىلعهدإ اووهدلاو ىلع لغتشا هناقىهذملا
 || نيسح ئداتلا ىلعوهوى وغبل اهارغلا دوعسم نب نيسك

 فأل عوهو ىزورملا قدس اىنأ ىلعوهو ىزورا اد زم ىلعوهوىزو رملالاغقلا لءوهو ىز وزملا
هللا ىضر ىفاشلا مامالا ىلعوهو ىنزملا ميهاربا تأ عوهو ىطاسمالا مسالا أ ىلع وهو برس نب سايعلا

 

 ثالث لبقو نيعب رو عسب رأةنسس ناضمر ررهش نمنم رشعلاو سماخلا فن دلارفنةدالو تناكووهنع

 + سس به سمو

ةنيدعتلاهسو تس ةنسرطغلاديعناكو نينثالا مون ىفوقووهىرلا,ةئامسجنو نيعبرأو عدص رش ضردلا ءانثك
 ارح !نفدوُذا 

 : دحأأ ىلع هتوم ضرصىاهالمأ ةيسصو هلثب ا روىلاسعت هللا هجرنامنادرملد رتل بقاصملا ليما رانا ْ لعرا م فامركلا ىراضلا

 1 || ءاهفلالادعب و هلمهلالادلا تشو ءازلا نوكسو ملا ضن نامناد ضو دي ةد.قعلا ندح ىلع لدت هتزمالت | ١ نا وو رغارصملا

 ٠ ةارهىلع مالكلا مّدَعَت دقو اره نم برق ايد رق ىهو نو ةيناثلا فلالا دعب وةحوتةمةم6# || ريسفتلا اهنالعزني

 «(ىفاشلاهيشفلا نيدلادابس بقال ادمبت نم كلام نب ةعنم نب ردم نب سنول نم دمت دماحود أ )<

 ١ 5 حا ١ دال.ىلا زعراثع ولا
 دالبلا نمءاهعفلاهدسصقو هنامزف ممافع ثيص هل ن اكو فالخناو لوصالاو ىهذملا ىفعسةةو ماما ناك ١ 5: لحر معورفلاو

 .٠ ع ينعم 0 ل 0 3 5 ا اءلوتم هوبصنو مورلا

 | || ىلع هلغتشا دبس ناكو مهملاراشينيسردمتأ مهلك اوراصزيثك قاشمبلع جر تو لاغتشالل ةعساشلا || ري نافاس فارأب

 | سلال سال ةنردلاقفتودادغلا توف خسولا,كاذوكاعتدقااعتاركت ةتأسو هيأ( يا ا
امماديعمناكوهرك +مدقتدقو ىساملسل ارجع ْ تانروأناطاسلا فاو

نبف سون فرشلا ذئمو سردملاو
 1 ام عمو قشمدلارادنب 

 0 ىئط ابرغلا عي رلا ىنأ نب رمش دماح ا نمواهمدقانمل ىومشكلا ربع ندم نجرلادبعى أ نمثيدخلا امنفد وو زاد

 ) |[ تذدهملانيب ع +1 طراد اهتميهذملاىفامتك فدصو سس ”را دمة دعى امس ردو لص وأى ا داع و ا ناطلاسلاةنطاس ناو 2

 . || ةاطلاهيلاتناكواهم ملهنكل فالخنا ىفةقيلعتو ةديةعوالدح ف:صوىلازغازم ولا حرشو طيسولاو 1 ١

 : ا قمدقتوةيئالعلاوةيسيفنلاوةيني زلاودن زغلاودي رونلاةسردملا فس ردتلا عمىدهاملا عماخلا ىف 1 وجم ووصل لس < كاع

س دادغب ىلا الوسرهنعدسوتواريثك مدت لصوملا بحاص هاش نال#برلأ نب دلا روث اود || نحيت اًذيإةّعب زاملا
 0 كلملاىلاوةم ري

دتساوةفالذا ناو دفرطاانو لداعلا ١ ديحةرواها فضل ةردانلا
نيعستو تسة نسف كلذو ل#ملادبعللر فاكتلا ءارمش هلم ف ل

 ا ١ 

لا وتو ةئامسجنو 1 ةرطااخما لوبقع تالا
تونيتنثاةنس ناضمور هش عسبار سيما هول ل صوم ابعاضق

 1 هنعلصفنا ةئامس عنو نيعس

 ' [||ةحم فر وك ذملانيدااءايضتقلملاىروز «رهشلا مساقلانبهّنلادبعنن ص نب مسالا لئاضغلا فأي || هادي كد

 ١ .اادوك ناارفصرشع عباس ءاعب رالا موت َر وك ذملا يذلا ءا.ض لوو نيعستو ثالثةنس .رغصى ندلا لاكمع 1

 ١ || هلسغن تسد دحلا والا سابالغشقتلاو عر ولادي دش اكو لصوملاب فاشل باعصأةسايردلاتهثئاو |

 0 ريثكن اكو راعشأو تاياكاضط المول ف طا قالحخالا ثمدناكو هدبلسغب والا ةياككل لَعلاسعالو | ملفت تاكو تدب وحلا رثنلاو

 | | اول الاةدقعلا لتس هو رومالاف وول ترو عواتقلافتبلا عجب لضولابساص الاون ةنطأبلا || 2000
 ىعملزب لو 1 ديم دكت قادر دلل

فاش م مترثك عمالبأأ تيب فدجول لو ىفا.شلا بهم ىلا ةفينح بأ ب هذم نعل متنا
 0 ا ى

 ]|| كلا ءداور رقت يسب ةلاسرلا ف دادغب ىلاهح وت مدّةناك ةئاستس وعبستنسفندلارونفوتامو هاوس ه1

 ماقنلافكوطد هلتناكو

 1 1 0 ا : هععج#4«رونو
ق رقوداعن لاعت هللاءاش نادوعسم هدد ةبجس رث درك دىلابسو دوعسمرهافلا لشافلاملاعلا ممنمو)ع

 1 ١ ةعاطناهعمو لغشلا ىض

فةداعس قزر لهنأربغتاودالا ل مكمناكوهس دنع تناك امرثك ًارهاقلا دنع هةمرجترفوتوديلقتلاو لضافنلا ىو ملا نب | هاشرمضدت
 1 1 ق

 | ريعص ثدي ىف ةئامسجتو نيث الثو سنة نس لد را'ةعلقب هندالو تناكو هلئاضفردق ىلعتسلا ماقهفيناصتا وس عااد

 وهو روهُملاتيبلابلثكو تيبل كلذ لد هلئاسر ضعيف لب راولا لصواسأو اهتم ءالع ىلع ىلا ءئهتياهجسرأرق

 امارب ىدلح سمضزأ لوآو ِ ىماسع ىلع تطيناهجدالب 1 سردلاديعمراصم هر
01 

 أ ماتعملا كالا |ناكو ىلا عتهنئادجير لصوملاب ة ثا ةسو نامتةنس ةرش الا ىذا رش عسا سيخلا موف فولو | ىلإ 11 نيدلاءالسع كوملا

 ١ ماع هلتلتو هتومدعل مانملا ف نيدلا دام يشلاتي ار لوقي ىلا عتهناهجر لي رابخاص نيدلارغطم ةسردعاسر دمراص مث ىتفملا

 ١ لبراعراناف ىفوتسملا نب تاكربلاولأ هرك ذو ليدلا باك ىفىيبدلا نس اهركذ دقو مرتحت ىنكلو ىلب لايف ةينيطئاطررق ني دعمدلاو

 ل نم ةعاج مبنمجرختسب لأ م هولا عت هتلاءاشتاىءوم نيدلا لاك يشل همن رك ذى ا سو ءاضقلابسصنمىل الامم
 هدم هدد دج دوج مده ك2 2222527 هش دهس هس تدعم دهس دج نمودعب ايسضاق راصو

 0س ست
 لضافإلا
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 ثاكايضاق وتو دالبلا 3 ل ا مسسعا 4
 عييظلا ملح ىلاعتهاهجر أ ندا شل نادت ارشح دبع مسالاو ندا جان نطور | ْ 7

 نعاضرسعم نسقتلا مل ا ناك رصتخاو رج ولاراصتلايف زيمعتل ماها اراستالا ا ندسولا باكرصتسا روك ذملا 3 ١

 ا 1
 | ةخدس ىف لصوملاب هدإ ريويو راسا < واطلا دلل كود طرصتخاو«ةسفغلالوضأ ىف لوصخما 0

 تاضمرر وشى اهل دف دادغب ىلا لقتنا ملا مناك لصوملا ىلع رتل اكو تسا املوةئامستنونيعشتو ناسك ٠
 ةئسلا نمار دق”ىوالا ىداجفف هنافو تناكوةئاةسو نيعبسو ىدحاةنس فاهم فوق وةثاةسو نيع سة لس

 ىلاعتهماهجرةروك ذملا |

 ةسفش الغتش منامزل ا ءاننأ
 ذأتنلو ةدم هزاوحفاكو
 هلاوداو هلاوذا نم الصأ

 رونوهحوركاعت هللا حّوو

 مك 0 « (نيدلا نيعم قل !ىفاشلا«.ةفلا ىرحاخلا ىله ىلا لضفلا ىلا نن مهارنا نب زجتدماحون )<
 ,بس د 2 ُْ 3

 قذاملابيرطل !لماكتلا را فريون تا ا روراسو كسارر.مان:ةتمالضاف اماما ناك 0

 لاكلانيدو_هتىلو ىلا . || هيفزسس حار يجولا حاضباباك" هلودحاو ران ىفوهوىواتغلا ىف عقتىتاالئاسملارثك اىلعهلاجشا عم
 رهتشملا نا ىخاب بقلملا نسانلاه اع لغتسس اوهنلاةب وستة ةروهةملادع اوهلاوؤاللل افةروهشمةشر ط هلو را تىوهو 1

 ةعجلا راهةرك وتو .اهملاغتشالا ىلعاوبك ؟سانلانافدعاو ةلاصوصخهدعب نمهبتكمو هباوعذتناو
 د( ىلح جاب ع 1 5 2 1

 ةذلب ىنذلا لاكمونأ تاك فلا انههتدي نيمركا مب ييرحاخ او لاعتهللاهجر ر وناسي, ةئاّعسو ةرمشع الث ةنيس بح ررمشعى داع ! 1

 اكو مورلادالب أ مثمر مش نمةعاس اهتم رخناحرحو رونا سين نينةدان ىهو مرحاح ىلا ة بسن هذه ميماهدعب وءارلانوكسو 0 ْ

 ىلا تسئناو اقذاحاب نبط لدا طاغلالاوبذهملافةرواطسملاثب .ذاحالاه مق حرش باك ىلع هطخن قم دقني دعت , اروءالعلا

 ريكحلارمالا ةمدخ ةثاوسو ةرمشع ىتنث |ةنسّدخع |ىذ نم نب رسعلاو عجارلاف روهاسن,ءاهّمذلا نهةعاصس هرلعدعم# |

 قوما ةيالول كب ليعمسا
 رو َزملا اريسمالا مسام

 لاةروك ذا هبالول

 (نيدلا نكر بعلملاىدنق ورجمتل افهذملا ىنل اهيدفل اىديمعلاد جا ليقو هت نب رمش نب لل ما>وتا)#

 قالخدح زع ناك مدّقت نم وفينصتا ايهدرق أن ِملَّو ا وهو تسملا ماصوصخت ف الختان ةىفاماما ناك

 هلج نم ناك هتافتعبرالا ناكرالادحأو هو ىروناسيتلا ندلا ىضر خيشلا لين لغتشاناكو مدت :

 ل راوناخد#ناطاسلا أ بهو نكرلابتعنب عهنمدحاو لكو نغلا اذهفاورصت و اوزيمت صان أ ةعن رن دلا بذر ىلع نيلغتشملا
 را لبا وردساللا وهنم ىعذ -ثدقواداز ماما نثدلا ن نكوو روك 18 رحلوا يح لقت ىمواطلان دان ص :

 0000 ا هحرشب ىتعاوداشرالا فنصوءاهمفلا ىدنأ دةرو جشم ىف موةعن ر ُْط نغلا ازهىف ىديمعلا ف نصو عيبارلا

 د نب رفعح نكد قلو اناني دجسكس ايعلاوأ ندلا سعت ىشاقلا هنمتأش لا ازهنان , رأ نمةعاج 1

 بوسنملاة وسلا قاناك د جنم ىضاق فودلا يدل نحو ىضاقلاوىلاعتهّنادجرناك قشمد ىذاقف ولنا ىفاشلاههشفلا ىلا
 ىوذنا ندا سم هرصتخاواضن آس ئاغنلا باك ف فاصو مهرب ريغو غئارملا نيدلاردب و ىد ”رملا نيدلا محنو ترهتشاواشاب دوتىلا

 ريثك قادمملعلغتش اون واسالا ازهىلءةملمتس هعايسشأ فدصو رفئاتتلا 0 ارعاسم»و 0 ذملا

 نيديس. ادبي نيدجنأ ني دوم د ها لا نأ نيدلا لاسج زييْسلا نيادجسأ ندا مالقت مهتلجس نم هل هناو ا

 هريغوةروهشملاةعب رطلا باص ىريصتلاب فو درعملا قنا رجالا ى :راكل اكلاادمعنب هرمضت نب نامع

 سجس ورح -الاىداج عسانا ءاعن رالاذإ- ليفوفو ةريشاعما بيط عضاوت ةلاريثك قالخالا< ركن اكو

 ا سلا عورتا كلا ير قونو ىلاعتهللاهجسراراكةثامسو شع ْ

 سلا ىفازكه تسحلا هلوقع نيناثو ثالثةنسلاّوشفهداومو نويساف لبح عسل نفدو قشمدتني دعةئاهسو نيثالثو عبس
 وه ىذلا ثحلا ل هلا يل ل لاه هناهعجرت باعدت

 دسحو لاك ةوطانملا لع تسدنس نيدلادحوأداوموتئاةسو نيسجنو نان ةنسر ةصرشأعىدلبل اينو امول ننرسشعوة عنب للبلا 1

 ةراسيع قايس نسم كلذ نم ةايئااءايلا نوكسو مياارسكو ةلمهملانيعلا غب ىددم#لاو قاعتدللاءهجرتئامسجو نيئامثدا 0
 مع فنونلفلا هشك [|| هتاتقىريصملا نيدلا ماظنو ىناعمل ااهرك" ذالو اذامىلا ةيسالاهذهف رع الو هز مهمل داهدعب واهت#

 زرت دعجارب لف لدجلا |ناكد قكاعت هللا هجرت اهسوةرشعٍت سة نس ىف نال ذودالءلاىلا مهجور لو دنع رولاسينةلي لعرتتلا |
 ههيوعمهأ : للم ا دا دلا 136 ا ةنت ك-

 ساما نير بطل اقهتقاذح

 اوعحروهبط فاو م

 مهاضرم : ةاواذدم قتلا

 لامبطلاب بس هلل صحو
 ارادشلذ ىرتسشاو م ع

 ١ أ



 هاا لودر ضرما
 هسماطو قوت نأىلا كانه

 اراض تاخر## ناطلساا
 ا هتئطاسراذف انتيطريدت]

 فيك لاقو ثالذع نعلق

 0000 ا م سمع سم م محبس محم :- سس حسا

 هرصح نكي مودي رونلاةسرداابسردب ناكو قثمد.عوفدةدعديتعفجاو ءالعلانابعأن مهداو |
 هزل قونو تحرز ةئاهسنو نوعي راو تس نس اراض: هدإومو ةةينخى أ مامالا ب هذمىف هي راقب نم

 رصخلا باي جي راخةىفوصلا ةريقعدغا! نم نفدو قسم د. سو نيثالثو تس ةنسرفص نم نماشلا دحالا

 نيعجأ ىلاعتهللا مهج .راهم نحناك و رصحلا !اهمذ لمعي ةل ءاراخنب اسناو :رحاتلاب ف رعت ىأتاك ل وعي اكو
 *«(ىرهاظلابفو هرعملا ا ههصالا ف اخ نب ىلع نيدواد نن دمت كر ونا رولا * 0 ّ را 2 درا ارامخا
 تتش للسلام او مدخ هناقو دعاو

 ىفهعمورب قبس دقو حب رس نب سابعل اير طنب ناكوافب رطارعاش أببدأ اقف ناك ا تامق مكحملاا روزا
 فول أونا هت رت

 هورعصم_ساقمدلاو بهذم ىلع ناكودنة لح فروك ذملا اركب ون أ هدو سا-هتج رت فر روك ذا راتلا ا نا مكحملاو نمدلا

 ناسنالا نوكت ىتمووهاقر كسلا نع هلأسف لسحرلاهانًاف :ركسل الح نعوإ هل اولاةوالحر هيلا اوسدق | اهفذع لجو ذلا

 فنصو ملعلا نم هعضوم معو هنمشلذ نتساف موتكمملاءرسن حاب و موههل اهنعتب زعاذا اعف تار كا ةراهأا ةنأغ هيفرهموب اعلا

 خفجاو قئازرعشوةردانوةسر رغلكبهضقأ !بدأ عوج وهوذ ةرهزلا هانم« ىذلا هنأك هيابش ناوفنعف (تاقرص:تاحلاعاافروطأو

 كلوقي تنأ م رس نب لاق فءالب.الاىفارطانتف حارا نيارب زولا سات رسب سايعلاوتووهامو |

 لوقأ اف كلذ ات نئلركبوبأ )لا فءاليالا ىف مالكلا,نانمرصبأ ةنارتخ ماد هتاطخل ترثك نم ا

 م ركلات نأ قست عسنماو ب ىلقم ندساملا صورف هنآ

 ١ امدح مدمالارذصا | ىلع بصن ها رلا .لستثنم لجاو

 املكتلهدرىسالتتاالواف هي ىرطاخ مج رتسمنعفرط قاما و

 ا! ماصصابح ىرانااف < مهلكس انلا نم ىوعدىوهلا تار

 : تاقل ةلاضب أ تئشولو لعرذ فت موب رس نبا لاف

 هياتعوهش د لح نسكت اند هتانسدب ذإهعنمأ تدق * هتاططق جلاب رهاسمو

 : هنآرب و هير م ىو هدوع المصل ماذا تح 35 ةنانحو فتاظدللار رك أو . 1 1

 حب رس نب سابعل ون لاقف هيرمتاخت ىو هنال دع ىدهاش يعي ىتح كلذ هسبلعرب زولا اظذح ركوأ لاف | هحاسقفاوةمعطا

 !ش ام هرسشلانت نأ ىسفن عنم ماو * ىلقم ساحل ضورىفهزتا .كلوقفكمزلامئالذ ف ىنمزلد || رع :

 ل بوسنمتاسيبالاهذه عمال ضعب فتيًازواسإءواموذوافطاوافرطامتعمجدةللاقورب زولا اصضف 00 لبلاك الو

 اس را :ومسصل حو رك

 ىلاذاتسراملاىف ءايطالل

 ناخد ناطاسل اها

 ١ هلعح مة ين طخطسقةئد لك

 نمتاعدز برب انتاطاسسلا

 مئهتنطلشرأدءامط هع

 | ماعلا ميطمللانمأ هإءح
 ١ نعىكرو هتنطلسرادىف
 | سدنف هلركشو هتمدخ

 فيضنم مهلاونارحألا ىوس كامو * هنرةنرس فيض فالكل ا 2 : 0 00
 : 0 ؛ كرادملابرضلان ملمس د مهسأر ب وألا رت ل : 1 وو
 ؟نءلأساف ريض لهو تلتف « اندعب كريصف.ك ل يلخلودب 1 ا 0 ريسخاو كلذ
 ةعقردل ا ذاا دج ساعيرضح هئاايثدلا بأ نهنلا دبع ركون ىحو دعب مم هلزعف هلوعبح و

 ةنعك ملسع فرعءةدم

 هلعج مث ا هداعآو

 ةديطاس راد قءابط دل اسك 7

 ا سرءدغرأب كل ذ ىلع مادو

 ةمطعت ومحو :رئاوةمعتو

 اذافان راظاق ا مداص كااهدرواهرهط ىلع بتكوامماق م ةلكسم اخ أ هتذمالتنطوالب وطاهلفاتو اهزخأف 5

 هيلا اورو اك قر اصلا لا :

 تادحالا لتاو ةى انتنآ ع قا ارعلاهيقفايدوادئ اب :

 قايشعلا مداهل حايممأ 35 صاصق حورلا ف نوماعله 0

 ىايتشالاوىأ ارذلا ءاهس دع مدر ل سقي فيك 5 ” تا ا 1

 0 كَ ارغلا لشق نمدو اددنع 2 الح نسحأ نالثلا لمتقو : مياه ناطاسل اسلحاللو

 1 0 رادنإلا ناكو لوصالا ةفرعمىلالوصولا باك انمي دع ل ا اناناناك : ةئاعاشلاو سل َنأَح

 قونو كاذريورب / رضلاميهارب|نبىسبعو ريشر.ن نها دبعورب جنيد ةخ لعواصتنالا بكَ راذعالا ْ مالوزءعمةدسم قل وةلزع

 هناقو تناك لسيقوةنس نوعي رأونا ثا هرعو نيتتامو نيعستو عسيسةخستاضمرر هش عسان نسال موق ا بحاصو هناك« ىل اهداعأ

 ىو نامت هئاامسهجر ىضاقلابوقعي نفسو ىفوت هناقو موبفو مد لّوالاو نيعسنو تسةنس ١ لمملا لك بلا لامودعم

 د 7 لوبقو ميلفعءاس ل لفي



 هلا

 . ننا هتافوتغااملأ ||
 .هتمواتتمو هترط ان لاعتشالا ىلع اهدهحأ

 ىسلدنالاىرهفل | ىدردلا نول نبناولس نبى نبت ننديلولا نيدمجر كك ونا)* ْ

 مب (ةقدتر ىلا ننا,فورعملارهازلا ىكسلاملاهَِتملا ىثوطرطلا

 0 : اماريثكت اكو ىرتالاو امن دلا سه كل لصحت ىرخالا سهأر ردا مف ىرن سموا. ند رص نارصأ كل

 انطوى تسلا ملا « اولعاإاهيفاوركسذ . انتفلا اوفاضوايندلا اودلط .ي انطفادامعهتتأ
 انفساههفلامعالا اص د او او 3

 ع ذا و كسي ىتح لضفالا عوف نارضن لح ر لضفالا بناجىلا ناكوميلع

 اريصن ى جمىلاهمداختلاقو درهض هردماقملاط نإ ةدهر تاكو دصرلان ما

 هايد نس وهو ىدهلا يارس باك" هفنصواريثك "امارثا اذ خشلامرك اف ىعناطملا نت تومأملاهدعب

 ةيالخ هك اأن لسراف 55 مرغماهزاكتا,تنآو ويالس سةحاح فتاك اذا دوُط ا 1

 مهردلا هللا. لوسر دع ىوسلوسر لك كنععدو دع مب شامغأ مهدي 0

 مرسغم فلك اهم تنأو ع الس سه ةحاح ف تنك اذا

 مهردلاوه هريكسملا كاذو »* هصرول الو اهكح >- لسراف

 بوذك تنافتلف نمالاكت « بسعل اذنا مولو قودأ
 تيصنكنم ضاع 31 تاك ل 5 ادام تحكي ولهللالالح وامأ

 ةئامعب رو نيسسجنو ىدحاةنسروك ذملا ىثوطرطل اًةدالو تناكو نويعلا أو مالا اقيأف
 ةئامسجو نب سثعةنس والا ىداج نم نين عب رال تيسلا هلل نمريخالا لبللا ثلث فوتو اب رثأ

 يدفن تحل ل سل هلا هدب نمةسس اركتلا لاف اء ابتكي ناك جب رمد

 ْ بذلك هنأ اذه معز 35 هز-أ نم تفرش ىذلا نا تحاو ضرتغم هقحو 55 هب رق هتعاط ىذلا | اذان

 ىحمرصءءالعل ارق ١ برقلاب كلا قيقش رحم شل لزز دق لضنالا ناكو هعضوم نم لضفال اهماقأف قارصتلا ىلا راش

 كولاةمدصخء لا لسمو ْ ةثالثءلك ًافدل عه حابملا ل عسجار

 5 © فرعملا نبا ريهشلا ا ىو ولتقن لضفالا ب كردغلان مناك الف ةعاسلا تمر همداخن لاب رغملاةالصدنع ناي الفم

 0 ًارقو بطلا تغر

 |١ تيارو فالس فتش راف داون ريغو ناقل !باكو ناب وأمل بارس فيئاصتلا نم
 م || اهعجىتااةجرتلافىرذتنملا ميظعلادبعنيدلا 4ز و ظفاطاهرك ذدقو كلذ نةهبلاة ب وسن ماراع

 اناءالح -رتاكو ةئطاسلا ا

 ميل بطلا مم اسالاص |
 ١ امهوتاسالا هزه طاغلا رثك اى عناله 2: ناتيب ىوغللا سرا نيدجلأ نيسملا نأ جرت ىف قيسد

 أ دماج 520 ستعمل جا ؟اتيبف سدقملا تءىفاعان ةلذتكو روك ملا ىثوط رطل

 ١ جوراتا ع سونيسملا ١

 ناسملس ناطلسلا ملقعالا

 ةنطلسسلا رن رس لعتاخ

 0 اشيأ هلزع

 قولو 0 1| اردو هلزاجا و هنم عممو فال لئاسمهنعزحتأو ةطسق مس ةنب لعمرك ذمدٌلا جالا دمل ارا

 ا ا فورعملا ىثاشلا ف #جسأ ني دجتر كى ع هقفتوةرصبلاودا دغب ل خدوج وةئامعب رأو نيعيسوتساثسا ل 3 || قرشملاىلالحروةملنسشااةنب دعدرك ذمدقملامْرَحْن بدت ىنأ ىلع بدالا ار قو هنطول باس طاوس غلا

 | سنآ ونع ودع صرعاذالوذبت وريسلاباهتمادض اراءندلا نما ةئماغشعتماعضاوتماند داعرو ادهازالماع املاءاماما هنا تو تاكو لاعت | ناكو ما اشلا نكسو فاح را دجسأ ىبأ ىلعوهرك ذمدة:دقو ىفاشلاه.شْغلا ىرهافتسملا

 ضقت لو ةوفلاةباعف |

 هللاح ورى ةناينسا نم

 6-1 هدرولودحو 8 2

 . لضافلا لاعلا 0 0 : ٌ ساحوهعمنأك ارربم طسإ نيشلا فرح قهرك ذهدقملاش و .كاريمأن با هءاشنهاش لضفالا ىلع لحد اما
 هبا علا نيدلارد وس

 دي (نت ا

 راصم 0

 ةريسسلا ىذه سفنلا |

 اريست هنوكعل سانل ادّيع ١

 .ىللاعثدللا هجر قوت واند خل

 هك رص رواوهحور هللا ا

 ا ه.لع لصون ردنكسالارغ ةسنورو 8 نملاةرِسلا“ نم نابعش ىف فوت هنا ءلملا ناك ىلا لاوكشب نارك

 00 ا تددوازكه تلقوا تتار طال بانل لق د اعيرتلا ع تا

 ١ انهشل تعبتك شع سو نمل اغسل :اوأ فق مد. ترفط مة ريثك عضاوك مشلا اذهةافو ران

 أَو 0 1 مهدعي رك ذا هيلع عم“ نيذلاعنورش اهيفرك عابلا فرح روك ذملادادش نننيدلاءاهمىضاقلا

 ,|١ هداومدادش ننانأ فالح الو روك ذملا ىئوطرطلار كاب خيشلا مهتل فرك ذفءوزاجأ يذلا خوبشلا | |

 رعشلا ملظنر ناكونسحلا س11 تس تسطع كا

 فاعلا حشا دي(هنامزف
0 

 طيلنابثكي ناكو ميلظعلا



 8 7 9 ] ةمدخىلا لصوو ةشزلا لبق قوت دةفةئامسسجو ن رشعة نس ىف هتاقوو د وط ,رطلااهزيحي ى.كفةئام عنو نيثالثو عسن ةنسىف :
 هذه نكمل ةذشملا عج ىذلا نم طلغلا عقوامب رلا ب نأ نكع اكو ةنسةرشع عش دادشنادإوم || حان فراعلا دم يلا
 مع لاعللا عملا وتم طاخل قبب لف عاملا اهنلعهطحت بتكوهيلعتت "ردا 1 ارىلاةخسنلا ْ ىلا غلب ىتسفامرقلان دلا

 كلذ طملغلا ىلا ىنيسني الوهياع قب نم كلذ نع فشكمل <« لعتبمندقو ىوشأ ةهج نم قدشحتل اىلا ازو | ىلع دعقوداشرالا ةنسبت سه
 د دج ا نخ اسواوامهدعل ودنك اسءارامن. نيةلمهملا نن ءاطل امضن ىثوطرطا او ا هتيواز ىذلشرالا ةداحن

 ةقديرو سل دنالا تسب ف ىهوردل !لحاس ىلع سل دنالاب نيلسملاداليرخ 1 ىفةسند دمىهوةثوطرط ىلا )| ندلاؤص 2 اناقودعي
 لاقفاهنعرفلا ضعب تاًاست نر فةلفغل ىهو فاّعلاوةلء#همل الادلا فو نونلا نوكسو ءارلا تشب ١ هنطوقكاعت هناا هجرت اه
 ىئلسلا ده نيدح ار هاط نأ اففاما جرت ةلءو ىلع مالكلا مدت دقولاسعت دراهانعم || در 30 نخدض
 55000 ل ا ل ١ ةثامعسون مشعوّنالك

 0 تت د د اسس ادعم 2222-2
 مههذمىفتالاقملا باصوهو .مالعربك آنمو لازتعالا ف نتن رصبلا حش ناك ا هّللان فراغا م ممو)»#

 تارط انموسلاحتو

 قاهنا كح تامازلالاو ةلدالا لامعتسالاربثك ةخغلاىوقلادجلا نسح ناكوسيقلاد بهو موهو ||| نيدلاهيصنيسشلا ىلاعت

 كلوكسشلا باك أرقي م هنالدبلءعزسأاغا ليذهل اايأابحاصلافعرزلاك كدنع تاسنالاناك ذااهمو | فراعلا خيشلا:هدحنىلا لصو
 نكمل هنأ مهوتن سناك اهفكثرءأرقنمهتعضودت باو هلاق اصاب وهامئلوكسشلا باك هل لاّمذ ا سابا كوسملا ىلاعتهّنلاب
 |١ تكل نا ىلع لاو نلنبا توم ف تنأ تفل. ذهلاوبأ هللاقفناكدقهنامهوتب ىحنكيملا سيفا شر وأ هدسنع فرت هتننحقزتو
 |١ سالعف رعبا ليذهلافالوءأرقي لتاكتاو لوكشلاب اك هتءارة فاض كشو تامدةناكناو || ةبفوصلاة قب رط ل صحو
 ١ || نمةعاجو روك ذللا ليذهلا نأ نيب عج هنأ همالسابيساكو لس فايس و الج رسال.مراكو ١| هباعاببهماب دأالحر تاكو
 | | نمةعاسج ىكمربلا دل نبى بح دنع عجادقناكو كاذدنء سالم لقلب ذهلاوأ مهعطقف . ونثلا || راقولا هياغاروقو وةناهملا
علاةسقيةح نع مهلاسف مالكل باي رأ ١ ساماا نع اعطقنم ناكو

 3 مهتلج روك ذملا لب ذهلاوتأ تاكو ئشدحاولك ماكتف قش

 ذاك الاف ةعرشمو ماسجالا ىف دعت صةدسئفالا ىلع عباسي ورطاونلا ىلع رت قشعلارن زولا اهب لاف | هد وهمة كانعتامارك هلو

 | وعم بئاوتلاهبلاعرست وعدم ل سنالو وحرم هلوقصنال ماهوالا نس فتمنوناقلا فرصتم هبحاصو ١١| .اسهرك ذب مالكتلا لواعي»
 7 0 رلةوالطو عسبطلا ف نوكست سد رآن م هنازيسغ لكسشلا ضايح نمةعقنوتوملاعسقن نْمَدع رس 0 هرس س رو

نوماكمنملا ناكو لذعلا عزانل خصن.الو مذملاةيغادىلا تصب الداوميحاصو لئاسمشثلا ' هللأب فراعلا«بممو)#
 : | اصخ“ رشع ثالث 

 |١ ١ ناعسيماح |ضعب فكن ارو ءدجلا مالك ترك داةلاطالا ف والواو مين ةهلاوآو ١ ريهشلادع يشلا ىلاعت

 |١ ىرانلا نومككن ماكو هف قخ نأ نعل -توىر نأ نع ىتمفصو ف ثلاتفق_هعلاتةدطوةسارعأ |! *(هوروشجانناب
 ١ ةدالوتناكو «رصملا ةراصعوهف نونملا نمةبعش نكيملثاو ىراوأ هنكرتناو ىرو أ ءتسدقناريحا | هتافصواعت هاب افراعتاك

 1 ارسب نيتثامو نيثالثو ستة :س وتو 3 ةثامونيث الثو سخن لبقو 6 رآل قو ىرحاةندليذهلا أ 1 ققارغتسا تحاصناكو

 ا هناسهذلا وب وسبا قىدوعسملالاقون رسعو تسد ةنس قول ىدادغبلات ظنا لاقو ىأ ا ١ ةّوقكتناكو هنالع عج
 3 بهذيال ناك هنأالاءر عرش [ىف فوشوورصإ ىك دق ناكو ىلا عنها هجر نيتئامو نب رشعو عسبسة نس لك دقو نيملاطل اداشرال

 «»(ةلزتعملاة أ دحأ ابا فورعم ادنعهقل ىطرتافعتلا . 0 نا كومنأبأ نبنارج ندا نب السن. باعولا بعدم لعولا]# | :رامعىل ومان ل | 221[ سمى! زيسشلانيهّلا:: هرطاحخ ف عضو نيفلاخملا باح د رطانملاةضهانم نع فىعضهنكتلل اوصالا نمْم اعاإ لضف يلا ا
 : -_ 95 .هلتع ىو سانلا
 1 ةلزاعملا سئر رصبلا ماصشلاهنلادبع نب ب وعن فسرت ىلأ نع معلا اذهزدأو مداكلا لعف اماما تاك رضعاع روىغلا و ريدغل ||

 || ةنسلا عش ىرعشالا نسل اونأ ميشلان هنعو ةروه م تالا ةملازتعالا بهذمىفهلو هرصعفةرصبلاب || نمعالعلا ضءنهدنع
 ثالث نعى ا ملل ىلعابأ هذاتس لاس روك نملان سلا اي؟الاتيفءاملعلاابنورةرطانممعم هأو ماكلارعا رو ا

 ةودحأ أي وهدنعهروضحلوأ



 ؛كملا

 ءاآتنك داعو لس>ىراد الوعد قابلا لامة عاطلا ىلع ىنةردقأالو ىتق ا امءناف و ىبم سل ريصقتلا

 لباللاقف نونحكناى :رعشالا قابلا لاّمف نودهةحلصم تءعا روافد لاح تل عرَعذ ةستلا

 صخوهتجر ءأسش ع نمص-لاعتهنلانأ ىلع هلادةر طاذملا هذهو ابخسا عطقناوةقعل امد ع تلاراج ف قو ا

 ىارو ريخالا ف نايل عطقن ااملفلاؤسدتالاؤساهلعم خشلااذهلابب رك ذافةإمسم كلعاانأ
 تاع :.زوحخ لصف فلقوحن الثلاملاو كلها باك فت ارو رولا نمالدنم ءائسملا نأ دف ىرعشالا

 نيش "اهون الثو سجن ةنس فق اسجلاةدالو تناكو ورصغ ىف نيملكتملا سيئرو ةلزتعملا ماما للبجلا نيشلا

 لغمالكلاو مالسلادبع مئاهىاهداورك ذقيس لووىلاعتهلباهجردت اماثوثال ةنس نامعش ىف قولو

 نيعل ا!قرح قهتيحرت ققئايجلا

 قالفابلاب ف ورءلا مساقلا نير فعجنبدجم نببهاعلانيدحتر كبرنا ىضاقلا)#
 *( روهشملاماكتم لا ىرصبلا

 رسل |ىآ : ثلا ىهذم ىلع ناك | ارصانوءداقتعا ادب ومو ىرعشالان

 ةلوق نه ءارعش ضعب هانرو ىلاعتهللا |

 فاضلا٠ نهىوعامرتقل اىلا اراغن او هبلابرلا يت زبحلار امنا

 فدصلاى مالسالا ةرد1 ارافناو هب ادهم مالسالاه .راصارظناو ١

 ىنالقاسلاو 5 برحب اي ةربّتمى نف دف كا ذدعإ لن م سولا برديهراد ف هنذدو نس اهثباهبلع لصو 1

 صاوغلا ةزدباك ىف ىرن راطاركنأ دقو ار مءارمىلاو ىاعتصءاعتصيلاةيسستلا قوهلو ةريظن ىهو | : 1

 000000 نمو لقابةدسنلا ف لاق قايل ارصقنملاقوةيسلاهذه ا

 نأ اوصلاب لع هاو كوالا ةبسنلاركسأ ااميباعمسلاوهملا حاعن الذاش كلذ تالغار 2 و ءاعنصىلع 0

 ( لوا  ناكلختا 31 (

 زي 2شاات؟؟77؟؟؟ت؟ب؟ض 2 03337333332 7يب7ب575ب75757لللال

 فكف اولامفاريغضص ناك ثااثلاو' انتشاةسافارفاك تاك قاثلاو انهار اًريانمْؤم ناك مهدحأ ةودخا 0

 |١ لاعنةمالسلا لهن ؤريغصلاامأو تاكردلا ىفرفاكلاامآو تاح ردا ىنفدهازلاامأ قاب لاقف مهلاح

 دعب ةضراونالا نب رضاختا ١ اغا لاغأث ا هللاقب هنالال كابل الاَعف هلْنْذُوا !له دهازلا تاسردىلا بهذي ناريغصلا دارأ نا ىرعشالا 1

 ةبعلاوحأ للعم م ريغصلاكلذلاةنأفى :رعش الالاف تاعاطلا تالت كل سلود ةريثكلا هناعزط ىلإ تاع ردلاهذهيلالصو

 تاولاوةببرغ راوطأو [6
 ١ هلا رفاكلاخ خالل لاقولف ىرعشالا لاف كتلصم ترعارف ردم ]الا باز ءال ادت س*ترممو تيصعل تشيوا كا

 ْ 0 جشلا فيندتريلظعلا تار ةلاريسفت ف تدحو ْث ضار الا. نمئشب ةلاعمريغ هلاعفأ تآو هناذعي خ١ 0

 امولاق دام هتمددت ىلع 1 ىلعهضارتءارتكو ههذم لو قابل اذاتسالا سا قرافام ىرعشالا تأ ماعتالا روش ىف ىزارلا نثدأا 0

 ٠ || بهذن سانلا نمملاءهدنعرضحوريكُذَتلا سادة ع قابلا نأامو' قفتافامهتيبةشحولاتمظعهليواقأ ١١
 ا ءاسنلا نمورضح نمضعبللاقو قابلا ىلءايفتخجاوئلاضعبىفسلحو سلحلاكلذىلاىرعشالا|| ٠

 مقل
 نم || ىابحلا ىلءو ؟اهتمولاقامهري_غوركسلا ب صقولذتلاب رئامعلا كاي ثمضن رعقاتسرو ةئيدم ىيحدلا لاق فوافقتالاو ىوتفداق |! 0

 1 همهذ مىفةسايرلاهلات هن 0 هريغو مالكلا لعفةروهشملاةريثكلا فيئاصتلا

 ٍْ اروهشمةرطانملاف لي وطتلاريثك ؛ ناكوش . لكلا عهموتاو + اةعرسو طابنتسالاةدوحافوصومت اكو |
 اهفروك ذملاركتوبأ ىضاتلارثك ًافةرطانمقوراهلادبعس أن يبوهنيبامونىرحوةعاجلادنع كلذ ||
 || ريغالت اةامداعأ نا هنا ىلعاود هشالاقو نمر ضاخا ىلا تفتتلا باهسالاىفدازوةرابعلاعسوو مالكا | 0

 ْ 55 وأى داقلاٍفونو 35 لاا هال لت مااا نانا لما وده قوراهللاتفب اوكارهملاط 0

 #3 ك0 نا فورس و ١ هجسو دادعتسدل امعن رو ثالث ةنسة علا ىذ نم نيب عسسل ردحالا مول نفدو تنسلا مول رتخ اروك نملا

 || هيفوهعيبو ىلقابل اىلاةبسنلا هذه نوناهدعب وفل مال ع ةروسكم فاق فلالارعن و ةدحوملاءابلا تشب 0
 |اهفنونل اا ل هوما لاةيتس ازيا دسار فلا ا 00

 طا اونا ىل_عفارثاهل ١

 لاغتشالاو مبارسلاءافطاب
 لاسعلو لامعت هللارت 35

 نم ل/كارهظ: رم

 نيسعتلا نكعالو اهلثمر م
 قازهو لاوحالا كلتنع ١

 هدنع بلاظا اروضحلوأ ٍآ

 ةموادمارعي ةلاحفكو

 ىل لضعسس هنا هياصتال
 مأيأ هثاللث كعب وخالصنا

 اعافدناندب ىف

 تاذف هد سعر صدع نم

 سبل تيلاك قيهناتقولا |
 ةمالعالو ةكرحالو سح هل ا

 مايأ ةثالسئدعب وئايح |
 اعامدنا هودص ىلعاتدحو ا

 روك ذملا يشالو هانثدذ

 6 :ريثك لاودحأ كإاذرتسغ |١ فنصودا غب ن نكحسوهنق ر طا

 اة هش تاناكو
 هللاسر5 قك ردقلا

 ةءرسس 8

 ل ف 00 مسهنم ود

 نه ببرق لسبكت نطو ا

 عطقناوفومط سقّةدسأب
 عاطقنالا لكس انلا نع [

 لغتشاوةيواز لانه و
 ناكونيكملاشلاةسد رت ركد

 ناكواءروتماداعادسهاز

 ةسقلعت منا[ 4ك
 افوداهاكرت بابلا اذا
 هرسهللا سرق ب اذالا نم



 00600 لسماعلا ملاعلا مهنموُزي

 0 اوه 121321 10 ل را و "لا ىرصبلا بياع ىلءنب دجت نيسااونا) ىلاعتهّللاب فراغا !لضافلا
 0000 101 1 امك ا قل دب ا دف رص طلو لل دك ل ل ا دل اراشملا مالعالا متع

 رهعملا اهتممّمفلالوصأ ىفةقئاغلا ف ئاصتا !اهلو هو ماماةداملار زغةرابعلا عام مالكلاديس ناك

 ىديؤم لام .-رلا دبع زيسشلا

 «*(يلج حاسم روهثملا

ررغو ندا هىف ةلدالا قصت هلولوصغملا بك ىزازلا نداارف 5ر2 اهنمو ريبك باو هو نمالوأ كاع هلا هجرت اك
 داعى ةلدال ا

 دادغب نكس د ما عفنتن :اونسدلال اود ىفكلذربسخ خوتمامالا ف باكوةسللال اوصالا ممثورببك ًاركواش» رمثلالعلاةبلط

 تائس لضافلاىلوملا لع
 ىيفر ل تامر اسر مررت سا ا 1 موناهمقونو د لضاغلاىوملا ىلع 5

 و .٠
لو ىر وصلا هللا دمعوبأ أ ىَداَعلا هيلع فصو ىزنوشلا ةرمةم الوشم ناكم ةدازةس وج

 مدلك ال_عفرع نم ىلعقلطت ماكنا ةلغغ

اق عقو فالخلوأ نال ءالكلا الع ةلليقاسعاو نم ندلال اوصاوهو
 ْ قول لجو زعهنلامالكى ناك ن دل

معلا نمع و“ !ااذه ىرجسقه يف سانلا ماكتف نوأكري ةماوه
 اهعيج مولا تناكن اوهيصتخ ام الك 

 مص قامملا فاز مللى 3

 ءاولاىوخلاى ب دالا وصالا ملكستملا كروف نن نيس انيدجتر مول اذاتسالا)
 د« (ىنابعصالا ا

 00 000000 مس يي سير ل

 دلاولا كوملا ناكوامه دنع
 : ىكح قانعت ةللادسخ ل

 هحاوخ ولأ نا لوو

 | لضفلاب رك ذيتاكداز
نماوسما اد روناسين لهأ هل ارف ةعدتلا هيتع.سف ىرلا ىلادجوف م لعلا سردي ةدم قار ءلاب ماقأ ؟ ازكو روك ذملا خيا

 هجوتلاة

 لوملا لضفلاب ركن 3

 أس رقتارقلا ف اعمو ندلاوهقفلالوصأ ىف هناذ:همتغاد : و اهجةهقفتملانمةعاج ىلع هتاكرترهطو || يذلا ثابغ لسضاغلا

 ةعياتمةصتت لابعلا لغش همالك نموةريثك تارطانمامم هترحو ةنزغةنب دما ىدفنصمتئامنم || لاق ىلساتام روستلا

لاداعم مارك هلا دبع يأ باصصأ ىلءدرلاديدش ناكو مارح ةوهشةبضقبنللاف لالخابةرهشلا كاعتهّادجر ردلاولا لوما
 ى

 نم نم دحالده_ثن هتعمسأم

 ةنداهش ثمل هتباط
 وت ذلا خشلانا متامهل

 فقوصتلا كاسمءا-

 ميشلاةمدخع لصتاو

رروباسينىلالقنو كانه تاق قب راع !!قمسفروباسنن
 قسنسي ورازت رهاط هبه دهثموةريخاب نقدو 

 ىريدقلامساقلاو ا لاقو ىلاعتهّلاهجرةثامعب رآوتس تنس هتاقوتناكو د هدنعت :وعدلا باتو هل

ادئاع كروف نن ركب ىأللعتل دلوع ناقد طا تمح السا
 را ماا آرامرف

 ءافلامضي كروفوتوملاءاروامم فاح امناوتوملا نم فاعن قار ىقنلاقنك فت د وكف اعب هناكس هلي

اعتهّنلاابح ا وارادوةسردما مب هل بفررداسيئدرو ولعفق مبملا
 ْ ةطوتساانلو مول سعلا نماعاوفأ هيدل

 ما لارع وةلمهملاءا اسك ةريسملاووي لع اوهو فاك اهدعب 0

املا ب سن,رونا بن ةريبك هل ىف مودنك اسءاهاهدعي تارا اهتع ىحخلاعتهللابفراعلا
 ىهورلعلا لهن مةعاج 

نلا حتفو ىازلا ن وكسوة مه علا نيغلا خشب ةيزغوةفوكلار هاطي ىلا ةريذأب هدنع لانو ىلكسالا نيدلا
 ىهوتنك اسءاهاهدعب رنو

 تاسارةهح نمدنهلالت اوأ قفئظعتنر كلم ةايعم درا فردا

 تأشفّوصتلا و 4لصحو
9 

0 

 اي(ىرعشالاتهذم ١ع باكسملا قاتسروسل دج ا كفنان ع ,؟ب! ادع اعلا ىنا ن رق مقلاوا ١

 ل ا ا را

 ىلعهقفتاهاكستما تفز ريمامأما تاك !ةاقودعب هشه واز
سذ غلارصن أ ىعومرك ذمدقملا فاو ل أ

 | عزب دامهريغو ىرب

اك فئصوهبتد درغندىر اصنالا ماغلا نأ ىلع مالكا ةوهقفلاق
 مالكتلا لعفف مادقالاة راهب 

 , ظوفحم اريثكن اكو مانالاب هاذ ماسقالا صرخت ”وةعراضملاب اكو ناس دبلاو جشانملاو لتلاو للملا باكو
 ىزو ريسسلا نيدلا م

 ندب رم نمازيثك رو

 0 0 دزعريثك" لوبقدل ارهطو نينس ثالثاهم ماقآ أوةئامم.+:و رشعتنسدادغب لحخدو سائلا اظعب ةرواحنا نسح نب اعماست اك هللا

فاطاهنع ست 5و هربغ نمو رولاسينب نب دملادجا نب ىل نمشي دخخاع منو ماوعلا ناكولمعلاو لعل ثا *ةامو
 كا عسوا ط

تدالو تناكو لب ذلاباك قهرك ذو ىناعمسا أ .ةراغلاىقمؤاك 3و
 ( ىطخت هتدحو ا ذكه نا. ”رهشل هن ءامعب رو نيتسو عبس ةنس ه

نع لاس ليلا باث" ياعسل نب الاقومتلفنبأ نمىردأاموقادو سف
 عستة:س فلا قفءدلوم 

بر رد ع ستة نس ليقوةئاسم تو نيعي رو ناسمةنس نابعشرخاو ىفاضنأ 1 امىونودعدتامعب ر اونيعمسو
 نع

 روك" ذل مادقالاةيانباك لو رك ذوات هناد جر عمأ لوالاو 1 ةا ةفرسعم هل نأكو

 . ماعلا كانئيبفرط تريسو * اهاكرهاعملا كات تفطدعل :اطحت بتكت تاكو ةمب رعلاب

 ف ىرنك هب ؟ناكو انش
0 

 ةيلوعلا مولعلا قامسإل /

 ةيمكنملا موا_لاماستأو



 ديف لوما ترام رار 0 0

 تاماركلاهتمترسهط 0 1 : مدان نساعواتوأ نقذ ىلع د ونا حاتع اعضاوالارأ 3 1

 كاعتهللاهجرت ام ةيلعلا | ك الاىسلدنالا خئاصلا ناب فورعملاة حاب ني دج ك,ىالامههريسغلاقو تاتيبلانانهنرملرك ذيلو ||
 نعل رآو عيرأ هند عفو هل مهما نيسلا نوكسوءارلا جتفوءاهلا نوكس وةم.تملا يتلا تن ناتسرهشو ىلاعت هنا ءاشنأو ىذا

 هزمس س لق هث امع سلا و روتاست نيد ناسارخ ناتسرهش ل والا ندمئ الث مساوهونون فل الاعب و اهقوذ نمةانثملاءاتلا|] ٠

 زيزعلا م دم تتلاوبأاهنمو ةروهسشملا ىهو مزراوحخةبحانب لسصتملالمرلا لأ وناسارخدودرش [ىمزراونو
 ليضافلا املا 0 ارخرتماه رك دمد#ملا رهاط نيدّلبا ع اهانيو ءاناعل !نماريسك اعادت تح وروك نما

 دخت ئدأ| ىعشلا لمكدلا )أ ةثلاثلا ىراشدلاءانبلا نباءرك ذكسرافضرأ نمروناس ةيحانةيسصق تاتسرهشةمناثلا نومأملاةفالخن |[
 اهبل ضافلا كولا نبا . |! ىلءىهو قاوسأ اه لبمو< مويلاناهصأ ةني دمة دوهملا نيبوا تيتاتسروشاهل لاقي تاههصاب جتني دم |

 : 00 احا ىءموةنب دمر هش ى عفةبك ص ىهوةبمعةظغل ناتسرهشو شرت ملا نيدشارلا مامالاربقام وذوزدنر رم

 0 0 || هام“ ىذلا هلك ىفىوجلاتوقامهتلا دعو اهلك كلذرك ذة.حانلاةئي دملاقهن اكفةمحانلاناتسالا || 20
 لا و ا ىور روك دملاىاتس رهشلا ناكحو زوقايهرك دامىلعةداب زدضعب فواعتص فات اواعضو كرتشملا |[ 3

 وأ ] ف د + أ ْئ . 5 . -. ع 3

 0 ا هروص ىارغلا تاكو للون تاك هن ارايس نب مهاربا همساو روهشملاملاعلا ىخلملا ماطظنلا ىلا لصتملاذانسالاب :

 00 ١ قارغلاب زانلا لسه هللا بذءولو هإ_+-نماهوت لق ىضغلا ره ولابد هلو بولا اهل عانرال 1 1

 2 ل 00 ا هلوقهيلادانسالا لاصت ياض ىدن ردال ىورب ناكوباذعلا نم هل.ةامىلا اوحارتسال ١

 ارق فالطسسقلانيدلا | هعسع ومدلا فوتاكمقيشت' « .انلبولقلا فوانقرتف م - ةلانسدلا هعمربست اهنكلو جور د هعدوالن يسع تءّدو ْ
 نال ضاغلاىوملا ىلع | هيي تم سا م ا
 1 هيعس ةقلتم بل | ىف د ةةع نيا-ارأب هنلاادنسماضنأ ىدب ردأل ىورن تاكو 3

 تاطلتتلا معمق هرعملا | 1 0 د 2-0 8 :

 ةمدخ ل الصوف فوصتلا |

 قااعتهللاب فاعلا يلا |
 ىبيلكسسالا نيدلا يخت

 لسفاي م دراعه ديعلصوو م سا ل سل
 هلزاجأوةءفوصلا فراعم ورغلانيعنمديلولا نيدااةءابس ىّثرشلا فان مدع نبت لاعملا نبةمرتنب سرق كومزاسا هداك
 فةدمس لجو داشرالاب | باهشنالاف هتمامالوعال:ريسلاو ىزاغملافاماوءاذعلارثك ادنغثي دل ا فاتيثر وك ذملادت
 0 ءاعرمت كا ذو ا هنعدللاىكر ىفاشلا نع فورو هب راف ىراكلا رك ذوقح»انءارهسءاعن ىزاغملادارأ نم ىرهزلا

 سلج عةنيطناطسقتنب دم | تا مهن ادحا تك ردا امةنيدعن' نايفسلاق وقدسا نب !ىلعلانع وهف ىزاغملالف ردن تأدارأ نم لاقدهنأ |

 ةسيدلاب هعيش ةيدار
 جلا ةافودعن ةرول زملا

 .قروىدب ؤملاميسرلا دبع |
 تاك نيدب رم ا نماريثك
 الماع املاعىلاعت هّادجر

 - ناز دوب دل ا ع ا ف ويم

 تنال ل
 اراخباتاوهيعن "ىلا لصوت رتلارخ [ىفلاق ملي ذلا باك ىفىناعمشلا نيدعسوب“ اففاحماءاورشل ذلك

 قاعتهتبادجر 1

 ١ *«(ريسلاو ىزاغملا باص دملاءالولاب ىاطملا . 000

 هنا ىرهزلا نىك وثب دحلا فى نعي ينمو ارب أ قدا نيد اجلا نية بع لاقو هثبدحفف قدما ا

 مالغلا << ذتفاتدقولوحالا مالسغلا نم متن نيأ وهل لا نفث دذس !بالط هعبتاف هلا رقىلاجرخن ||
 هدا انج 3 وحبا ني دجتىلا نو طياوناك ت :رهزلا باعت نأ ىحاسلا رك ذو قدسا نب اىنعي لوحالا ١
 مما ناطقل اديعس نب ىو لشحن دج او نيعم نبى حت نع ىكح و هاظذ تم مهم ىرهزلاثب د نم ا

 جراج ان لسمك ذكوهةثودقوهنعىراخلا جر لامتاوهثي داو متحاو قعسانيدمت اوقثو اا ٠

 ادهاز ادياعالماك الضاق || واهلا هن اهنعمغلب هاله يف كلام نعطامناوهمف سن نب كلام نعط لح نم محرلا ىف اد, او اشي دح الا هنع 01

 ىوقتو عروبحاص | ةنيدملانمهانرخأ نحن ز)-اجدلا نملاجدوهامناقدسانيااموكلام لاةذهللعبسييطانأف كلام دح | ٠ د
 ةعبرشلا دود امزالم | ةربخلاب وهو روصنملار فعحابأ ى أدق قصسا ندم ناكو .ةئب ملا لجندي اللاجدلا نأ ىلا لعأ هاو راسا 00

 1 0 رطلاب اد" الابعاصو ا ةأرما هو رييزلا نب رذنملات ن,ةمط اق نعىو رب تاكو بسلا كذب ةذوكللا لهأ هنم عمسف ىزاغملا هلبتكف | 1 0

 ىفاخالو قا ايالاوة ناكو ل وبأ نراملنا حو أ سماىلدل سندي ناكوهألاقو. هركتافاماشه كلذ ةلبفرببزلانتةورعت ماشه
 3 © لم - و 6 18 8 .٠

 ايلاع نكو متالةمواعللا ليسسطلللتت525ل2-252020202020202020272525ي-2ي-252ي2يبيجيجيجب77 979ٍ”ة[7ة0ة[->  -ت7تب3ق 0:



 ةماصالا ةيعرشلا مولعلاب
 لاسم !اءالاعو ةيع :رغلاو

 ْ ْ مواعلا فارهام ثردحلاو

 | نيا هنن لرةو يسم ةةس ل فو ةئاطو نيسمتو ىدح اة: تسدا عبي قحا نبدسجت وتو لاحدلا قلي ؛ هلوةيلةعلاو ةسرعلا

 ١ ىاعتهنناءجر حم ؟لوالاو لعأ هللا اونيعي هر وعل ررأ لبق ةونيسجو ثالث ةنس طابتش نةفيلخ لاو نيشعتو ا ماهذا اريك الاقفال رم

 (| اهتاوىداهلاه.ح او ديشرلا نورهمأ تارزيماىاةبوسنمىهو قرشلا بنان اتنارزيمللاةريقمف نذدو || هللاهجرةغينح نأ مظعالا
 00 نكالملاديعذحأ هتك نموقرشلا بناجلانىئلارتاللا مدقأةريسقملا هذ_هواهب ةنوف دما منال اهبل اتيدنن |

 ا هداقعاهيلعفبابلااذهيفماكتن ملك كاذكو ورك مدت دفو لسوميلعهنلا صلوا ةريس ماسه ٍ فوختلاة ب رطومالكلا

 || فر ثلا نيعىلع مالك ا مدتتدقووجالوأروك ملا فانمدبعْن ب بلاطملا ىلا ةبسن ىلاطملا ويهمذاتساةسيلاو|| ةناغ لسئاسملا نسناو
 ةيهاتعلا أ ة جرت 5 نم اهاقر تح ناقنالا

 ١ لئاسرهلف تايعلاىلارلعلا

 3 هري غو ف ّوعتلا ف ةريثك"

 أ انواهدادعت نكخ»ال

 5 ندلاءالسعيل 1!ضرم
 : نبىلعو دصسن ةبردق لثمهحيوبش ضع ىف هكراشو ىراخمأ | ليعمل نيد هّتلادبعى أذل وهو للا 8 و

 3 و و 0 |ىأر ا ًادادغب ع ران ىتداث نب ىلع دجأر كب

 ىق-توعالل_سودبلع هللا لصدّتلالوسر باح نملحراذهنولوةن ونودتش هفلخ ناني دلاوعادوس

 هد رط نيندهسك 000

 ىتويلارب رضلا ىلسلا لاَضْصلا نب ىببو منن ةروس نن ىسعنن د ىسعول ا)#
 * (روهشملا ظفاحلاىذمرتلا

 ا برضا ناكمب و نّمّتم لبر ف ينصت لاعل اوعم + 2 ناط فيض دل الع رتل نإ نذإا ةعالادحا

 | ةدم قمل الاجل ىلع
 د.هرتب نيةثامو نيعبسو عسق ةنس نينئالا هل ابحر رمتاثزإ ل ةرششعثالثل فوت ودع مهريغوراشب نبا ورح : 3 غر نءزدعو ل

 1 ا هرك دونيتئامونيعيسو س + ةنس ىف غوت هررقب قوت ىاععسلالاقو 0 ردا هلقو ىوتنلا
 3 1 ند تا 2

 2 رب لحدا ىرق نمهب رذ ى شوه نيعاهدعب وواولا وكسوة دحو ا اءابلا مضي غوت وللاعت 1 كانو وزن نم ءالغلا

 1 د رف عج ىلأ ةح-رت قاههتن واهمذوعاتلا 0 ففال:تالاو ىزمرتلا ىلع مالكا مدقتدقو اهنما|

 ْ يناشلاهيقفلا دجأ نا ْ خجشلاموحر لا كوسلاا

 1 *(ت ل اظفاحلا بوز ةلاعالولاب ابى رلاهحام نيديزب نب هللا دب عون )دع 1 ءالعلا نيب قر نا

 7 | ةكم ودادي وةفوكلاوةرصملاو قارعلا ىلا لترا هيقلعتنام عج .مولعبافراعشي دخلا اماما ناك 1 هعروو«تهامشهقوتول

 1 د-أثبدحلاقهلكو و علم انوع ركلات آر ل اريسسغت هلوشي دحلا ب تكلل ىرلاو رصمو مأ.شلاو ْ

 اون وج نامل الثلا مون نفدونينئ الا مون « وتو نيتئامو عسنة نس هتدالو تناكو# ةتسلاحاصعلا | ذاف آه نيبو قدي ىرحام
 ديعوركبول أها اون هئفد لون وركت ولأ ءوحأ هيلع ىلصو ىلاعت هللا هجرني :ئامو نيعبسو ثالث ةئ-هناضمرأ| ير ربل

 5 ا ءال اوعارلا مشن ىبد رلاووهةنك اسءاهوش الاقو فلا امتد و مج اوربا تشتم جامو يللا دبع متن اوما 1 قش 3 ناملاسرادملا ٍ

 ردك كاسل ايلا عردل 1 لتفاعل سام هو ةعربرملادم سلا ذهةلمهمنيعاهدعب وةدحوملا | هللا بص ىنلاتأ مانا

 ةيسزل اهزهنواهدعب واهتعكن انما ءاملا توكسوواولارمس وءازلانوكسو فاعلا خاب ىب وز ةلاودعا ةيلاىدهأ لوهياعلاعت
 3 | ةرونملاةشدملا نماخان"

 ءازعلا» نمةعاجابنم رخل نارعندم هروشأ نم ىهون وزقملا 1 2 2 .
 قا اك كل ا ل 7-5555 ا قةعقاولاه زر هى تعقوو
 م الا قامهطلا ىضلا مها نب ريع : نب هيو دج ندمت نب هللا دبع نيد #ةهلنادبعوا )* || لبللا نمريستالا ثلبلا

 بنتا أرغنمو * ها اونو

 1 ٌ 0 ع
 1 وا ا نا فورا قال اكياس لا ا |( ريسفتعلاط [تنكوتمعذ
 : 0 ..اوافراعالاعءناك" اهلثمىلا قبس ملقلا ب لا بتكلا هيفا ؤااوورصع ىف تيدا لهأ ماما تامْزلا كلذف ىواضنملا

 : ىلعىلا لعاأرقو فار ءلارالدثناغ مة هرك ذمرفتدقو ىفانثلا«.ةذلاكقاعصلا ناهلس نبد#لهسأ ١ الو هتعلاطع تاغتشاف

 1 ةعامج نمهعهنو هررهتشاةسلءباغو ث ردا تلط عاضإ امرك دمدس#:دقوهيقفلاةرب رهئأ نتا ىلاءاخر فل ةالصتءلص

 هنو ةرثكو هتب اورةعسل دعب شاع نعىورئت-لحز قلأن رمب رقي خوش يعم ناذةرثك نوصخحال ليقوم مذاسلا كو 1
 : هور وصال نسا 00 0 دل عيبا

 : ا
 َّك ارد ىملاو



4/0 
 هده 5 لع وايسماو

 دحأ ىلع لح دامةعقاولا || فارعلاوزاخ لانا او يذاثلامامالا ل 0 هيذرفتامو 0 5

 قأى ذا / رلاكلذ لبق (| ثحاب واضنأ مهنع بتكو خ ويشلارك اذو طافملارطانوةئ ؛الثو نيتس نست ناثلا ةلحرلا تناكو تاتل و 0

لا ل اهرلا ىف هنوذغند اوناكو عنتمافناحرحءاشق كا ذدعب ذلقو ىبتعلازاببللا دبعنبدهثرصنلا
 ى ”لوام

 ءاثالثلا مواهب قولو هروباسينية ناتو نير شعو ىدحاةنس لوالا عسب ررهشف هتدالو تناكو# هنو

 0-2 م هي أت ع

 2 ةنيامانسلا .ةلودلا مايأ ىةئالثو نيسجتو عستة نس فروراسينب ءاضقلاداةتوهيضر ةىنطقرادلا

 ا دعيه لاتيه هل ظ

 ةعقاولا هذه هلترك نف ىثي دحلا عموتئامعب راو الث ةنس فوت داش رالاباتكى ليما لاقو ةئامعب رأوسجةنسرهد ثلاث

 وا كا امل 0 هنمعممو ىناءةراذلاهمزالو نيتسو بسةنس قارعلابونيسنوسجتتنسرملاءارواع لمأو نيثالثةئ |

 بلطأ 3 ] تلقف 1 ةلههملالادل امضومملانوكسو ةام-وملاءاحلا مش هيودجو * امهرااقنأ و ىثاشلالاغغلاركولأ

 تداطتاللاف 6 ءايلارسكو ةدحوملاءاسبلا تشن عسيبلاووهتنك اسءاهاهدعي و هتك نمئانعا اءام اوما روكسو سو

 كلكال ىلطمعأ اذا نكلو ءاضّقلاو دلقتلك الاب فر ءاماوةزمهمنيءاهدعي واهدي رسشنوابتكت نمةانألا
 اردنا هدر , الف كم

 ىسادمالا ىديخلا ىدزالا لسب نيديجمهنلادرعنب جوتفرصن أن بدجتملادبعو از«

 مدقلاىرهاللامزحنب لعدم أن عتووتقويمةرزحلهأ نم ودود اجرا عار نما: ردو ا ا

 ِت ا از نيو رغفأ نعو هتسع) رهشوهنعزسخالان 0 اوهءصةخاوو ذا

 ١ نيعب رو نا مدن قرشملا لا لروةمالا نمامهريذ نعو ىلاعت هنلا ءاش تاه رك ذة ايسسو باع.دسالا

 0 !ويقابستأ لا 5

 هللاتجر ماكتوءاضَعلا

 مهاربار زولانمزف ىلاعت
 ضعب فّوسحم ااكباشأب

 ر زول ردك ةفرومالا
 اوفافنكاذاهيلعرو زملا نطوتساوى ا ارعلاومانشلاورمعمو سلدنالاب ودب ر ةان ود لاعتهتلاهرستككممسو مذ ةئامعبرأو 6

 هتهح نم خشلا لع ثيدطاةءارقفةن_دحتمغ 1 عرولاو ندلاو نا: الاوةئر ءملاودهامذلاباووصوم تاكو دادغب و

 نءعتدوكسلاب هلاوختنو: هتلادعو ا انعِي دصانربخأ لاقفهرك ذمدقملا لك الاٍناكبحاصالو ؟ امني ىبعرصنوه ا ريمالا هك ذو
 لاف مالك !اذهلاثمأ ديعى الو ملعلاب هلغاشتو هعروو هتهارتو هتفع ىف هاثمرأ للاقو ظةرتلاو لضفلاو لعلا لهأ نمو هو ىديتلا 0

 نأباسبل انام هيا ميشا ءالعران اضن | 1 هلودنعسانلا هزت و روهشموهومل سمو ىراخجلا نيحدصلا نيب عسا باكر وك نملاهثيا
 لئةلااما ثالث لعردعنب
 سلا اماو ةداهش هناو

 ةلزعلاوةواذتاو ةلزعلاوهو

 دادغس هنم كا ذتاط دقو هظؤحت نمهيتك" هنآةتبطخ فرك ذدحاو داع ىف ستةللاةوذح هام سلدنالا ١

 باه بف عضوبات نسحأو لاعلاباك اهم مهتلاع دقت بح ثد رثعا مواعن مءاشأةنالثلوقبنأك ١ ١

 تاءفوباكو الوك امنب ردن نر يمالا تاك عضوب نسح-اوفلتغلاو ىاتؤملا باكو ىنادةرادلا ا

 5 0 ا ٍ دعبول فورح ىلعهبترومالاىللاةفباك كا ذف عسجأ أت درأ تنك دقو باك سيف سيلوع ويل ل

 بسنحأو: عهوهوذ ايلا روك دملاناخرط ننالاقو تامنأىلا نادمدتلاهنع هِلغشف تاخر َْظ نس ركب ربألاق نسل ىلء هدد رت

 هسفئاروك ذملاىدجلاهّنلا دبعو ان دشلأ
 تاع نما

 ةنس قىلاعتهنباهجر بهذ لاقو ل قنمتابذهلا ىو. وس ايفر نسل سائلا 00 ٠ْ

 ةثامعبستو نيسجو ىدحلا لاح حال صاوأ 00 د الاسانلاءاقل نم

 قديم عجرالوعملاولا تناكوؤيهنعاضنأ ب دطلناىور و هز خ نءودنعىو رو ظفاملا تا ردا قدالا ا

 دا تامواباقلا ةنبيلا
 دعا نفدو هن رصبق 3

 ىرصيتلاب ا

 سرقهعش جو ىذلا :

 ةئامعب را اي الثلاةلمل وتو “ع هن امعل د رأو نيرشعلا لبق هندالو 0

 ةئامعب رأو نيعستو ىدح | ة:سرفص ف قوت هناقرو.ملاةجسرت قباستالا ناك ىف ىاعمسلالاقودادغ 0 ٍِز ا

 هرك ذِمَدةللاىرزجلا ريثالا نب ىلع ن..اود ا ءرصتحخا ىذلارس 21 ىف هتدحوا ذكك ىلا عتهئئاهسجر أ 0

 لضالاةعحا س ىلع .ردقأ لو تسل ىف طاغلا تمهوت نال :روصل هز هىلع هي د وذم ةدع هنعششل ل

 مهر ”ارسس هللا نيدتوافقتلا نمئن ىمفناف ق ل ودالبلاهذهىدحوال هناله_:هرصتخلا اذذ عدلا ىنايسلا نال ءذلا

 هل فراعلا 0 هلل قوت روك نما ىدبجلا نأ ةتدح ب وفى اعمال لد ذإا فاك تف 216 ىلا رك هناقنيخراتلا|

 نفدوةثاسعب رأو نين انو نامت ةنسةخ !ىذنمرشع عباسبلاءانالثلا |
 نيذلا حلبصم م اىلاعت ترقلاب زربابابةربقم فدغلا نم

 ىلاةيسنلابر وتشمل قاططم. 000000002002022 22121395959599



 241 ا

 ْش ارث هداز ةييحاوخ كوأا

 5 ضعهدالوأ نكاعتهنباهجر

 ةمدخىلالصو مث مول علا

 ١ ىكاعتهللاب , فراعلا جشلا

 رمل ماسالا 1 دك ب 5 ريشلا سا أ جدلا ةبق 5

 ثرا ان ريشب ريقد:عنفدو بحر اب ةريتمىلاةئامعز رأو نيعسوى دحاةئسر ةصقءاذدعب لقنمم

 قريث الانبا ن نه عقو طلغلا نأ تلعةروصل هزه ىلء لب دإاىفتْغق ةوالفىلا عندما ءجسر اخلاء فورم

 نم وفشكي لو طلغلا كلذريثالانباعسبتةزحدانلا نماطلغتناك اهرصتخنا ىتلا ةسنحسنلانالامارصتخلا (إ هدنع صحو ةفيل حاس
 ناك كاذىأ رع اذئاو تاندإلا ضيوف نس! راسل ا اعطوم هزاحأ ىدح ةو راغلا

 ٍْ ىلاةيسسنلاهزه ةلههملاداهدعي داهتكت نمانثماءابلا نوكسو ميلا شنو ةلمهلا ءامسا مضي ىديج لاو *يأإ] قهماقم ماقوداسترلل

 ا ْ دعت ديلا هتيسن تأ عر اوتلا ضعي فى أر هنأ راشلا باب رض عب فرب وروك نماارج هدحت عت دعت هن وازلا

 آ ا ىئرقنحرلادربعوبسنلا ىدز روك نما هللا دمعابأ نال جمعي سياوهوهنعهنلا ضر فوعنب لا ا مهتمة يسصول ندا كد

 7| |||دقو + مالاهدعب وةلمهملاداصل ارسكء ارتحت نم ةانثملا ءامل | حف لص و « ناعمتسفيكت ىرهز.|١ جشلا لحال هي هن فازلا كرم

 0 1 راو وسبا نا ”للاءانلا مكمل نعرف ىدزالا ىلع مالكسل امد :

 سلو او نمكس رقى رغلار لا فرب زح ىه هو 3 اسءاهاهرعت و 1

 «*(ثّدحلا ىكلاملاهيقفلاىرزاملا ىهمتلا دجنبر عنب ىلع نيدجت هئلادبعولازدع

 سائلا ند عطقن اود وصق

 هج -رثاكه سفن لعتش او

 اعضاوتمالح .رىلاعت هلي
 ل ل ع عع ا ١

 باك" هامه اديجا رش اسم عيت حرشو باع مالكلاوثب د1 اظفح ىف مملاراشملا مالعالا ردأ اروقواب 38 اني دااعشخ

 1 || ناكلا اذهل ةلمكت وهو هرك ذهدقتدقولاك الانا ضايع ىداَعلا ب هيلعول_بمباكدئا ود 0-02 و اروبد
 0 ف فوتو ع انندتم الضافناكو لوصالا ناهربف لوعغلا اضن اباك هلوةددعتمسىتك ندالاىف هلو 0 همس الارث اهبهحنو

 1 رولا نما ثلا ىنان نينئالا مول فوت لبقو ةئاممسجتو نيثالثو تسةنسلؤالا عبب ررهش نمرمشع ماش 1 ا د 5 00

 3 دقوتحوتفم ءاز غفل ااهدع م كاعتهللاهجرةنسس نونامثو ثالث هربعو ةيدهملاب | نئذلتلا 1
 ٍ تلا 5
 اعصورب ا 0 ا > لا 9 0

 5 نمو امعمشلاو

 *(ر 0 *.اففاخلا جن دملا ْ 0
 ا ل ا ل هللا فراعلا#هنممو)و

 لك داعى ثيغملاباتك فنصوةدرغم فيل اونهمواعو ثي دل ا ىف هلوةفرعملاو افف1ا ىو هرصع ماها تاك ١ نيدلا للصم يشل ىلإ 5
 دل الييذ هلعج فيل ءزح قتادايزلاتاتك هلو عفان باتكوهو هيلع كردتساو ىورهلا نيم رغلا باتك هب ١

 ارصقأامو رلمهأ ن مرك ذوباسفالا باتك ءاسبمىد الا ب دعم ار هاط نب دمت لضفلا لأ هنهش بناتك ىلعأ) دي(ملعلا

 | اناع كاستل سنا

 ناب ريهشلا قاطصم

 اىدحا نس ةدعتلا قذف هتدالو تناك ودع اهيماقأ اواهملا عر مث لدا بلاط فنابمصأ نعلحروءف

 داومو ةتاقوتناكو ةئامسجتو ننامعوىدحاةنسىلو الا ىداج تأ ءاعب رالا هلم !قونو ةلامستم اهلك ةرهاظلا مولعلاب

 روئاهدعب واهتحت نمةانشملاءابلا نوكسو د لمهملا لادلارسكو ميملا تشب ب دملاو +« لاعتهللاةجرناجداب [أ نص ورماظعلا نآرتلل القفا

رك ذدةو ناهصأ ةنب دمىلا ةيسنلاهذه ا هلاب هو هورهد
نالا باتك قىناعمسلادعسوبأ انذاحا

 أ ةدعىلاةسسنلاهزهباس

 ف 0 2 رشعلا لف

 أعم بععو فوصتلا'

 | ناههسصأ ةعبارلاو روباسيت ةثلاثلاو وهةيناثلاو سو لعلنا لصد الوسرةساي دم نهالوأ ندم

 ْ ..ىتلان ارك ذو هسنةنماثلاو دئةرعةعباسلاو اراعتسداسااو ن وردت كراسملاةثب دم ةسما+او ||

 ل لوسركت ل ّك تشامرتك 1لاقو ىنيدملا اهلك دملا ذهىلا م ءاقولا بة ان ىلا | هك | “هنأ ىلا م ا 5

 ا لا تايقورالا ا سايل رمادي ا يلا هارد بأ
 | لابجلاو ىارعلاوةرب رجاوروغتلاورصمو ماشلاو زاخلاب عممثردحلاورلعلا باط ىفنيلاحرلا دسأن اك |

 !اثب : ذل مولعب ةفرعللا او طفل اب نب روهتسشملا نمناكو ناذههنطوتساوناس اشو ناتسزوخو سزافو || ١
 تك ا و ماوصق ١

 فارط اهنم ةريثك فيئاضت ف نصو هنفرعمةدوحو 'هلعةرازغىءلدتتاعومتو تافنممكا ذى هلو |( ةيسشخ بحاصاروبص
 | بئارغلا فارطأ ًاودجام باو فاسنلاو ىذمرتلاودواد أو سمو ىراختلا عيد ى موةت كلاب تكسلا || ةضايروةرها<#وعوضدلو

 ١ هلبقروك ذا ىناهضالا ىبومرتآ ظفاملا هلي ذىذلاوهو ف يطل زحف باس الاب اكو ىنفقرادلا فذ صن 0 رداطلا رهاط نا تحو
 0 ع سس سس ع حجج جم مي وارتلا لص دقو نطابلاوب

 : ريغو



/ 

00 0 

 ةمارل تلح نتكللا نم كاذ رك | 0 نسحرو عش هل اواضدأ آفندت هك هل اوه. اننهتم هعاول اوف اوف

 هَ ةنسدادغب لحندوةئامعب رآونيتس ةنسهعامملّوأو سداملاتيبب ةئامعب رو نيعبزأو

عبلا مون هنا رح اعلا ههمودقد نع قولو ةكمىلا نم مرحأ:سدقملا تبدا عمج رع ةئامعي رآو | :
 ة

 عبس نس لوالاعّسمد ررهش نماتعينيتلملل |

 رهاط نيدحن نب رهاط ةعرزولأ هداوناكو لاعتهلناهجحر روك ذمارهذلا ع نمنب رشعلا سلا مونت |

 نمءابسصىفهعمسأ د قدلاو نك نكل لعلابةفر منكي ملو عاملا ةرثكودانسالاو اعب نس ر وهذملا نم ٍ
: 

 هللا دبعول و تاذه م هللارح سوم اوركيد دحأ نحيا دج ماع |

 فب قارسقلاو قاعتهنلاهجرناذمم.ةئاهنونيتسو تسةنسون الاعب ررهش عسباسءاعإ رآلا

 كلما مهيدبأ نماهدعتسا عجاف) هداكسقل وانك لاا الا ىهورصل ا لحاس ىلع ماشلاب ة دل

 ب ارخنألا 3 م د ل نكررشاطلا

 جشم
 مأامئاو نيب دب ءاونوك لوءادعلا ند ةعاسجنهئموب رخريبك تببلهأ مهوتاقثلا طاق اد ناك

 اظفاداكاذركذ هلاومخا لاب سنف ليلا, دب + ىنب نمتناك دست ةواهجساور وك نملاهتلادبعىبأ اضفاخا || ٠
 نعبر د ف كانهاجسن عفر فوتساوءرك ذمدقتدقوباسنالاتادابز باك قىابمصالا ىسومولا 1

 هللادبعوأ ظفانملاقونو اهيسسن ف عفر لمنكلا ةلاعلا باك ىعزاملا هك ةكالدكو هلواعل 3

 ا رك ذة ا سواضت أنك اس ءاه خلا

 ىراضلا عيضهيوار ىرب رثلارشب نبل اص نمر اتمني فسول نب دمها دبعولا)#

0 0 - 

1 

 ىراخلا نع ميمعلا عماجلا ىورنمزخ ًاوهو اراخيىلياس
 ش ىوارغلاىدعاصل !سابعلا نأ نيدجنيدجلأ نب لضفلا نب دمنا دبعونا)#

 «(ثدحنلاهيقفلا نسدلا لاك ب تقلملاةر وباستلا

 هنعقلعو بلطملاة اهتسحاص فاشل همدفلاىب ون اىلاعملا ىنأ نيم ردا ماما سلوتىلا فاتت ناك
 نب رفاسلاىلا ماعطلا لمس ناكو اظعاوا ارطانماسشغماث داهمت ف ناكو ةيقوصلانيد اينو لوصالا

 دالبلارئاسودادغبب ظعولا سا هلد دعوة كمل اساحبي وشو منسربكع مسني مهمدخي و هيلع نيدراولا

 يأ نب ديعس نم ىراخجلا عيدصومرك ذمدّملاىراغلار اغلا دبع نم لم عيدج عم و زرطملا ده روع 00

 ماسلا كو قييبلا يسن ندع أاناحاوىزارب_تاوححاوأ أ أ نعرتتلا 00

 . تاقدشلا د اًوشنمسداسلاىفهتدالو ثناكو نود كملا عب ومونأ جهنم طاشخلان مدحاو ريغهنعستكو

 ب (ةغيلخ ىنزيشلاىلاعت ]| نيمسو

 يسال عدت فاعلا || لبقوىرغل !تتاحلايةمم ةيتعلا ةرعقملا ف نقدودا نكس ةءامسعتو
 0 وخر ا
 هدسنع لك أاوةفلخ 7

لع مساقلا نأ ن ماهي عمسفدادغب هيمدقورالسلا روصنمنن كت ن سحلاونأو ىذ ني
 ا نب ى

عهسو هاجم دربك ًاباهبت دف جعل دادغب مدي ناكوناذم مسه يبأ ةافود عب نكسو هريغو تان رثدجلا |
 : 

 تا
 .: مول كونو

 ْ ىهو ةيرسي” ىلا ةبسنلا هذهنون فلالادعب وةح وت غمءارم ماهتحت نم ةانثمءاناممنيب ه] مهمل نيسلاو ف هلا

 || فو ةنك اس نوفامهنيبةلمهملا لادا اورمملا مش ؛هدنموىلاعتهتلامجرتئاسألثو ىدحاةنس فر رك ذلا

 1 تود فرات لعادل ل [فوةدحولاءابلات را ير

 : ةماماي ماقو ةسيدكانلا ةسردملاب س ردتا دعقورواسنىلاداعو نيم هردسان لعلار 15 اوال اموت ىلا

 فناملس نيعبرأ مثلا

 ةرع-مأ | نمنيعب رالارشع

 هرس سدو
 هللا فراعلا سمول

 نسل نمت راغلالانأ

 عشلا ةاقودعب ودمي رطلا :

 هسفند لغتستاوهتيب مزال
 قلاع هنلاىلاالّيةم ناكو

 اقئايقتاعرواناعادهاز

 00 ا

 فلاح انحلت هم ًارامو

 نياتادع ناو دال

 ت وسانلا ئ قاس عرق

 6 وع وسل ان 0 نال

 5 قءوسادحأ 1 5

 بدأىا و أكو هسا

 هلاوحأ بج ف عرشل ١

 ندالا عار ادحلأ تب ًارامو

 ةندكةتاهجرت ام هلم

 نيعب رالالبةهسورب
 هرم الق هاك نو
 هللابفراعلا مسهتمو)»#

 ندلا ىيحسشلاىلاعت :

 فّوصتلا هامذح أو ةفل
 0 7-5 ص 5

 تبدا ودك :رعمتحاصت اكو'

 هرس سلو رهز وةدانعو

 هللا ١ فراسعلا متم )د ْ

 وهناك فل يشل اىلاعت

 لا باص نماضأ :

 اناع ناكوةف لش جاع

 اي ةنابشن انوا دهاز اناع
 اكو ىلاعت هنا ىلا اعطذنم

 اهم ىقونوهسورتتّنب دعامأما
 ! هريس شادو



0 

 نىلع ريمأ خيشلاىاعت

 »ب (نسحربمأ

2 22 2-222 
 ةوبذلا لئالدلثم ىبمبلا انذاعلل تك ةدعةهراورن درغتو نيمرسا ماماو ىريشقلا نراوهنب م ركتادبع
 تع ىوا ارغلاهقح قلاب ناك ةريغصلاوةربكلا تاو ءدااوروشنلاو ثعبلاوتاغصل اوءاسعهالاو

 عبس ةُحسس بر لكلا عمسور رولا سيت امعيرأ ونيعبرأ او نيتذثا ليقو ىدح اةذس هتدالوتناكو ىوا ذأ لسن نم اعتهّنناهجسر ناك
 هللا هجر ةئاىس#ت وني الي ةنسلا رش ثا نمر شعلاو فاشل لبقو ىداحلاسدجلا مونة و ىفوتدنيعبرأد ْ ندلا لاليح ديسلا
 مز راو- لب د امةدنلب ىهوةوأ ارفىلاةيسنلاهذهواو م فلآ ًااهدعغي وءارلا خضوعاغل امطيىوار ةلاو ىلاعت هيافكلا باص قامركلا
 رك ل 5 طاب راهل لاق : هونأ بر هيادهلا رشف

 1 فر تبق فراعلاذ بشل

 1 ةش + دعن وفدملاى راغلا 500 هواي دح نيعب رالا
 د2 نب لضفملاو ىناوادا يح نيدج و ار 1 |سبعش آو, ىعكلا اسم لأن ءكورو ادءاءالاص تاكو ٍ ىلعريمأ زج ثار قو هسورب
 ل ىقميدنلا قص نيدجتمرك ذعار أ نمريثك واو ىدتلا هرصعءالعىلع روك ذلأ
 اشد انودصةقثناك لاقودخح ه رات ىدادغبلاب بطين اركموتأ ءولأ اظفالاهرك ذواريثك ثيدحلاوهةغلا | ءالعل_ضاغلاىلوملا مهم
 فودرو اهبفوت ىحاهتكسفةكمملالقنناغ اغةئاشلثونيثالث ةنسلقدادغس ٌتدحو ةريثك فيناصت هلو أ كو-لاو ىرانغلانيدلا
 ءاملعل ا!ضعب ىف ريخ أ وهريسغوءانل والا ة لتس اتك سا ضنالجالا ميعنوبأ مهتمظافطلان مةعاجنع || يالا دع ل ضاغلا
 ةدس ني ثالث لب هلو وعنا افن اهموسفةنساهبتماقالا ىف ور امهلل ا لاقف هتبعأ لاعت هّئااهس رستم ل ثد|لهنا ا ةسردعاسردمراص مت نسح

 ةكعمربةةطالب ىلع كلذ تأر ةتيطانالاقةئالل ونيئس نس م ل ا : هلزيعوهسو ربة
 1: اههردنونالت موبلك

 اد ا سل تسن ىنعمىالعاالو رح الا ىلا ةيسنلا هذهعارلا ذو ةذودمملا:زمهلا هشب ىدح الاوأ|
 اهللاقب : د ارغب ىرق نمةليرقىلا بسن ىرح ”الاركو نأ مامالاابتروطةلضلاباتك ىلعةشاعتسا ًاروهيلا 0

 لاعتهلناب فزاعل اداشرالل لاعتهّللاهجرةئا لو نيتسةنس مرحما نموت لو أ اهب فوتو لا عت هللا اهسرح ةكم نط وتساو ىحآ | هنعوةيفوملاةقب رطمل : 3 لاذع ظ ل

 *(ىنالسلاب فورعملا بيدالا اذا ىدادغبلار ع نب ى نعني دمت نبر صان نب د#لضفلاونا)# ىسوطلا حوصت يشل
 0 هطخوىز ريتلااب رك زنا تيطختا نإ ءندالازاو بدالا نمرفاو ا هناكوهتتوفدادغب انذاحتاك ىلاةيوازلافساح مث ١ ١ اة 1 7 6

 5 ذاع عر نار ًافدعالاهتعىور اهتابث اود اوغلا نعل اريثك ن اكو ناقنالاو مصل ا ةراعىف فزاتعلا 8 بسلا ىلا ت سات

 هتك ققاعم كا نيددعسوبأ ظفادلاو رك ذوهنعمش اوررتك ًاوىزو+ا نبي رغلاوأ ظفاخلا مهتمدرصع ا هجر تامونيدلا يان هللا

 . ردع نما ءايالثلا إبل قوتوتت امعبرأو نيتسو عبس ة نس نابعشر مشع سمان تب سلا هل هندالوتناكو ا نيعبرالادو رد ىفىلاعئهتلا
 تاس الثناطلسلا عماجن مبرةلابهنلءىلصو دغلا نمي رخودا دغيبةئاه جنو ني سجن ةذس نابعش أ هتئادجر ناكوةئامعستو

 ىلأ بح ةردسلا تحت رح نان نق دو<.1ءىلصوتةس رخل ىلا لج مثةيلع ىلسفروصنملا عماجملا هر ربغعو ا 0 ركح سهلا كرايم 2

 : مماهدعي وة فلأ مالل وة مهملانيسسلا مشب ىالسلاوىلا عت هنذاهجير ظعاولا ىرابن الا ننروصنم ١ ةزدكعل تعاضوزادالا
 00 ا روك نملا ظفاخا ىتعبىنالسلاهسفنل بتكي ناك اذكى اعمسلا نب الاقدادغب مالسلا ةنب دمىلاةبسنلا هذه انعارصةبفاصااةدصتاا

1 
 (نيدلا نت زب لاىفاذمهلا ١ ةيبّدلا بحانم.ناكو ىزاخلا مزاح نب ناس عنن ىدبوم نب ناس عنب ىد .ومنامعىبانث در كونا ١ 0 اعضاوتمةةدرسنل 5 | 8 0

 اللام ولاو هنن

 || لوالاد_.عتنولابأتاذهر رضحو م ركلانارقلا ظفح نيكاصلاهتلادابعو. نينقتلا طاقم ا دعك!
 0 ئسدقملا رمت نب ره داط ةعرز أوى دلا هب وريش نب رادرهشروصنم لأن مام عمم وىزعسلا ىسيعناا

 تنالضفنبقئاو ندلا لاج خشلا لمدادغببهيطتوةرياك ةعاجو ظفاحلار جنن نسحلا ءالعل ا ىآو
 3 ندد نب قلاسكتاريعىنإ محرلادبعرصن أو قل دبع ني سا بأن مدا دغبب ثد لوا عمم وهريغو
 :نمدالبةدعلاهنلط قلة رافو سفن ىنع مم هريغو ليتاش نب هللا دبع هللا ديدع جتفلا أو ف سول

 راك !نعي تكونا رذأدالن نمريثكو ناذمهو ناهنسك أو سرافدالب ولصو ماوماشلاىلا ٌث قارعلا
 1 21 ردا يوت. و دع شم مج ...٠ ...٠ نات نس هله الظتاسسا ادجلا

 ءاداصلاوءارقفلا انعأ صو

 تحاص وةعامعلاامزالمو

 | ةمضصةقن رطوةنبحستم#

 ىداز وهو ردهللاحو ٍر
 هس وف نانا فرغىلعأ

 ف 7 - ١ عمنمو د)#

5 

00 
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 مسانل اهتم ةديغمابتك هريغىفوهنف فنصو هير هت اوهيف عرب وت: دحلاهيلعبلغو دالبلاهذهخ ويش 0
 هظفل قفتاام باتكو تسلا هلاعلاباتكو ةيسسنلاهيتّدمقلصيفلا باكو ثيدخعا ىف وسنملاو |

 لينح نب دج مامالا» اورام بهذاةإساسباتكو طخنا فةهمتشملانادلملاونك اهالاىفدانعمقرتفاو || ٠
 قرشلاتناخلاب نكسودادغب نطوتساوةعفانلا تتكدلا نمكلذريسغودكالا طورشو ىبفاشلامامالانعأ]

 نماشلا نيذثالا هل. ىف كل ذوريظن هيام نصغوت نملا هةمرتحخا نأ ىلا ريدا مزالملاغتشالا بط اومل إو

 لجو صقلا عما ة سبح 7 0 قلم نلع لص نأ دعب هنعهللا ى د ذر دمت اريق لب اير ن نونا

 روك ذملامزاس.دجىلاةسنلاهذهمماهدعب وةروسكم ءازفلالادعب و | ٠

 ىرذاعملا ب رعلا نبا, فورعملا دجسأ نب هللا رم عنب رمش نن هلي ادع نب دمر كت ولا)*

 * (روهشملا فانا ىلشالا ىسادنالا

 اهطافحواهنع أخ او سلدنالا ءالع ماتت رصتسملا اقام اوهلا ةفإصل باك ىلاوكشب ناو 2 ذا

 دجثرك, ايااهب قاوماشأا ّ

 ,معستكف نيثدحما نمةعاسجسب ردنكسالاو رصع لو مهتعردص مث ءايدالاوءابلعلا ن مامهرغويىازغلا 1

 فراعملافامدشماهل م اوابسراحتسالاو مولعلا فنئغتلا لهأ نمناكو قرشملا لاوأحر تنك نع هلع ا ا 1

 اهنمباو هلازيسيكيف نهذلا ب قاثاهرسشتواس عئادأ ىلعاصت رحاهع ج 5-5 ينادفاناهءاوف أ ىناماكستم هاك 1

 رومالا ىنروشملا ىذوحالا ىمدالالاقو هقزخطئ ملا فى .ةلناىذوتالاو مالكلا ىلع ةردقاذناك

 ةمعأالاذلاريسكو واولا عن دو ةلدهلاءاخلا نوكسوةزمهلا تب وهو ئهامسيلعذ ثرالىذلااهلرهاقلا 0

 ةددشمءايوخ فو ١ 0 ١
1 

 فورعملا ىرةملارئس نب ر ةعح نن نو ره ني داب ز نب دهش نب ناسا نب دمر كو تأ )*

 ( لوا - ناعلخ با - دع )9

 || ىلا هب زينوشلاةريقملا ف نفدو تادضا رامب ا و ارا رأةتس لوألا ءءا نب رشعلاو |

 مةيلعلاةليضغلا هدنع ْ
 0 ةصق رط ىلا ١ را نافتس قف قالو نانو ثيدحلا بادصأ ىلع هينك قرذو ىرخأ ةسههءلع ىلهف ىبرغلابزالاىلا

 3 0 ]| هلمسهملا ءادلا عقب ىزاخاوىلاعتهننادجرا مأشنوابما الر نازته يرام اناس ع

 كج دسلا هللاب فراعلا ا

 || نحو سفنل 1 1 لام الا ةرثكو فنك | نيلو5 'رشاعملانسح عم قالمشالا باذاهلك كل ذراع محبو

 قدرا وكسسفو ٌلاعَتمَتا ا نيملاظلا ىفهل تناكوه ماكح أ ذوغن وهلدش ودعم ارصااهلهأ هندتلا عيل ىودسعا اودولات ايت ودوهتلا ْ

 0 سجن ا هل 1!تداولاعفهدلوم نعهستل ًاسو.ثيوعلارشن ىلع ل ,قاوءاضتلان < فرد مث هب و ضذر وش

 ار الا .درزرعد ىف ساق ةنندعنتد وهو دغلا, فولو دل" اهعب راو نيتسو ناس ةنس نامعش ن نيش. نامت

 نا 1ك وع لاتتا ا تان هلانفاطا زهران تالا اوكسشب نبا الكب ىمناىلاعتدللاةجرةئامسجتو نيعب رآو ثالث ةنس
 007 3 هتدالونا لي ةوةياشاب هتدالو تناكو تكل نمدرع_وىذمرتلا رم 5 ىف ىذوخالاةضراع باك" انه

 ١ نمهعوبردنعسافن م هلم ىلعشلوالا ىدا ف تناك هناقؤنالبقونيتسسو عستةخس تناك

 «/اثابدجأ كولانب
 لاصح فدعا 0 را ا

 راصمم ةحلعلا واممسملا

 تاطاشااةس :ردعاس ردم

 نيعوهسوربب ىزاغلادارض

 لاموامهرد وثالث مون لك هلا

 0 ةملطلا لضافأ [ةيلا

 .شأ | ةمدكت لصت و

 ةنيدعتوفدملاىراغلا |

 هدنع لصحو ةينطنطسق م

 بدا هوةنك ةودلا هه ٍِط

 اعضاوةمراصو هقالسدلا 8

 . 2 1 أ واكوو بدأ تح اص | ءثذت# ا قريد اهسجتو ه هر كساس ةرخ "الاى داجنم اناث نيتاملل نين :الام 4 ةوعص ةيلسشأةنب لع هتيشل
 اسعاسنوكسو هدو : لخدةهناو نيم ا َّ

 نذل لمذا ةعرشلا . نامعأ ع نم ةعاسصنمامم بوذادغب لد دودرانعهقف# وى :وطر طرطلاد ل لولا نيد

 لح كرش فورا ا نط تلا < انآ اهببحصودادغي ىلا داعم نينامشو ستة سس مهموم مفيف زا لد اهعاشم :

 1 مركلا 0 هليقدحأ خدي مريثك لعب ةمليدش ىلا مدقو نيعرتو ثالث ة خس سل دنالا ىل داع ا انت ءاويعلاو صارخا

00 

 ىاعتهللاهجر قوثومانالا |

 حو رةدامعسو نبرشعو

 هحوتن نان اس دارف

 فراعلا خشلا هنمو)#

 روتسشملا شاتنلا ىلعنا
 (ىماللاب

 مد هدم نم ىلءالاهدحنأك | تأك ىتلاةرغسسأ اف فرمهخ هلملا نعاقرمضت هرصعمدلاو قوثوىابدلساةريسةعنفدو ساقىلال متو شك ارم ا

 ل ةئامعب راو نيثالثو ست ةنسدإ اوموةثاحعب راونيعستو ثالثة نس مرحلاف كاذو هتسض روك لمادا وأ

 ْ ىيبشالاو ىرفاعملا ىلع مالكسلا مدع :دقوىلاعت هللا هجر ةر اكو ةعاربلاوةعساولا باد" الالهأ نمناكو

 1 اذاةضراعلا دب دش تالف لاقي مالك !ىلعةردقلاةضراعلاةىذمرتلا حرمت ىف ىذوحالا ةضراع ىنعمامأو ا

 ريمالا لحخدامل و سوري

 مزدشأه سور ةنل دمر وع

 دالك اريغصوهوهسعم

 اف لبعلو رلاءار وام |

 نملؤأ اورو 1

 ةشعتملاو ورسلا لع

 هشاامأو مورلادالس ىف

 .. كلسم كاسووهفناممع



 رثثدالاطظذاحرانصف ةراخالا
 لوملااماق ناعلا تاودلاب

 000 د-يوبفل مع | ىف مولعلاارقوهف ئماللا
 ةراشالا كلذ نقمريغ فئصو ر ودل اء ءامس اراكري سغتلا ففنصو ريسفتلاون ارتلاباملاءتاك ١ 9 ا
 صاصقلارابخأو كان امهنوكسانملاولقعلادضوهيناعمونآرتلاف مذوااونآرقلابي رشف ||| 1

 هل علاو 0 0 مرافت ار طا لد دكا مذو ا

 : ل
 ا لصتاوةسفوصلاةّدب رط

 لاقو يدوم د و ار م هتلبفراعلا يشلاةمدخت

 ١١١ ىراطلا دج دلالات
 ةئاملثو نيسجنو ىرحاة نسل وش نم نواح تالثل ءاعب رالا مرن نقدو اثالثلا مول فوتو نيتئامو نيتسو ا هم 0

5 1 

 ةقب رطلا ةهيدنع لصخو

 | لاناممى_:ءلانوةيفوصلا
 | ةقننسلا تارك ان

اذه ىلا اع ب هسهأ اديمىف روك ذملا :
 نيعممةيسدتلا فر اعملاو اهم فرعفةعنصل 

 ( نوثالثوة سعت مون لك هل

 هبسور ةش ادع نكسو

 الئامفيس ثلا هعبط ناكو
 ماقنلا ىلا

 لهأدنعةريثك ةروهشم
 لدكع "أوبتمودالبلاةذهب

 | ىوتماودعلاو ضاودلا
 نامةنس قلاعت هلبادج و

 ةئامعستو نيئالثو ست 2

 ع هسورةذب دك نذدو

 قداز و«تفرلاعثهننا
 هيؤس و سدّعل ارئامد

 1 فراعلا يس اهسهتمو

 ةغيلخ ىديسسلاعتهّماي
 يذلا ءافلدت نم: ئسامالا

 زئسشلا هللا فراعلا
 0 .٠

 «(ةرك ذراملا بييح
 املا ىلاعتهباهجخ رذاكو
 بريح عيسذلا ةيدازق

 لانه قونو هيساما: دايو 1

 0 ا ا ا  دعاقتلا قنر
 ملعلالبلق نعلا اريثكن راك ةناليقو قجسيفو ردصةمالسةمفوانب :دناكوو مايعأوءار ةلاريهاشمن مناك ا 8

 مهن < لعاب رولا كال وباع تر اف تأ ارا فا هجأرقي تاك ذا اوثلا نم ت ف 1 ار ةندرغتو ا ةدابعلاو |علاب لغتسماو

 : :كحرتلاب

 ملعلابلط فاور ذاسأم مهاب مهريعوةفرعملا هلو ىلا مهعستو دهان رك ىاوىداقلاو رب زوال باطلا |

 دوهشلابتكو هيفركعاف ضن رعداسفو صضرالا ىف ةنتف نكت هواعسفتالان عودي فرت_ءاق نوحلفملا أ

 «(اشنملاودلوملاىدادغبلالصالا لصوملاش انا

 لابخلا لد 1 اوةرن ربل 0 وٌرصَم 0 ا اوف كا مع«واب رغ 1 0 ”ريثكلار ذاس و مالا
 رعح نب رش نب ةطط سنع شاقل ارك ذوو وهم ل ناسأب رك انمهثرد-ىفو رملاعار واموت اسارحو

 سج لبقو ثسةهئس هندالوتناكو حدص ثد لح هريسغت اف سدأو ريك انمساتنلاّتَذ :دح لك ىاقريل 7

 فاعل اونونلا متفد :شاقنلاو لع 1 هللاوذ“ |ىلئونيس#و نتن !لسقو نيسجت نس قوت لاقي وواعتهليادجر

 ركوت 11 وداطملاو فوةسلا شقنب نم ىلاةبسنلا هد سهة معمم نيش فلالا دعب وةدد ملا

 : هي (ىدادغبلاىرةملاذوينش نبتلصلان/بولأ | نب دج نبت . نسلاونأ )<

 1 عسر رهش لو ف هرضخس اةلزتأ ام فال أرد هون ارغلا نماقورحريشت هناهل ليقو روهشملا تتاكلا

 ِ روشلا نم نولحت عسا دحالا مونتاك القامانأ هزادق هلقتعاوةنانم او نيرشعو ثالثةندس رخ الا

 ساسلان ىبوعن دخل ارك اناود . ره نيسحلاا بأى ضاعلاَر وك ذملارب ز ولاريضتتسا ر وك ذملا
 ى ظلغاقر زر درا ذملاذودنش ننارضحأو تار ةلالهأ ن م ةعاج و ىرتملا دهاع نا

 اعدفو ردع مس ب رضع ميقأ هن رضا ىل ىلءووأزت رولا صاقر وك "ذا نيسلااب أى داَعلا ىصتساورفاساك

 تاريخى قاساك كاذك مالا ناك فهل +ةت شي ناودد هلا عطني ناب لة منسارب زول ىلع برمدا وهو

 .هناهاوسامف لاقواغن اشتاك اه .ركتافا مارت ردي هنا ليقىتلا فو رطسا ىلعدوذقوأ م ىلاعتهللاءاشنا هلم
 ْ هللا ى ذر نافع ننام ىمتكالا ١ ارب الةناووؤ رق داع عج ودق هنالاقو بائذهوناتةساف موق هنآرق

 ١ || قيطخخ بتك نأ سأو هلفاعارضترب ز ولاهءلع تنك سانلااسأر شن ىلا ةفراعتملاةعارقلاب وهسْنع

 0 قرت هل هلع عا عدو د3 يابو رحل ادعتأ نوع لتس رمظملا ةذحسأ وت واللا تكس رع ا

 ْ نوذكت ينير كت نولعتو نعو هن فرتع افا اركح ذهل ااوضمافةعجلا مون نمةالصال ىدوف اذاوهو
 فرتءافايصغ ةئيفس لك نخخأبب تأ همامان اكو نعوهبفرتعاة بت دقو بهل كأأ دن تن ن و هر افزع أك

 نأ سنالا تنبدرخاسلف نعو هيفرتعاف كت امل صد عون

 .لاذازابنلاو ىذغي اذا ل مال او نعو هب فرتءاق نيوملا تاذ لا ىفالو- اوس لامنسنغلا ولعلاوناكول نسا

 مدمن كتلو نعو هيفرتعاقامازل وكي فوسفنو وفاكلا يذكدس ان نيل: دل نال رك ذلاو
 مهكئاوأ مبءاصأام ىلعمللانونيعتس وركسملا نعدومتي و فور عم انتو رضأ و ركنا ىلانوءدبدمف

 دمج 1نيد#لوشي هن وصاممطخ ذويتش نا بنكو هلففل نمدوعممامبسحرضغلا ف مهناداه نو رضاخا



 ةروبزاا ةيرازلا ف نفدم_ .يسيسنلا ردا داو ساشسطواا
 اقراع ىلاعت ها هجر ناك م نءراسد ل راو داب لوتوهو عاهل ريشا و 2 وأنا 2

 هبه باص روبل اير 0 اف ةئاملثو نرشعو ثالثتنسلوالا مد را منولش بل دحالا و 0

 ناكو نوسكسو راقو و ١ ناهنأهفرعو هقالط ىف هلأسوهرمأ ىف ىعأنأرب ز ولاوا بمسلا بون ولأ ماكو هيت هلام دل ةم ني ىلع 0

 لارا دادعيب هلزكم ىلا لحتدي مث امايأ اهم ممةمل نا دملا ىل ارم س١لبللا ىف هدفْسس : نأ هلاسوةماعلاهتلتق هلزتمىلاراص ا

 7 قىده مال 3 رفص نم نول تال #انيذثالا مون قوثو نئادملاىلاهذغذ او كلذ ىلارب زولا هباجافامان همر رهظرالواف مجسم

 رمح نع تح كاع نركيوت فولو كانت ناو جر ناط الا ارادبهسح ىفىفوت هنال.ةودادغبةئاملرونرسشعوناقتنس

 5 0 000 فنذدو ةئاملثو ني رشعو ءب رأةنسنابعش نم تيب ةريشع ىدح الءاعب زالا مول روك ذمادها :

 نيشلا تش ذوي شوىلاعت هللاهجر نب -ةئامونيعب رآو سدت ةتسس داوم ناكو رطعلاةوس 0
 ندحودهبل 0 ةمجملا

 ىلا عرضاو ام انيذح ةمعملاذاهرعب وواولانوكسوّةدحو ماءابلاسذونوثلاو 1

 هبلا هلصوت نا ىلا عننا

 لاقءرس عت و نالواعن 00 ا م(روهشلا دهازلافوكل اصاقلا لاعسلا نيا, فورعملا لع ىند .كومحبص نب دمت سابعلاوبأ ار«

منج ظعاوم بحاص م الكسل !نسحا دنأع ادهازتاك
 ٍ نسحأ امىلاعتهللاهجرلاقوأ ذا لوالار دضصلا٠ نمتعاج قلو اظنحو مالو 

 فاطلأ امو تار ١1هذه ٍ نمردادعب مدق فوكوهو هراطتأ او لينح ندجس ا هنعىو روامهريغو شءعالاوو رغنب :ماشه 0 منع

 تل 112 نا ا ا ل ع جيلا كك جل دن جابو

 نوير لاي علاروألا ا هللا راو هعطت 0ك ناكهّنبا فدهمالكن مواههتافةفو كلاىلاعحر م ةدما م تكة دمثرلا نوره

 ىضبفامهللا لفة نجلا ىلا | رم ,ملقءاملعلاىتةتسسافتنجلا لهن مهنا فاحدةديرلا نو ره ناكوهصعت ننال
 هذ_هرىلاىنلصواواعن رم ِ افوداهك رثفةيصعم ىلع نينمٌؤا اريمأ دق له هللاّتف هلأسوورضخافر وك نما لاعلان ا نع هلليقف

 هتاهجر فون لاقوتاماّعملا
 و ىلعتمْر و ةصاهمترغط ىلا باش كاذذا انآ اواهتد وهفدن راح ازلا ضعبل ناك :لاوف لاعتهلنا نم

 نءتففكو كلذ نمتةفشاافرت كلا نمائزلا ناواهلوهورانلا ىف تركش اوستن باكر لاغتهّللا ءاقللامك<تىلاعت

 واود لاو حخير
 1 نورهلاعف كا لا لامسلا نبا هللامذ للاعت هللا نمةفا هب راجلا

نملاناقىوهلان ءسدنلا ىمنو هب ر ماعم فاخن اكاد ىلا هلوقنملاةفاذهكل نأ نمو
 3 هرس سو ١ ىوأملا ىهت

 هللاب فراعلا مس متمو)وع 3 تلاطلاثاو ةحاحفكتتأ |ىا ه!لاّمف لجر ىلا عفش ءاسؤرلا ضعب ىلع لندو كا ذب نووهرسف

 فيطال ادبعمسشل ا ىلاعت كرتخناو عنملا لذ لعل ذبلاز ءكس:لرتخاتاهذ7ّناناليل ذةجاحلا تيضقنا ناز زعيتتمسولطملاو

 نبائجشلا ةبقن رط نم : امترا صم وح " الاهتءرحاب ملا هيعا موالح ايثدلا هّتعرح نم هم لكن موه :جأح ى ضعف درل الدلع مهلا

 : نب( ءافولا ١ هدر“ كناالو سعر تلاقى دا تعمم فرك للا يح راسو

 الح رلاعتهلناهجر ناك ا ! ةريثك هظعاوموهرابخسأ ودمه ع نءهلعدموش لن مده جما نأ ىلاتلامة همهم + ل نمهمسوغب كمددرأ لات

 ّ دعا ردددعلاء ءااو ةلمهملا نيسلا حقن لالا وىلاعتهللاهجرةفوكللا,ةئامونيناسعو ثالئةنس وتو

 نامزلاءاشبا|نسعاضرعم ١ هديصول وبلا عسيبملاةيسنلاو ذهفاك نلالا

 ىعل دعا وم د تاكو 1 »ب (بواَعلا توق باك ب>اص ىكسملا ظعاولا ثرايلا ةيطع نب ىلع نب دمت بأ اطوتأ )+ ما ةمدرس ا -- 2

 هسفنب الوغشم ايوذغ

 ريبكلاو ريغصلاوريغلاَو | 0
 قةزسملاه_ة4ه:اعرو ' ,اغاوةكم لهأ نم نكي لودمح .وتلا فت افخم هلو عماخللا ىف ماكتب وةدابعلايف ارهتح ا اصالح را

 ةدمص ع .مانالا ضعي انامز ءاعطلار عت مه هيأ لبق ىجح اريثك ةضايرلا لمعتسس ناكواهلا بسنفةكمنكسو ليبارهأ نمد ٍ

 اباوطض اب رطضر و ةيلقع ا معوشي نطاف مياس 1 نستفاج ةاراملر ل ” كيرلس روشان ةصامملا تتاكد | ىلعربص#ل م ْ

 خيشلا اقم ماقدقواريثك 1| سان !ا طعوفدادغب مدقو هتلاةمىلا ىغن اق لاس نن نسا ىنأةاقو دعب ةريصملا لخدو ا 1

 يشل ةاقو دعي ءافولا نا ١ ىلا ااطانأ ناباسنالا باك ىقىندسم لاو هاظطن د#©لاقو .هورعش ددو حرقه مالو ق ظاقن ْ 7 1 0

 ةرمم شل قهدد ىلع ا لعنسللاق هناهئع افهدودم لاك قف طاش اولا ساد قلع سانا عيتاودادغي سدا روك نما 3 :

 فراعلا ماعلا متممو) ْ قولودح وتلا ف تنك هلو كلذد هب مالكبلا نم عنتماوهورع,هو سانل اهعّدبف قلاخنا مرض نقلا |

 تاعلا خيش !كاعتدلاب 192053332332773 2732732333927272553253753532 37723222 22و هوس تم



 هب جيم ع

0 

0 

200 

 001 ا

 هكا 2 ا

 *(قومطسقةدلس نطوتملا

 ةنطاس لئاوأ ىففوتو
 تاطلشلا مظعالا انئاطاس

 ةليادج :رثاك نا ناماس

 انةنايقتادباع املاعلاعت

 ليللاباماناعشذءاعروتم
 قلاخلا ىلااعطةنمزاملاو

 ناكوقثالنا نعاعمد هم

 | بناجلاهريقوةيكسلاىلاةرمقع نفدودادغي ةئاعلتو ننام وتس ةنسةرخأ آلا ىداجت نم نو تتتسا

قراماوىلاعتهنناهجسر رازب اندر وهم موهو را
روسكمءارفل الادعب وةلءوملاءاحلا تشد 

 : ءان م ة

 !|نمروك ذااتلاط ولا بسنب هيأ ىلا ىردأ الو ةثراد ااهنمو ثرا اهم لئابقةدعلاةيسنلا هزه اثم ||

 ا :ه ْ ىلاعتهنبااهسرحة كم ىلا ةمسن ىكملا اولئابقلاةذه

ن فو درعملاىدادغيلا طعاولا ليون ان سدنعن لمعجسا نب روسأ ن دج نيس اونا )+
 | *( كوعمم نا

0 اوةرايعلا طلو ةراشالاةوال>و طعولا نحو رط اولا ىلع مااككلا فهرهدد_وتاك
 ا 0

 | م.اقلاوب 'بحاصلا هاورامهمالكن مومراظن او ىل.ث لاركبو بأ خيسشلا مهنمم_منهىور وزماشملا اس نم
 || تاعس لوقي هظعو سلع ىسر كسلا ىلعوهوامون نوعمم نبات عمم لاق رك ذمدسملادايعن لمعمسا.

 اا لا 4 2+ || "ىلاعتدثا تاك مذا
ذالاو نيعلاوناسألاىلاةراشا مافعلاب عمماو مصاب رصب و معللاب قطن أ نم 0 0 00

 1: تاراشالا ف ئاطل نمهذهون

 فتارعلا ل هال ن اكو ف يطل ىعملكهلو ةنايدت ل اهتسافةءورصاهتكر تفل ذن ىداعملات اراض مز6 نإ 0 ا

 مالا قتاماّعملا حاصر رخلا عمان ودب دش مارغ هن مهلو رثك داعيعاهمف |؛ انف للا 0
 ' ||| ىهون ريشعلاو هيدا

 ا 5 ا وع د د يلعتو هدر عودقم وو قر عل 0 + || كامسس مه تعّمو

 || نانتسأ ونا مودارم اراشقءانور شتم وهو ةصررلا:سزتركتتاذاهتياراهلئادأق وتبي زال | نع اشي لأ
 || ةخاىذ ف فوتو هل ثم طاعولا قهدعب تأ لو هنو دنوعم ننا نواح وهنودصتءاظءاونوةصاوتمودانْللا|| مس ِ

 ذملاةنسسلانمةدعقلا ىذ ف دةنمةعجلا مول فوت لب لقوا لثو نيناثو عبس ةئس |. انطوتمىلاعت هل ادجر نات
 نفدودادغب ةروك

ح سيال موف لن خنينانعلاعراشب هرادف
باس نقدو ةثامعب راد سير يشعو تس ةنس بحر ر شع ىدا

 1 

تهنناهجردعب تيلب نكت هناك آنالئقوبرح
مضوربملانوكسو هل ءهملانيسلا عتب نوعموىلاع

 1 نيعلا

 هلمهلانيعلا فب سنعو نوعم«ل.قفمءاريسغليعمءاهدجن ال يق نوناهدعب و واولا نوكسو نموهم

 تاكو ةيارطنطسق هنن لع

 | ادهازادباع افراعاناغ

 ( قئاللنانءاعطةنماحاض
ُ 

 لعنةوهو لحل ىعمهبودسالا ما لصالا قوهو ٌةإمهم نيس اهدعب وةدحوملاءابلا ءةونوذلانوكسو ١ ليمكش الغتشم قلاخ الا

1 2 
 ةدئارتونلاو سويعا| نم |

 | نيد رملا لسمكتو 00
, 

 || 6:لكو هيصنمة عاج ترأر وتقراخءايشأ تع نوكح رصع لهأ تبر وةرهاظ تامارك هلت ناك | .هيلع نامل ناطماسلا

 . || اهناوةيلعلا بصانملاو تانالولا نم ديعاومءوبعصن ذلاهتعاسج دعو هناهنعاو رك ذودتكرب نم هيلعامتدق | نارفغلاوةجترلا

 || مهب عفتن اوداهزلا مالعأ برغملاي بوي رغموهولوالازارطلاو ربك الاتاداسلا نمتاكواهلوت دض | «(ةريشاعلاةقيطلا)»#

 || تاىلا هنماقافسّدملاتيبلا ةراب زا دصاق ماشلا كار فاس مث هرهاشوأ هيعصنم هيعفتنارصمىلا لصوالف |! انناطاس ةلود ءالعيف

 || سج نباوهو ىصقالادحسماب هسباع ىلصوت/امسجتو نيعستو عست ةنس جلا ىذ مس داسلا ىف تام ١ ملظعملا نتاقان ناو ماقعالا

 دئالاربىف ءارضلاةرب زم او هي كومتلاوةراي زا دصقن رهاط هريقوىلاعته اهجرة نس نسمنو ||| هلظباننامز فرمشت ىذلا
 ةنيدمسل

 .هلاطي متل ارالغتن |نافريساكمواح رعولاعتهتناىلااو ريس هيا الواب اصو هل نمو ةودعل انستا ا ناملس تااعاسلا مركملا

  *(قوكلاىارعالانيابفورعلادايزثيدجتةتاديعوتا) || ميلسس ناطلسلا نباتا

 لوالاو كا ذرب ةليقو تابيش ىنبىاومن ههنا ليقوابذنسس اد يعاب زوون تاكو ةنعهتت اطر تلطلا دنع || ةافودعبةنطاسلاب هلع ف

ةباهتفرععن روهشملاةغللاب نيملاعلا د>أ تاكو اسس انلئانّعل اراعش الن وازلوتأ ناكو مدا | ةركملا لاش هش قرأ
 || فنكرللا

 || هتعت هم تناك تانلطأللاتحاص عضلادجت نا اضن تيرورطلا رض نيف وكلا ||
رصم هاو رثهبش |نينكو 5( نرمصعو تنس ةؤسسس

 0 هماثناك تان تبخحاص ىضل ن'لضفملا سبب ر وهو هنم نيب 

مت مساقلاوىئضلا لضاملاورب رضا ادهن واعمعأ نءسدالازدتأو 0 ةناهعسو
 ا دوعسم نب هلبا دبع نت نجسرلا يعن نع

 | مهريةوتيكسلا ناو باعت سابعلاوناو را مهارباءتعذجتأو قاسكلاوءاضتلاىدهملا هالو ىذلا | ماعلا ورصعءإلع نموزدع

 ا | تامعزب ناكوس رغلا مالكتلا اسر ثاكودغالاََِعن نماريثك اطخو مهلك ردتساو ءايلعلا شقانو ا لماكدلا ل ضاغلالماعلا

 1 مس جبس «(ندلا اريح ىلوملا



 قومطسش ةرالو نساك

 : مث هرصعغاسل ع ىل_ءآرقو ١

 كوللاةمد2لالصو |
 : ىلا مث 7 ١

 سم لخاغا لو 1اةمدحم

 ضو ءاشاوداشلنياوبتاعب نأ برعل مالك فرو نيو ان ناتسضال مبصالاو ثق ١

 كشلد ب ومزهعضوم فهذه لعك نم

 ضئاغل اهلك لالخ ثالث د“ هذوأ ليل وكس هتان ْ

 1 م1 ل دب ةيفعتسا |نمرتثك قاخه ساد « .ذ ناو ب رعلاءاكتف ن م تعم« ازكه لوي وداضلاب 0

 مثىكمرب لا قطصمندلا ١١ «ىلعة رقي ولكسس ناكو ناسناةئامءاهز رضع ناكو ىنارعالا | سا تدهاش باعت سايعل ولأ لاق
 مظعالاانناطلسلا ل عمراص | لجأ ىلع لمحامسانلا ىلغ لم دّدلو ظق باك دست ؟رامتك# ةرسشع عضبهئمز وبار ما
 ؛لويقلالخ هزستع غقوو ا نملاقفتنأ ن انمامهدحالل امن ناثداعتي نياحرامو هسا فىأ اروهنمر زغارعشلا لع ودحر لو

 هاحوزرزاوةعتج للضحو نس اوكلد نمتعف نماذنالا ملاقف تن نأ نمرخ . 21لاقوباعتلا

 ءابعلا ,-دزاث يح عفر ا نافاث اف سلا ستار دقو جب اتت رهدلا فلا دش تاقيقر
 رناكحاالاوءال شفلاو | ىهوتايبالاة.قبهساحترض نم ىلع لما

 كاذعمو هناي ىلعتايعالاو | اننيب رتسلا بناس وتلاةق ع ناوهنيكاصلا قسدنناهل# ةيثعتيسيةىلعانلرت ١
 ا قاف قرساامأو م 5 موقت ىيقرامأ اهل تلكن «نالجرلا نم مضرة 0

 نيلو مركلاو ماوس اولا | نانا انف ىشل اقتليدقو د اننرب رهدلا غلآ ىتث تنافر

 .ءارشفلاب فطاتلاو بناملا ١ روك نمل اداب ز نمد ىارعالا نب ااند ذا لاق ساعث سايعلاوت؟ءاو زامهيلاما نمو
 اربثكف رو نيك اسملاو ا تيشو ار كرونو 0 مهراد نانطب نودايحمننا قس

 تتارملااولاث سة يلطلا نم | توششم حا احزلاف ءاعر 1 مهر ددسعن ىلع م هاباوذاو

 .لاعتهّناهجر تاه ةيلعلا ٍ؛ تاكو تان وللا ةفص بو ءاونالا باو م هنكاو وهورداو :لا ناك هفيئاضت نه

 نا د لوم د لل و ناكر طالإلا تاكو الامل يش كر مل ناك باو لئابقلاع راو للا
ةرداوتودراب 2 و1 درع انا ناك سسعفف واو تاو و ثن رد . نلارداون تاكو

 1 --- ةنس قماخلا ْ لاقوةريثكميلاماو 

 ىلأرارتح نفدوةئامعدتو
 : نيسجة نس تح ركل ذوةغشدوأ مامالااسمث تام ىج مااةليللا ف تداول وب فار ءالا نت اتعب باعت |

 0 ثلانءاعبرالا مون فونخيران ققريطل الاقو تابع نمت احنة لةريشع عسب رال فوتو عيمصلا ىلعةثام 0

 ةحرصرورهحور : د [لوالاو نانو نت دا زيمف لقو ىأ رن هرمس نيةثامونيثالدو ىدحاةئتسروك" ذاارهشلارشع

 : لضافلا ماعلا همموزو# : ةلمهملا نيعلانوكسو ةزمسهلا مشب فار 0 ب يس ىلا

 رداقلاد بع ىلوملا لماكللا فورعملا ات صسلازب رعي عركبول لاق بارعالاى ا ةهسنلا هذ سه ة دحوم عاب فلالا دعب ودارلا عفو

 .هللاحورىراصنالابونأ

 .*(ىل>ىرداش ريهشلا | نين اذان ىمعأو مك لحرب ع ركلانارقلابن رغءسيفرسف ىذلا هيك ف ىزن 0

 وسارع 0 انودن تاك اذار جر دا قات ناو عل اهنا وداود ل رو برعلا نيت ١
00 

 : 7 نكرىلعم 2 ١ تركو ةزمهلارسك ب اهاتاوأب ا فوتو علو سرفلا سل

 0 راعو هولا را يح .ومءايفلالادعب و ريحا عفواهت#نمةانثملاءاسبلا وكسوة دخوملاءابلارسكو ةلمهملانيسلا

0 بلا مضي تانطي وهنمقبب رقو أ نيصلا ملقا ن ءاهتط او قرمشتل ادألب ىدق نم ةئيدم 1
 .اسردم راض م هسردإ 1 

 صرالا نمضماغلاو وهو نطب عج وهو فلآ أ نينونلا نيد وةلمهل ا جالا الوملاةسودع 1

 ٠ .ةيلطغطسق ةنيدع ندح

 مرولاةسردعاسردمراصم ا وق 3و م اقو ىاكلاو ر عتب رشم ل يق ورشي نب بئاسلا نب رسمت صل اونأ ار«

 ٍ ةرو رماةنيدملااشايدواد سشيعلاى ماني ىزعلا يعن ث رك اذيعنبث را نب وربع نت رمشب نب يكل |بئاسل 1
 ةسردع اسردمراص 18 دمع نبدي زن دع نبق 02 ننةناك 'ن' نو دمع نءصهأع ننامعتل !ني صاع

 ا مةسور ةيئاطلس | .. تكلا ماشول بسنلا باك تفك مثبلك نب روف ةديفرتبتاللا

 قايل و 1 0 امديماكلا ا 0 ودل اهذه ىلع هست فاسق

 .ةئيدهاضاقراصم نانا |
 هني دكا ضافراص مث هسوزت
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 انضاق ناض م ةيارطنأعش)

 | يدتاذار زنب بحاح ن:دزاطعن رار ىلعتاةدلات هنءماشهمداو يس نيلعلا ىذه ىاماماثاك || ةيالوب و ورنا علا

 1 تنانعوهلسلاقو زازمضفزمغفرعاشلا 3 دزرغلاوهو راى فغ ردي رحمت اك ل سرمد عاذاوةفوكلا اب | كلذدع موادولوطانا

 || كلاووهو تلاع ات غان داماك نأ تادتاف مدت ندم تاف ىسناقااست تنك تالاقف هستلاسؤ || ٠ 1 ري
 0 0 ا نر ا

 || فدررغلاىوتساف لاعتهللاءاشناهتجرت ىف اسك قدر درغلامساوهوامامهبلاغدإوو تلف قدزرغلا |

 ا( هيف كونأ لامس ىذلا مولا ف رعاليفا هاو تل ةفراهنلا نمةعاسال اوىاونأ هنفاسعبامهتناولاكو سلاح ١

 || تاقهدىدز ر فكن ”اك هللاولاةفةةتسم كلو ىشتتح رفنةحاح ىفكثعي تاقذ مون ىأو لاف قدزرغلا

 1| || ةثامرت ر ل ىورأ نكلوالتلّقف ىرعش نمأش ىو رب لاق هنلاوتةدصلا فل اباهاس«دق هي رق

 || تاعذر رتب وراك ى ىورت و ةنساءاك نوع الهللاو 1 ئورت الوةغارملا ني الىؤورت لاف ةديصق |

 . || ةلمهملانيسلا توكسو ميلا مضي ةقتسملا تاقتجا اهم ئث ىف لامو هنمافو ضان «لعترقا هيلا فانا
 ١ || ءانلا شب ىرجت أ ةغلاسفو ةمسراق ةطفل قئاسم عدجلاو لالي وطلاةورغل ااهقوف نم ةانثملاءاتلا ضو

 ىلا ىدهأم ورلاثإم تاكلام نب سن نعم ور ودقتسمهئلع و لص ناك هنا ةنعهّنلا ىذ ررعءنعئورو

| ن رفعجىلا مب ثعي مام ديدق هردب ىلاراغن اى” اكفاههسناف سدنس نمهةتسم لسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوس 1
 

 ةئام مون لك هل نمعو كلذ

 قرط امهرد تورسجنو
 هند دعاية ةمراص دعاقتلا

 يوتغلا لن مدينطتاعدق

 هحاض قف عقولال_:ال

 مهر دانثام مول لك أ نيعو

 نطوتو دءاتتلا قب راعي

 ادعس انهى ودس , هربد

 ةخسىفاهم ٌتامو ةسردمو

 | || ناكو ةعساولا ةبحلا ةقتسملا لهن ني رضنل الاف ىثانل نا حنأ ىلا [مثعب |لاتفهنعهّللاىذر بلاط ىنأ || ةثامعشو نينو سن

 ' || هناوتعملهنع هللا ىضر بلاط نأ نيىلعن الوةيتاكىذلاابس ني هنلادبءباغصأ نه روك نملا ىلكلا || املاءىلاعت هناجر تاكو
 ةئطقوءاك ة:تحاضال تاق

 ندا ل
 اعرك انطلةينرملا لش
 ءىسملا نع وذعب ناكو

 | فرعي ال ىرصنلاو ًاانث د نالوةءاناكو قدك. |نيدمشو ىروثلا نايفس سنع ىور واينداا ىلا عسداو

 "| هدحدهسش وىدنكلا سدقئبثعشالا ندب شن نجس رلا دبع عم مجاسإلار دروك .ذملا ىكلادهتو

منعهّنلا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع عمنيفصو لِاةعقو نجرلا دب ءوديبعو بئاسلا هوني ورشا
 00 بئاسلالتقو

 5 0 يضل اءاقرو ني الوب هيفوريب زلا نب بعصم عم

 هناقهئعلعلا ىتبتتنكن اق مي دنهملاماسك ابها تولع دي ىننابادسبعىنع غابم نك

 دمج دعي نايفسس هاا *م هر اضن همم سا ارلاتواعا دعورهدس .ومري نتر دلاىدإ مم
 وهوئامذلا نءز واد: و

 ا ىزعلادبعمهد_بنابسنلاةرهج باك ىف روك ذملا ىكتلا نب ماشه 0 ذوب اسلا انزادمتونايشس هناكو مركتحلاووفعلاو

لئقف مه ساس ن وهثي دج هيع أ واهلبتف سارفاب ةنغح ىنن ضعب لعدفودقو اغيب رشال تتناك امناالا لئاسز وتابلت
 1 ون. ت

 جازااءوسهثالتنالر هظنم
 هللاحورندبلا.لالتءاو

 مهرذنهم .رقىلابتكو لضف ماعد سدلراوحا موق بسم الاةف مهم ىنتثاك :رعلا يعل اقف لامي اةناك

 1 : تنذاذناك امو رامتسءازح 3 هئازح رش هللا ءازح نازح 3 لب وط هلرعش ف لاقف

ذورب1 !ك]مرذاملا ن:نامعنلاة ريشا با ىلع قنو ونا ىن:ىذااوهرامتسو
 07 هع رضرووهحور ١ 1 هدمصوو هلةقفهالعأ نمماعل ا

 ' || هتامجرةفوكلا,ةثامون عب رأو تس ةنسروك ذملا ىاكلا دم ىفوقواهرك ذيلاةحاحالفةروهشم لن وط || لضاغلا ماعلا سمنه وز
 . || توكعو فاكلا تشب ىاكلاو ىلاعتهللاءاش تاءاولا فرس ةباسنلا مانشهرذنملا أ هداوركذقأبسو ىلاعت نهللادعس ىلوملالماكسلا

 ا ريثك قلحاهلا تش ةعاضقن م ةريبك ةليبقىهوةر ون: تلك ىاةيسنل ا هذهةدخو ءءاباهدعب ومأللا *(ىسيغ

 || ةنالوزم ةلصأ نا كحخ
 *(ب راقب فورعملاداب رن لاس كوم ىرصبلا ىوغلل | ىوحخلادجنأ نب رين ملا نيدمت ىلعونأ زب ... || د نم لسنا تسح
 هت سس سس تس تت قا ماهفدأو و قوماطسق

لا ةسالا لعاصي رح ناكو نيب ري اءارلعلا نمةعاج نعود وييسنعيدالاذخأ
 0 ١ رك تاكو ملعتل ١ او

 ا 7 5 0 0 3 5 عم ةنطيطسق ةنن رمزا

 1 مسابرطتو تدالا اذه ا قتال كرات اموت ف ةيولإلا مسار ا علا باطل عأ كثومدلاو

 ا 1 نمناكوةدحوم ءاباهدعب وءارلا مو ولمهلاءاطلا نوكسو فاعلا مضي وهو رتفتالو ب دنلازتال ةبي ود ءاناغ بت ارقو رمال

 باكو قاقت_هالا باتكو نارقلا ناعم با ف.ناصتلا نم هلوهرصعةما 20 :كان أ
 | باح ورداوتلاتاثكو قىاوذلا

 1 0 5 8 . 0 ا 1 هم ثا صو رع م موح

 ١ | قلخ باتكودادضالاباتكووحلا ف لاعلا باتكو تاغصلاباتكوتاودالا ب اتكو قرفلا باتكوةنمزالا || 0 8 0
 / 1 1 32 00 5 2 0 : هوسماسلا ل ىلوكأ |
 ىلءدرلا ب اتكو لعفاو لءفباتكو رم هلا باتكو ثن دملا سب رغتاتكو ناسنالا قا ناتكو س را 1 زوار دعا سور

 ا ةليضف هلنكلارعتص اكن او هناتكوغال ىف ث املا عضو نملو وهو كا ذرمغو نآرلا هناشت ىف ىرداملا ||| <

 رضق هن كلاربغص ناك ن او هياثكو ةغ _ ا ا را ةينطنطسق ةئند دعاش يدوم



 ةسيئاطاساسود مراسم 001068

 ع ردم راض ع 5 هستاو لا
 نخ !انلثمتن اواو ريثك ةناتكوةرك ذمدةملاىسوماطملادبسلان هللا ديعد#وتأ ىدستتا هب وقيسلا | 0

 منام [سوارملا ىذحأب 0 0
 5 الودريسغ ليىلاعت هللا ءاش تاه رك ذه الاوز ريتلااب رك زاب نطقت اوهسداوىز ريح 1صخشلا 00

 ةيثيطنط هوةنب رعابض راصإ م ذاب رطقالا قد رطلا مهل عسمناموهبفرصق امواضن ًاريبكوهوهعنان الارضعسا 7

 اناثديعاوكلذنعلز 0 ا اههونيتيبعرابلاباتك قمدمملانباهلىو رودرك ذمّدعملا ىلعلا فادىأ دالوأ 1
 تامثلاسرادملاىدحالا ىرصإ نعت. غاماذا ىباق كارت وي. مك :هرك ذلافعم تساتنك ثا 0
 0 3 راقنلا نمواذعال بلغلا نافارو دب هدقستتو ع هت نيرصبت نيسعلاو 0
 ا د د ١ لاقي : ودلاعت هناجر نيتئاموتس دز ةوباكلاازهن مالا هلاما لعءالونأ مهم ناسا ناذه 1 0

 ةريبك ةدمثاذ ىلع مواذو ١ و أم و دو 200
 د نا ا نيسلا ولع مبا جرا قاس اوصلاب لءأهللاو هد أ لوالاو نين سيلا ل.قو رمش نيرجسأ همدان 0

 ا 3 1 ا ءاراهدعب وابن نمةان* اا ءالاتوكسو تول ارم بك و143 وذ ن مقانالاءاتلا هةوةول مهمل

 اي لامها و نيخا رأو || تس 1 ا ا يي
 ل كلام نيدن زن هللا دبع دعس نن نا_علس نن ناسح نن ريبعنن ريك الادب ءنيدي زب نير سايعل اونأ) ب

 هنارقأق ثاقىلاعتهللاهجحر ١
 كا: ناو هس زن ْ بعك نب رخلا نببعكن نأ نبذل وهو أ نيفوعنبلالب نب هللا دبع نب صاع نءث را نبأ

 8 ا وهدسالاو هلانغ لال توا ا نرحا !ترئااطنا هللادحبع نا
 هوا ةرييسلا مدس 0

 هيف فاكر ةسب رسال | ست ا 10
 كانيوعز باو الوشم | ةضورلااهنمو لماكلا ب اتكحابمندالا قةعفانلا ف لاوتلا هلوةْعللاو وكل اىفاماماناكودادغب لزت

 هّنلاهجر ناكو باوضلا ١ ذا وامهرك ذمدةتدقو ات سصسلا تاس ىزاملا نامعىأ نءسدالاز تأ كلذريغو تضتقملاو

 لك نبال ناسللارهاط ىلاعت بدلا ىح نيد سايعلاوتأ و روك نملادرمللا ناكوةمأ الا نمهريسغوهرك دغر ةثدقو هب وطقندنع

 يا اههمذو 00 وان اهرب محرق تراغت لاء عصألا ناك ا تل

 رهزالا أن ركوب وهوتاببأ هانم
 اهروأ لع دهدتضربت * لاف 1 انم ع ناهستال ملعلاتلاط ابأ

 برخملاو قرمشلا ف نين. دع ةلورقم قتالخا هداع *. برحالا لجلاك كتالف.

 ص ناكو ريخالا ادحأ |
 ةقب رطلا نسح ةددقعلا |
 كد رشثلا عرشلا ا دعارس ا

 0 غتاكو دلل ال ذا 3

 ع اوفرمم نيذلا ةلح. 2 8 3 و 3 : وبنو * ةدنف وتلذو قا ول ا 0 انجالا يع دربم ا ناكل

 ةريثك انك كأم دقو 3 نام ؤ كالا ردا تا لا عيصفةراشالاوا_جةرابعا و

 نقلاغ ص ملظأو 1ْ ريثك هريس ا اكو نطابلا فرغت ثأ كار رمال الد دوولا لق واعمجإ اذاقنيلعلاتهذدمهتسهذم

 يفرم ناو تكلا ْ ءاسنلانمدعاولاوماتيالاو تادمعلا ل ءالحر و ردا وصاملات هالمأاهفردا اونلانديحتنلامالا

 6 2 : تشتنأ هللا ككصأ تد : ارضا لاتخي-ادهمتد  .ةاتقلا تقوم لرتلال رع زم لحدا نول جاوزاالكاؤالا
 اكو اهدئاوق ظفحتو !

 ا ارت رخام ا اذهلاةنماتنالا فىدلوتنثت :ةوملاة فوود صلا ىف ىلا بول ةلا ىمعت نكلوراسبالا ىمعتاللوة كاستل دقوادج اظفحلا ىوق ْ ١ 00 2: 0 34 نافرعن ذاذهامأ لاعذ تا.معلا قف لاف نوف كتنث ف .كفءا سن دعا اوقلا كولا هللا فد اولا عمىمنا

 00 ل هلواريدك شعب بلطو مهو فو رنا روتلال“ هي تمحو ووفءابأتن نكي نمهناقاضد اهلعفأ
1 

 ان عود 0 اوارعر :
 0 1 ان تندعل لو تك ام د 1 ا
 كلش تاكو ْ هبقلثع و هبت اعل لقهعم تك و اصاق تعرف داولدرنملان 3 انلعتركألا

 ورب نأ مهدنعاعتفش دع ىدحناف كلواملاترْزاذا

 زورو موف ىو بوث هبلا ىدهأ دقو نومأملابتاكف سول نيدجأ مالك ن مذو تا مثيبلا انه

 ىكىرحو مانملا ف روك نملادربملاتد « ار تنكو مالسسلاو+ سفن فصا ىتوبوت نين مؤملاريمأىلاتب دهادق |

 2 ةأو ىواضم» لاريسغت ا

 ىهوديفم هرصت ت2 ةيادهال :

 لقوءالعلا ني ا ا

 1 0 ارةلاراد : : ا ةثامسونيئالثو تس ةئسروهش ضعب ىف هيردنكسالابتنك ىنأ كل ذواهرك ذتيبحأفةينع ة ةَصقدعم

 مْ 3 [هيفعلاطأ انهن انردبعنالدقعلا باتكو دريم لماكلا باتكى دن ءناكور مة اهبتفأو و
 حورةينيطتطسقةند دع 1

 رس وا ا طلغلا ىلااسفا مما | اوسناب ابارك ذوءارغ ثلا عهسف ظاذام هلوةيهس> رتلصفىفدقعلافتدأ رف 1

 لماتعلاملاعلا مسهتمو)*# 2 ه1 30113 17070 م 7 م

1 
1 



 1 8 وا رسل لل مط وطاب سة ست هلق لظل ائئ اعل ىع لذاقلا لماكللا

 0 ْ رك ذنم هل نمواهذ حالا ةعيّح ىلع مهعالط ا مدعل مهماخ لردع سا نع طاغل ا مقوامماوة دعى 3 ّْ 0 اا

 ١ . هلوقف ساوفابأى تعب فاهنب نسما ىلعدروةضو رلاباك ىف ىودغلادبزي نيدمتلوق هلئمولاةفدرمما || «(هدار ا
 | مث هرصعءال عىل عر
 ا ل

 ا مماثلا نبا ىلح ىدعس

 0 اهبذاكوا مئاقمحالا * مدعلئاونن ركللامو
 1 : اهوركف لغو ةللاةغددارأاماوءاةجل-رلا لاق الو يالا هارت يمدارأ هنا عر

 00 لاق هنوكسحب اماغلا ىلا ساوفابأ بست دربملاناهتضرغودقعلا باص مالكتلك اذهقملافلئلابرض | د ّْ

 1 0 ةغددارأاعاسا و ةونأو قدح أ لاشي لب ءاقجس هللا الزدرلاو لحرة قهوة ق:هدارأ هنادقتعاو اهئاقمع : اوملاةمدذ ىلا لقتنا

 ||| ةدئافلاهذ_هقلعفوقونم لئالقلابلدعب ناك اسف اون نأ نمالدرملا نمذةةدح طاغلاق 2 ا ىهو || در دنهدرا صودوسالا
 ١ ١ لاس ان اهيفودا3 نبا, فورعملا ندلاءامبىضاقلاةسردمىف باحة نيد ؟ىأ 2 0 .ارأإ تان همر ضررا

 18 حالت ةةالصلا نمانغ ةرفاسلفةعاجهيفةالصلابةداعلا ترحىذأا عضوملاف ةريلقلا[:ءلصدقانناكو رعلاب ا راك رااح

 ْ يلا تثؤ دل سابعاوأاذسه نرضاحلا ضب كلا فلسا ةتواصطت شو اذارخأ شي اره| 7 د1 ةسردتا سرد
 || لاقف لماكسلا كياتك ىف علاطأ نآمزلا اذهىانأ كتلقو ياءتلس غر ئاسأف هغ ارراك ايناس لات د3 |! ةئيدعندلا لونيااشاب

 | قدعصو ل ءتمظفءأباكيزأ ىح مقلاف كاذ لبق تار تنك" اموال تلة فخضورلا ىلتك تير | اسردمراتص م هسووت
 1 اداحتدنم را هنعةيحانابأ ت دعقو لع شفي اهمارق د عقف ةريثك ايتكهشتنأ ارز .لاانل دق هتيسلا ا ل يل اعرلا

 || تيسنكناتلقف ىلعاوذحخأىثىألاقفهبفك.اءاوذحتأ دق تلق مث ىرخت فك روهيدفت ىلا هعفدو ا 3 ةرورألا
 | باوصلا ىلعوهرب طاغن مهنا هت امفاذهىف طلذ عنلاقفءاناهتد شن اوىفالغلاتييلاىف طلغلا ىلا ساونابأ ١|

 1 : 1 اوهوةستءائطسق

 اونور م ه-سردع

 ٍْ قب وهترامس سأر ىله ضعف دّةعلا بح اص هل أقام هتف ةرعفاذه ف يكو لام ذهطيلغت ىف طاغلا لاك [كودسنو

 ماثملااذهرك ذأ لو لاخلا كإ:ىلعوهوىانم نمتلفةنسا متقطن لوتالعخ ةروصىوهوللار ذا انهاس 0 1 0 0
1 

 || مول وتو نيتثامو عبس ة نس لبقو نيت: امورسشعةنس ىعضالاد.عنينثال امولدرملا ةدالو تناكو هّننا ارغلالا 0 كا عل م

 3 اسردم راص متاع سول

 ' || دادخب نيتئامونينامثو س+تليقو نينو تس ةئس ةدعقل ا ىذليقوة خلا ىذن دانت نتناول! 7 ١ ١ اسردم راض م ةشطنطسق
 0 ىاعتهنناعجر ىداَعلا ب وعن نفسو دمجشوت هيلع ىلصو لتي رت اراد ةفوكتلات ا راقمفنذدو 1

 1 ناكني ءرك ملا فال عل نب فرعا لعب نسخ اركبوبأ بلعث فوه لقت كدا

 ىهو اهدشن اماريثك قيلاومخلاننا

 نيّتس ردملا ىدحأب

 راض هنردابنيترواملا

 سر ادم لا ىرحأاب ارد

 رضعاضاق راض "ع نامكلا

 ل ايسضاقراص متءاسو رغ

 ١ هنالو فقروصملار كننعلاب

 "|| ةنيدعاشغمراضم كل
 | نعدعاقتع ا
 موللك هل نيسعوىوتغلا

 اسودمراص 9 هرداتئام

 ممناستلا س را رملا ىدحلاو

 هفصن حد ب اذ ؟ ال نمت د3 بلع دريم ارث ١ !ئهذلو ع هماباتضقناو درمملا بهذ

 ل مشنأر هدل] «اونطوونامزلا ا ساملاوك ا 5 برس ا

 ةسافناا اوبتكت تأ كل ىراو# برسل بد ردن عدرب“ !فرمشث امس 2 اودوزتو

 ا 00 رو تبتك امسافئالاتناك ثا د ١

 ا ١ هلادبعوبأ تامادليرمنلا ىرصبلا ىوخل ىلع تبنيسحلا هللاديعو اهدشنأ اامتاسالا ذهن تن ردو ا

 ْ : قر اهني ناو ككل كا دمنا
 ىدوتارُع نتمنا ىأ « ضعبتن وردم لكلا ضعب و *« .ىذعىرمنلاو ىدزالا ىذم

 ىذرعءوا عمهضرع ءردوت د تائه ادنااننس تزاكحو دع ىئرفو ىدرق فرك م ناو 1 رولا علا امان

 لاعبي ضرصو ىلامورن .

 فصن ضعملوءاشعلاةالص

 ضر ل يوتادتحرإلا
 دعب تامورصعلا:زأض دعت

 ىضذرأب مهسرات دل ذاد د ىدنعدزالالاح رتناهامو :

 ا ند رطل وهو لسأ نب ف وعم »اولا شىلاةبسنلاذسهمالفلالادعبو بلا عتفو ةثلثلاءاثلا مضي ىلامملاو

 1 قيامسانلا لاف مرتك ًالههذ ىنذاب ححاوزهش مهنالةلامم تمعسامنا قاع: #ثالا باتك ىفدربملا لاق دزالا

 واب املا هش ضعب لوب دربملا ف وةريشيلاةيّةيلاةلاعلاوةلامالا مهتم ا

 لزعملا نيود اربدلا نا لامالا بانك ىلا را
 هلام نمؤنولئاقلال اعف 35 لك هلا نعانل ا

 ةنشقكاذو كا

 : ةثامعسلو نيستتو عدإ رآ

 مسد هللادجر ناك



1047 
 يس لا

 هلاذلمهفرشعم وقف« ىنعلخدربااىلاقف . هلاهج م يبانتدزاولا ةفوع مهتمديزب نيد تلةذ

 نيك" اسملا ضع ىلعكوأملا 5 1 اهبهش اناوثأ سلتا ْ هسلاح دش اماريثك ثاكورابتشالا نمءدوصتم ||

 ه5 فو

 تايب ها نمةةاقدمعىسعلادبل اولا نةسسش ىفىلاعئهنلا ءاش تاد 3 ذدقأس .هىدي رملا ل ارامأا نب ىبكت

 املانملقمةيراىذبر « دودجلابىرتنمشيءامنا هب كون كرضاالودح شع
 ديلولانيةيبشلثموأ ىمدكدقلاةةنيه نكودحع شع دع دودج ةيهدعىذول

 تداواملاهلهملةغدو زوهتاا قد رطب اهريغىف لمعتس دقو عابسسلا نم باذخىذلكث ور هنأر علا

 ١ اهرك ذتييحافةيبر غدت اوفاهتكساودوصقملا نعاج راخ

 ه«(ىرمصبلا ىوغللاىدزالا ناطق نب ب رعن نت سدفشت يابس نبا

 ديدن |ناكوهسة-ىفتهذلا يو ص باك ىف ىدوعسملالاتقئافلارعشلاو بدالاو ةغلل ىف هريضءمامأ

 ) لوا 5-5 ناكلخ نا ُ 1 (

3 . 

 ند ةئسس-و لطاسل و 1

 ٠ || ارضاح ديلولا نية يش تاكو ىدهملا سا < ىفقاسكلاو وهرطانت هناتاببالا هذه ىدي زيلا ملت بيسو |
 لادلا مضي ةغدواهتا جنم عوطقملا اذه ع مط اقمةدعىءاعحفن ىديزملا ىلع لماحتو ٌقاسكلا بصعتذ ||

 | منوةمملانيغلانوكسو ممملا تش غم تنهب راماهعساونك اسءاهاهدعب وةمتملا نيغلا فوة لمهملا |١
 «ب(دم مدل تاق شيدت | نةعبن رهعباو ب ةلوهولوالا ل ثم هيقاب و ةامهملا نيعلا نوكسو مم ارسكمو منعم لبقو مجاهدعت و نونا

 ءاناع ل عهادجرأ أرق 1 0 ع 3 :
 5 7 0 ١ ةرهجب باك ىف ىلكلا نبارك ذوةغد نم جأ لايف قال ثلا اهب ب رض تلا ىهو ري نب ليني دعس 1

 || نيةعسر تنهب رام مهمآ اع زعوابعكو ايد عربذعلا نيب دنح داو ةرينعلا ىنب بسن قلامَق اذه ريق بسنلا ا - و ااردةرمصع ا

 1 اهنالوجل اىلاتسناعغاولعأ هيا وةغدرب غاب راملعفدابانب منعم تند ةغد ىهلب لاقي و لح نيدعسس

 0 ١ قلصالاوالشم تراسف هاي ت سا 0 ارملا تلتف ءافر عدلا ثطي أ صال تلا ةفدولوملا حاضف تلإو

 كولا ىلع تىوجوقلا
 || قال ااهتيسب سناك اذهفهنعتلا سو كلذ متبع دواوملالهتساالفداتعملا متمرد قدنا تنل |

 || ناك ناوهلك اذهو ءارعج لا ىيكلذ|ن وعدي رينعلاونبف مث تب ور عنب ريتعلا ىنبىفةسح وزتمتناكو
 م

 ىكوشثااشاندجأ ةسودع ا ةلس نب بهو نب عساو نب وروح نب ىاسج نب ن سح نب منح نب ةهاتع تردد ردنبن سمان يدرك ولأ)« َ

 0 نب نارهز ث هللا ديعن تاندع نبسودن مناغنب مهفنس كلامنت ور عنن ىدعنبرسسأ نب رضاح نبا

 هنن دع نسسح حاملا نبا ا و 3 5 7 0-3 1 || نالهكن دب رن كلام نب تدنن: ثوغلا ني دزالا نب سدت نب كلام ننهّنلا مع نب بعك نيثرخلانبتعك 0

 اسردمراص م ةينطتاغسق |

 ةقيرطلا دو ةريسلا
 امراط تناخلا بيرق

 ملعلابالغتثمناكوةشاشب ١ م تت دريدجلادا+ تا 0 ولا هللصحو تءاشف نانبالا هذه عنصف هل بةلاهذ م رهتشن تأ ىبتشد ناكو دريهلاتاسالا هذه تالاقءدأ| ٠
 اظفاح ناكو فيرشلا '
 هلت ناكو ميافعلا ث ارا ا

 هتناكومولعلا ف ةكراشم: ١

 ثيدحلاوهتفلا فكوطدب |
 نيلوصالاوريسفتلاو '
 تاءاطلا ىلعابطاومناكو ا

 تاكو تادايعلاب الشم ١
 هللاف فاضالقطلاالاوق '

 هجرناك لجان وتالدمول | وبأهذشبةللااز مهبل ىذلاناليقو هناوعي لق كلذب سانلا عماستودرمما دربال مزملا ىلع ىداني و ا 0

 ضع هلو مايالا نسا | دى أل وق كلذ نذراعشالا ههتراسؤس سلا اذهل قجلاىلاسسنفتادج ولاة والحن وةرعتال ال ْ
 الامتعلا ل دعتاقلعت لأ د :

 سانلانينربتشت ملامتا |
 روثو هتدحسوز هللاحوو ْ

 هب ريم
 لضافلا ماعلا بسممو)#
 نيدلا ع كوملا لماكلا

 لع مم ىمعا ارفظم خش

 ىلح قديس اومملا

 مىلعىديس نبا بوعي
 نال ضافلا لو! ىلع

 راصمتهسورتةنب دع نيدلا:
 دمج لوما ةسردع اسودم

 اسردمراص مث هسور هند لع



 د انا لو ولا ةسور
 ال1 كا ل ا ل (رورر | راص مةينيطنلغسقةنيدع

 ةغالاق ءاسشادر و اواهفدجتأ نيل .لخلا ماعم ماقوةغللا ف ىبتناو رعشلا ىف ازهانئ مز ىفعر نمد دغن ا
 ع تح 3 0 5 5 5 0 0 د لأ ةمد

 نأ ن مرتك !هرعشو نوار وط و لزح ار وطفتهذم لكرعشلا,بهذب ناكو نيم دسةاملا بتك ف دح ون م راصم قنراهني دعاسر
 .ع 2 هع ع 1 ثيدخلا ادذس كءاسولم

 اهحدع ىلاةر وضقملا, ةروهشملا هتدصقهرعشدسح نذاز_هانداك هملعتأب وافر | ىلع ى انو [هيصخ ا 0 0 8 د

 ) 3 : 1 3 4 1 5 5 هايل 4-3 تك 8

 هنالاقي وهللادبع نب ليعج-اسابعلاوت أ هدإو و لاكمم يد نن هناي ءام_هو هندلو ولاكتم نبا هاشلا || ردع" تر دمراصم هيزدأي
 1 هيد دىناءخدا ره ناطللا
 ىحدلا لايذأ تحتحص ةرطا# هنولد احىسارىرتامأ اهلوأو روصةملارتك اباهذ طاحأ : هنردابانشاقراس# 5

 ىضغلالزح ف رانلا ]ل :ثالثم دع هدوم ىف ضنسملا لعتشاو
 ِ 1 0 ..]1 ةيشدع انضاةراص
 ندم نب ىلعمساقلاولا مهتم ءارعشلانمةعاجشفو رعملاةديصقلا هذه ىهضراعدقو ىدوعسملا لاق 0 2-6

 ا 0 0 : .,( ء|| امسضافراص ءةنئاطتطنق
 نيمدعتملا نمؤلختر وصقملاه ذم ىنتعادقوانتلفاهضراعن ءاعجددعوىتونتلا اطنالاوهغلاى أ ١ :ةنالر روسنا ركب أ

 راما د مشل ول
 لاعتهلياغاش امرك ذي انسوةعال اقعماجلاباكبحاصْزازةلابف و رم ارفعش نب دعت ليارمع و مامالا ا :

 رز ف 1 - 8 ١ ل 5 5 3 سرادملاىدس>اناسودم,

 0 : !نموهوةرهجلاب ةز وهشملا ه.ناصتل 7 0 9 2 00 7 | ةئاممونلكهنيعوناشلا
 ب 3 ءاونالا باكو ريغضلا ليدلت باكو ريبكعلا لنخلا ناكو مانعأ اوءرسل ب وافد شالات و . :

 تكفاعو امدودنوسجنو'
0 .8 5 

 هلمك لن ارقلابي رغباتكو حالا باتكو تاغالا باتكو برعلاراو ز باكو نح الما باكو سدتقملا ١ سودتلا كرت حارسا

 مدقت نم ناكوا دج قئار ملظن أود. غمريغص حاشولا كلذكو ةدئاغلاريثكم هر غص عموهو ىلا باتكو أ” مث يلا ىلا بهذو

 هلوقءرعش عيام نموءالعلا سل م يي : هلنيعوةن.طنطسقة شر ده
1 

 هقوفدوات صعدىلع نصغ دي قرشتم اهعواط دنع سءشلل ع اهءاعشدودتا تا>ولءارغ نوسسعنو ةثام مونلكأ

 قاعنب ماهريغبطاخ لبقؤأ دع اهدعب ل يستسا ن سعلل لتقول . قيطم ليا قلارت أ راو رطب ١ هزد

 اهؤايضتويعلل فتمفودنت « قرشمف اههحونماشناكو + ترغمقاهعرف نم انناكو ىتح ةدم كلذىلء موادو

 : «ب قيطته]ة؟لحلب ولا« 0 | نيسعتو عمسةنس فتاه

 نيرشعو ثالث ةنس ملاصةكسىف ةرصبلاب هنذالو تناكوهرعش نمار كح نرك ناةلاطالا فوالولو | هرلاطحر ناكر لامع

 ٠ || نباب فو رع هللا دبع نجيرلا دبعو ىنان رلاو قات صسلا تاس ىف ن عزمت ا واهسفلعتوا ماشنو نيتئامو || اهلاصال اناا ىاعت

 . ||| ممةرصبلا نعل قتناغ مهريغوىناعملاّتاتكب حاصلا دنا: مالا نوره نير. عس ناس عىلأو ىيمدالا حن | ةيدؤملا عال امعناعر م

 جزلاروهط دنع نيس + ادع ا ناكر متع ويرلل اكلاسو
ىتنثااهي ماو نابع كسو هتعجرت ىفق تاني رلا مهانكو

 | داع لسة رشع 

لع زئموناناكو لاكس ىنباتدجو صراف ىحاوف ىلا حرج مئانامزاهتكسو ةرصبااا ىلا | الغتشمو سانلا نعالزتعم
 امهل ل معو سرافةلاسع ى

 دافأةةعبقوتدعيالا اذ فنرالو هيأر نع س راف كرد صت تناكو سراف تاولدءاداقوةرهااباتك
 : : : 6 2 || ادحارك ذيالناكوهسغنو

 ٠ || هالصوفةر وصقل هتدصةبامهحدموامركوءاض-امهردك الاد ثما دة تاكو ةمظعالاومأ امهعم ةريسلا ىذ ص تاكو زيعالا
 ' || امهلاقتناو لاك ىنب لزعذعب ةئاسٌملثو نات :ساهاةودادغب ىلاسراف نم لكننا مهر دفالا ةريثعب
 0 ردتةملامامالا فرعوهملءلضف و هراوح ىف ىراوذنا نب زج نب ىلع هأزن ادادغب ىنكالص وااو ناد اوخىل 1

 ناكو هناقؤنيحىلاهبلعب راجلزت لو رهش لك قارانب دنوسعتم لع ىرخت نأ اذ ىلعلا نم هناكمو هرمدت

 | بدالارناوةقبرطلا نسح
 راقوو ءابح تحاسم

 : هللأ عم ةلماعم هلتناكو

 هنعلْكسو هظفح نماهمامتاىلاقباسف ب رغلا نب واو دهنلعأر غب ناكوه#نم ظفحأرب /ةياورلاعساو | نس تح ناكدانطاب كآعت

 لافو هلرطخت امدح او لكلا ردسي دي اورلا ف عاشت ناك هنا لبق هبفاوماكست لاقتفالم أو هقعتث أ ىنامةرادإا دياكم عسنتفارائوالسل

 يفسنو هيلع لخدناك نيعاش نا لاقوتبلادعأ لذ تاركس هني ًارفهنلع تاخد ىوغلل اىرهزالاروصتمونأ ا اهحالعف ةرشانملاوسفنلا

 هبهوذ ست نمندريغهرسنع نكي لفأش هلأسالئاسنأ رك ذو ىصملا بارشلاوةيلعملا نا دمعلا ىمىرئاسع | هلا حر ناك ةلجلابو

 ناد ةسشع كلذدعي هلئدها مث 3 اوسئن دنع نك ملا ةفذرينلاب ىدصتتلاف "و ةناملغدحا هيلع كاهل تر 1كم

ا بسن: وةرشعان ءافاندانجرخأ همالغللاقف ذسْحلا نم ا ىلاعت هللا عم 'ةلماعم
 ا سأرىف هلضرعو ريثك ىر ومالا ذه نمعمل

 7 سانا امالي



 : / ل 7 2 8 50 ب : 5 7 - ا

 امش هسفن نمركش لو ةلاوحأ ل ضف, ىلا عج رو حدوه«سنمئربذ قاب رثلا ل قس حلاق هر نم نيعسنلا ا 0

 هيدي كر تاكش هلواثتراض ءاذغل كود دعي ملاذلا هدواع ث مماعث الماو هتذمالت عانساىلا عج رو
 لاقهيلا لصي مل ناو هلو دا أنو حد لحشادلا هيلع ل خد اذا ناك هيمدقىلا همر تن ملطبوةغيعض ةكرحا 0

 هّللانا سفن فلوقأ تنكقهرك ذمدسةللاىدادغبلاب فورعملاىلاةلامساقلا نيل يعمس ا ىلعوت اهيل 7|
 رهداارك ذنيحاهرك ذءدتملا ةروصقملاهتديصقىفهلوةيهيتاعلوزعأا

 اكشامهماعو+لابناوحت + نم لالفالا تهول نمتسرام ْ
 نهذلاتءاثلاخل اءذه عم ناكو هنمديعب نخادلاولاشملاب لس وأ هيلع ىشك ن محامص كإ ذل حضن ناكو

 تثفط نئلرعش تدر نعمنتل اس دقو: لاق وباوصلاب سذنلا نم عرس ا,دريف لاح اهذسم وهو هلا
 ماى نع هتل ا سدقو اسوا أ ىللاق كل ذك ىنايىللاق من ىلعوب ألق لعلا نمنلغشي مدحت ل عانس
 لاح ىنبابىلاق تأ ىنب واجهنعمتل اس شرخ آو ىلعوفأ لاق هن اس دقو ىىعصالا لاق كلزكو متاوبأ ىللاق

 لثمثياماريثك كلذ لبق ناكوهنممتعمساموخ 1مالكل ازهناكف ضد رقلانود ضد رجلا || ٠

 نفدو ىلاعتهّنناهجردادغببة اجاوب رثعو ىدحا ةنس نابعش نمتس:ةلءل ةرسشع ىتاثال ءاعب الا مولا
 فوتو مافعالا عراشلا نم برقلابحالسلا قوسرهطن ىف قرمشلابناجا نمةيدسابعلابةفورعما ةرلاب

 معتامم بلاس انا لاّعفو رك ذمدشملاكزتعملا ماكدتملا ايلا ىلع نأ نب مالسلادبع مئاهوتأ مويلا كلذ ْ
 هلوقيهرك ةمدقملا كربلا ةظحماثر و ريغالةنس نيعستواثالث ساعهنالاقب ومالاكلاوتغألا ||

 : نرتلاوراعالا كلاثارغاسأ د ةدئاق لكدي رد نان. تدستف 5

 ْ بدالاؤدوحلادقفل كت رصف # ادرذنمدوملادّتفا يد أتنكو 00
 لاداهدعب وابتحت نم:انثلا ءاملأ تن ءوكسوءارلا خو ةلمهملالادلا مظيدي ردود رت عج ءارلا خشب برتلا
 امن ”مريغصتلا انهى عساعاو مخل ريغصتو ه دو عرس هنف قسد ىذلاد ردالاودردا اريغبصت وهو هلمسوم]

 ةنك اسءاهاهدعب وابتحت نمةانثمةسحوتفم ءابوةر وسكمءاهفلالادعب واهقوف نم ءانثملا ءاتلاعتوأ] ةلمهملا نيعلا تشب ةيهاتعو ريهز رهزريغصتودب وسدوساريغهتفلوعتاكهلوأ نمةزمهلا فرس ف دخلا

 ةربلا متنا ىف ل بصالاو ماهدعي اهقوذ نمتانثماءاثلا متقو نونل|نوكسوتةلحسوملاءاما تشن متنحو أ
 ممةروسكميمفلالا دعب وةغيضملا ,بااوةلمسهملاءاسا خش انتو لجرلا ىعسامب وءارضملاةنوهدلا ||
 نيعبسلاةلج نم كاس و ةفو رعمبسنلاةنقب وهئابانملسأ نملقأو هالوك امنب رصنوباريمالالافءأن] ٠

 : قى رككت نع هلأستنكو نيماعكاذدعب سشاعو 0 ولأ لا اداد رهنع لمس ساسوق در لدعلا لماك

 كا مسو «لع لدا ىلتص هللا لوسرت:افو مهغلن ان ةنن دا ىلا نابع نمصاعلا نب و رم عماوجرخ نذل اكءار
 م 2 ماو هل. فيرستلا 400  ئ ئ ئ ئئ  ة تت ككتك

 ةحو نوال هلا و ر

 ةحرشإوو
 لضانفلا ماعلا منمو)#
 ندلا انذاح لوما لماكلا
 لداعنيااشاب لجأ ندمت
 « (ظفاح وللا رهتشمملااش ب

 هلأ كاعتهتاهجر تاك

 دور._>-ىق ةعدرهدالو نم
 ءابضافأ أرد ومدخل هال و

 انالوم ل ضاغلاى وما ىلع

 ًارقوزب ربت ةدسلبب دي زم
 هنارقأ قافواهلكمولعلا هذنع

 دعب و هلئاضن ترتسشاو

 دالسيف عقواموهتيص
 نب ليعمس اة نتف معلا

 موزلا دالي ىلا لترا ليسدزا
 .لوللاةمدخىلابهذو

 نبنجرلاد بع لضافلا
 ضب قدعم ثحارودب وما

 داقتعا مساع وثحاتملا

 هفقحقز و نملا ىل اوما

 ديزاب نااعسلادئعهانرو

 هاظعافةسردع هل هو نان

 لغتسشاوهرعنابةسردم
 في رشللا معلاب لانه
 عسل مس طدنا نسح ناكو

 حرش بتكح ةباكلا
 ف ةعبرمشلاودصأ ةهناقولا

 طخ نس دحاو رهش

 اسردمراص م كانئهءسزدو

 . لغتشاو توغيرصةسردع
 ديسألحاتفملارمشب كانه

 يلاوستمتو فيرشلا
 مسقلا بتكو هئمذبل ىلع

 هاو لع تكحمو
 ..قضافلا حرم نيس قناام



 0 ا ثا او يوحد ماب

 ذا 0 : 1

 قباطتنالاو ىثاو_لا
 لور وهةملثماذزهضد رغل انددضن را لاح هلوقو ىدْزلا ىلعم الكلامدقت دقو ةروهشمدصّشلا3 ةنيدمىأ مرهشأةسجن

 موب ف ةريملا :لوامرخ [ىمللارذنملا ن:نامعتلا قلل ةيلهاجلاءارعشدح ص هربالا بديع هب قاع نم

 تود رجلا لاح هللاّعف هرعش نم ايس هد نت افدس ع هب سحأف هنداع كلذ نانو هلثق لع مْرعو هسؤب

 همم داضاه دعب واهتحت نمهانثملاءاملانوكسو ءارلارسكو ميما متي ضا راوال- ةتراسف ضن رّدلا

 ضردعو ةئانناطدق

 لعةروك ذملاةسسشاحلا

 : . ا ا اح : نسحاهل,ةفديؤانبا لوما
 اهتمدرصةقاقةر وهثمةصتلاهذهو رعشا اداشنا نودةصغلاتلاحلاق هناكفرعشلا ضن رةلاوةصغلاوه افا ساو لولا

 5 لاداهدعب وابتعت نم ةانثما ءابلاتوكسو ةدحوملاءاملا 25 ةلمهملا نيعلا تشن ديس عواهتصالحت رك ذ ىلع

 متوهيلعهنلا لص هلنالوسردح مماهنب بلاطملادمعتارقأ نم ةدالولافناكو ر وهشمرعاشوهو هلمهم

 *( رك ذمدقملابلعث مالغدهازلا ىدر وابلار راطملاب فو رعملا مئاهنأ نيدحاولا دبعنب دمر عوأ ع

 اهردمراص مثناستسالا

 باكو ةينيطناطسق ةئب دع
 هنعدتشالا مرتك ذو همْلاب سنو هيف هرعفانامزاباعث سابعل اان مح ن سكملا اريهاشملا ةغالادحأ ع5 نمذبن ىلع ىثاو- كانه

 خم 8 2 ب

 تيقاويلا تاك هلوونا ءزحفاضنأ هحرش و صيصغل تن افءانعاغيطل اح ميصفل اهنأك" ىلع هكرددساَو ديسلل فقاوملا حرمت

 نسدتسما باكو ةلمأو مول باكو تاعاسلا باكو حطوا باكو احر كسا باكو باعثل نصفلا رش اكو | 1و اه اش رشا

 باّتكو لئابقلاباتكوءارعشلاءامسأرينسغتباتكو عويبلاباتكوىروشلا ب اتكو تاسشعلا باو || كانهبتكو قينزاةسردع

 تناقباتكو رداونا اباتكو لحادملا لل عءباتكو لحادملاباتكودحافتلاٍب امو موتكملاو نونكملا ةلاسرىهو 1ويهلا ةلاسز

 بب رغلة نب ناكو هفنصو او راسعف ديب ىبأ ىل بارعالا هنركت ا اميات 5و ةرهجلاتئاةباتكو نيعلا || راص ماسح ناشلاةملغع

 هنعشاثلاباتك ىفئسويلطبلادسدلانيدحتوت لقئامرثك ةو امشاوحو ةخالا || تتنادملاىدحاراسردم
 | || بئارغمنعوتحو

 ]| نيتسوىدحاةنسس هندالوتناكو امه ريغو نا داش نب ىلع ولأ واهنوق :رّو نادم نسالعاو ا هنعى ورو احرمش كانذ كو ناكل ١

 سم ةنس ةدعقلا ىذ نمتاتتللةرششع ثالثا دحالا مون قوتو منيتتامو ||| تاك امناءانهسودب رتل
 | | نيعب رد عبرأل قو نيعب رأو

 | صرعامهنيب وهسنعهللا ىذر ىخركلاافورعم لباتتىتلاةفصلا فدادغبب نيننالا مول نفدوةئاهثلثو || ةييغصرداغنلو هيدنرمتلا

 | | لعاقيسضملو ملف 4ليقلاو ةرلاباستك !نمءعنمدقاهباستك اومولعلاب هلاغتسش تاكو قد رالا قلعت. امنريبكحالو

 | |ارعو ألا تلرئاطراطولنواوةب وةغللالةنرتك اف هنامزءاندأ هيذكهلظغةرازةومتداو رتع_ىل ناو || دقفالاروك ذملا باكا

 ١ | هنوةدص نيئدحلا ناقشي دماء اورامأفايسش كلذ نعم فرك ذب وفارعالا نا نع تاع انث د ماهلعامواهلا ضرعُت

 1 هلقفح نم ىلمأ هنا لبق ىت-اهعحار ةفنصع ريغ نم هناسلبم ماد ف.ئاصتلا نمءماعام ربك ا وةوا و ة«تسرد عاسز دمراص

 || تأط اون دقةعاسملا ن وكت ئث نعل ثسي تاكو بذكل اىلاس سنراثك الا اذهلذدغا] !نمةقروف ل نيئالث ||| انه فن سوهيفوصانأ

 || ةغاجتأكلذف هلىرجاوهنيعب باوملا كلذب ببصقهنءلثسس وةنس كرتي منع بصق ءعضو ى || مسعلاة سني دهىهسمايكل

 |٠ كلذسب بذكلاىلاٍب ودنم هنآوهراثك ١ كلامه ةرطنقدنع مهي رط ىفاورك اذتفهنع دش ل] هورصت || ماسقأ ةنامئاهلعح و

 1 يشلا هيأ هللاقهيلعاواشداملفق بنج اذاماوراقن افاهتع هلأسأ وةرطنقلا هذه مسا فض انآ وهدح أ لاّمذ اهتممسق لك ىف درواف

 ' || صخ عماو ررق م ارهسش وكر نوارس ةسءانجلا تكحاضتفاذكواذك لاعفب رعلادنع قئطرهلاام ||| نمةيناست ىلع تاضارتعا

 || اذكواذكا عتيد ًاواذكواذك ةدمدنم ل ملاهذهنعتائس سلا لاقفاهنعب ةراطنقلا نعهلأس || قف نزوهسشملا ءانإعلا

 ذامةعصاوةةعتن ناو تقول اوذإ بمال هراضدقساوهئاك ذو هتنامف نمةءاسجلا تبمعف ةهنادهلابح امك“ قاف“ الا
 01 هلودلا زعم ناكوم 1

 ناكو ريتا رعابأ غلبقاماوحتممتاهلمالغلدا رغب ةط رية داقدق هن وناأا فانكحلاسيانمو
 1 سلجابلفتيقاوبلا باك ىلع

 || مافعتساةءالماواناباذهىلعع رف مع وحاب رعلاتغللصأ قوباودنااحاوحخ ةنوقاباوبتك الاف ءالمالل | ى .واض.يلاةسمالعلاو
 1 ضماخل ال امأىفانح .رخآى :وغالا بتاكل ىتاولا لعوب لاقةخالا بتك قد هوب تو هيذك نم كل ةسانلا

 فون نيدجت رعب ىضاقلادلو بدوا روك ذملارعوأناكو عوجلا اوان ينارعالا نا نع بلعت نع

 ]َ نب ركن ونأرضحو رعشلا نم نيتس اة قامت رع ذودغال اف هلةسمكئامن ماو مالعلا لعام هولا ىلماق

 !َ اوفر عاف لئاسنلا كتوسهماعضرعفر ع يبآ ىضاقلادنع مسمن ركيونأو ىرابنالا نن ركبون ود رد

 لضافلاو قازاتنتلاو

 وحنو اجرح لافي رشلا
 سب ردستلا ارت م كلذ
 ' : ' 4 نوعبس مول لك هلنبعو
 ١ || لكم فينصتبلوغسشمانأ ىرابنالا ني !لاقفاهفنولوقتامئضاةلاوهل لانرعشلا اوركمنأو ًاشاهنم ةاوذغاتتا قر رطبامهرد

 ملعلاةلطةنباهام-ةلاسو نارذلا



 يع وار سئلت . بتسس |
 ةلاسر هلو مواسعلا ةسرهمب ل افعل ردت 01 ارذلا فتن يحاول: لارمهشم لادا شوف تلو نا 3 0

 بتاكل رامجاهام-ىرخأ راجل أو ضاق عسانا رع واوفرصت اوةغلل 'قابثمع ئذل لصأ الور عىل تاعوضوم نم 0

 اها ى هرخأ ةلاسرو رع ولأ لزب ملفنا 3 كاهل يرخأو هتناؤخ ىداَقلا عتشف مس, 1 ارعشلا ءامرق نمةعاجنب داددأا

 نم هلو ةرايسلاةعبسلاب هللاق ماهع. فوت اوتسا ىتح ىضاعلا ىلءهضرعنو نب واؤدلا كل نم | م ادهاشاهل يرد ولم سملك ىلادمعي ْ

 تاقيعتاو لئاسرلا أ رض اة ىنال_فلا باكل ارو ىعمطخم ئضاقلااهههتكو ىماقلارضص ناعئامهدشن تاس .تانهوأ|
 ا قيةراكىصخالامأ | تي؟ررسقو ءاسؤرلا سدئرلاقو هظفلرر عوأ رك ذكهطخمرهظ ىلع نتبلادح وفباتكلاىضاقلا|| ٠

 بعل 7[ ابوةدوسملاف قةصاخوتغلا لهأ بنك ةنودماهتدجو ةبذكلاىا اس دنورعفأ ىلعركت هتتساانق ةريثك ءايشأ

 هلقك غني لو راهتلاو ليللا || نيلوالا نمدحأ ةغللا معفم د ىدسالا تاهرب نم ىلعنن ددساولا دبع لاقو دمع ىنال فئصملابب رغ
0 1 

 ًاذئسم ىلءهفنصثيدحلا بير خ باك" هاودهارزا ارعوأن م نسحب ورخ "لاو 5
 نع هناساو ةراكس نع | ناكم ٍلبنح ن دج

 رع هش عبطو ةزك اذملا
 00 2و 0 ىعلأسفلاق دهازلارعبأ سل نعورتالت تادعا ىجتاحلا نسحلا نب دمج ىلعوي أ لاقوا دج نست

 هد 1 0 ئرادستس ل كلا أ قفتاف ىندوعب دغلا نمىنءافمال يلع ثاكهنا هل لبقف مانالات ححارتاملا ٠

 5 0 0 00 دجوالفداعب ليلع * هناذعمس مب عاو ... حاديفسابى العم طخ بتكف ماجلا لا || ٠
 ةسمطقو ءاك د تحل

 نم لاعت ةلظفأل هذه ءازاهدعن و ةددشملاءارلا ارسق ع زامهلااءالعلا قو ملاسضإ زر اعملاو دي هلتيمااولاق | 1 ١

 ااءاملغلا٠ نمهعامت ةعانصلا» هدهبفرعواهلا ب سنوزب رطتلاروك نملا ارعىبأةعانصتناكوبا.كلازرطن 0

 أ تاذتءارشبدمزلا هنعدخنالا مور نمعيلعدر واذاناكو هلتاشذ نمءزحهدنعودب واعم با لاغمناكو 0

 جل رت ىف ناعمملا باسنالا يلق ق ته ةكوذراقكردتلا اذهفو: َِر , زغهموا ءوذعج هلئاضف تناكو وعملا 0

 زر املا بدأ نب بح نب دم نب دسحاولا دس عمساقتلاابأ رك ذهنكل» هرك ذيول ةروك ذملار عىل نعزراملا 0

 توك نألس:و هدااومساقفا اومهعتانالروك ذلارعىادلاو نوكي نأ لمح ورعاشلا ىدادغبلا 0

 هلؤق ف هرئاس ءرعشل اروهشموهلاقو هقرعأالى مك ريش

 انف ةودبملا قار لحانتقو مالس درو عسب دول ىرايج #2 ةيشع ةارصل ايانفقو انو.

 ىا ارغو هءىدحو ىأرالف 35 هقانع عادولا دنع ىغوسو يب ماتت كقاوشالا ن ءضْم ْ :

 ماعز دي دعي لالهت اعف #* هئادر ل ضةبابان م ملت

 0 نا ىف م١ ىقكلاّتف ماثللا قوذ هئليقو

 مان حوسر 5 هّمْعْلالوصان .أ 3 ا ىبلعت مالغةجرا 6-5 ةدعفةجرتلا هده هرك ذامتاك تاو ىاكمشلا نك ْ

 ثدي او ريسسفتلا ََق

 نم تامل راظفاسناكو

 اهرساب مواعا اظفاحو |

 فد رشلا ملعلاب الغتشمو

 اعرو لاغتسالا هبا

 سيلو هلوطب ليالا علاطب
 مدا الارإ لا لاا

 تاّمتاهل ناكو فدارم لآ

 ةسلقعلا ناسا

 ا ةزاهمو اهماسقأب

 اهعاونا ةسدالانوئغلا !

 هل لت

 أ نو هرعملادج اولا دبع مسالا ارعش ت اوبدتسورلا قمت ا ارتدي دع نينسب اذهدعي مث تاقالوأ رك ذ ذا

 قونووهةئاسكاثو نينو عسير أةنس هندالو تناكو كنحم هرعشرلل ًاوئىدادةب وهو روك نا ازرظملا

 "مم ناوتلاو ممواسعلا لأ وك كملارعيًادلاو سيل هنااذبم رهظفةئامعب راو نيثالث ”وعستةنسةرخ الا ىداج ليتم دحالاليلأ||

 بناشمو تارضاحمنلاو ؟ |١ لاقي ناس ار ة دما. ئه ولاد م ءارواولاو فلالادععب وةرسوملاءابلاب ىدر وابلاو هير ازراعم وهامناوأ|

 راعشالاوفاسلاوءالغلا [ 7 ىلاعتةثاءاشتاءرك ديت ”الارعاشلا ىدروبدالارذاتلاون ا هتمودروس در واننا

 0 2 (ةذللا فروهشما مامالا ىوغللا ىدرولا ىرهزالار هزأ نيون نبةلطر هزالا نيدجانيدجتروصتموناز«| ٠

 ار ليدل ديج ىورهعر وؤهب اردوهتعُبو هإضف ىلءاَمفتم ناكو ابره ثافتخالاهيلعتباغبهذملا ىفاشابمتف ناك ١

 .هجرتامم فران مار“ ايلا لرذأودادغب لحن دوهريغو باعت سابعلا ىلإ نءىوغلل ا ىرذنم ارفع أن بدمج ل ضغلا أ نع ١

 سة عما ىأ نعو هرك ذمدقملا هب وطغنتبقلملاةفرعن ميه ارباهللادبعىأنعذحًا وأب هلعور ودب ردن ركأ

 حور ةلامعستو نسجتو لا ايشهنعزجأي لهنالبقو لاعتهماءاش تادرك ذة يسو ىوحنلاجاسلا نان قورعماى رسلان يدحتركي 08
 ْ هك رضزولو هحتوز هلا تنضمالاق هطخ ىرهنأ ل بضاقالا ضعب ىحو ةغاابلط قبرعلاضرأ ف فاطو لحردف تاكو 1 ١

 ,لاغلالاعلامهتمو)# ]| ةيداسلافاؤشناب .رعمهههس ىف تعقو نيذلاموةلاناكو. ريبهلاب جالا ةطمارتلا تضراع ةنسرسالاب 0

 رج مسشلاىلو ملا لماكلا مي ئه ئستسس1سسس ا ١



 ىنوغلا اداوقىساوتلا

 ١ منلاثوعو والامر هرضاخ ابا دادعادانوعحرب وعلا مل ثيل مكواصة نو 0 0 0
 هل ءاقع 24

 | قفتيقبق شح اف أ ط خو أ ند مهمطنم دوت داكم الو هنود وفاعل ةاوعا ُ دارت اضودو اعناطإ 0 3

 مدس ر واحم نمت دفتسا ونب راتسلاب افشت :ونانهصا ورودها قزتاكدالا وطارهد مهرسأ 1 0 3 الا

 ورا رب اور دير ملا د داططما نيل يسرا ١ مقاها أ نمد لك ىفاهرثك ؟تعقو'ةريثكردازفوةجاطاغل اضعب مهضءي ةبطاخو ||| . ىاعت هلل يسع أ مسظع
 1 ا 0 م ل اناكو نيت : وتشنامعملاب ماقأ هنأ همالك فنعاضتف كد دو لم نكس 0 0

 ١ |ارشعن مرتك توك كب ةراجملابت كلا نموهو ص نسملات اك ةغللا ف فن صواهئاقدو اهرارسأ ىلع اشادو#ترب نول 4
 هر

 ١
 3 ريادسفت ف ءاهقفلاةدعوهو دحاو دل ىفءاهقغلااجامعّدساىتلا طاغلالابب د رى ينصت 2 هلو تادل تأ 7 1 1

 توةزول.و هشد
4 

تملاةغللا نم ولع نيا ىراخل اهيمصلوأن 1
 1 ١ مق ىراسنالا ننركمابأ اوجاحزلاَق دما انادادغبتى روريسفتلا تاكو هقفلا,ةقلع

 1 || اهرخاوأ قةئاملثو نيعبسة:س ف افوقو ع« نيتئامو نيناثو نيئنث اةنس ةتدالو تناكو أش امهنعذعشأ هنأ لمن ءافسشلا باك نماذسسنو
 7 ءاهل ع نوكسوةزمهلا خشب ىرهزالاو 35 قامت هللادجوتأر هح د دع نيعبسو ىزدمأ ةئس لبقو تنعار وضا ءيتاسل

 مهلك ةظمارقلاو * ىورهلا ىلع مالكلا مدعت دقو *رو 5 نارتو و اهنمتوننةدعف هعم

 ا مير ع وماارسكو عازل نوكسو فاقاارسكب طءرق لامي ةفوكتلاداوس نم لحرملا تا.بلاو ىناعملا اعول ديلا

 ١ ب تلاطو ناب هبسستعلاذفالتفنيستتامو نينانقو ىدخ اة ىفاوزوط دقاوناكو موملمسمهدم' نآكزاحأو مالكا معو

 0 62 جراوملا فاسق م مهرابحت او ةريثك دالن ىلع اولوتساو ليبسلا اوفاخأو مهتكوش تمل ءو: هنأعووسم عسج-هذع ىوزأ

 ١ ٠ د هاطانأ لاذمونةطمارقلا مد ةمناكو ةئاملثو ةرسشعىدحاةنس ىاجلاراسشأ 1ىلاريم ولاةعقو | زوحام عيجو هن اورغمو

 507 ةفالتخف كاذو مسهلاومأ عسيجت ىلع ىلوتساو نيرخآ 1 ترتساو مهضعل لثق حبا اجلا ىلع :رهطالو ىطمرهلا ةزاجاهتب اور مع هن ودل

 ىناتخل أ د.عسولا مهلّوأونيتلامونيعبسو نامةنس ىف مهروهط لو ناك لدقو 3 :دضتعملاز ردتقملا تاكو هبوستكمهطوفلم

 5 نيتنث انش فروك ذمار هاطول أ لقو هلم دام تةةئامثا و ىدحاةنس ف لتقو رهو نير صل اتيحانب تاك ىرك هنآ لاعت هلبادجو

 ا ىهنو ةنانحىلا ةمسسنلاهدذهةددومءاب فلالا دعب ودد دّدشملانونلاو ملا خف ,ىناثحلاو ةئانغلتونيتالثو 2 لاعت هلبأ تاب 1 نم

 1 ا ةانث ةللاءانلانوكسو ةدوملاغامل ارسكوءاهلا قفن ريثهلاو دع 2 هرشلا ينم رخلاةدلب انزلطعاو قيفوالاو لضفلا

ءاها انوكعو 'ةلمهملالادلا تشب ءانهدلاو ضرالا ن منكمطملا عضوملاوهوتنك_اسءاراهدتسعب واهتحت نم : ارش ناكو قيقعلاو
 1 ْ 

 ا 0 ةعيسس ىن لبق مع ىد راددقبرعلا ةةرداي فةعساو ضرأ ىو ردقتو قفل ومد و معو ٌ ةعبسل |ىلع مظعلا نارقلا

 | || ةددثللاميملاو ةمهااداصلا قب نامصلاو دب دعس ىنن رايد ةرصبل هيدا ىهلدقو لمرلا نم لبجأ || دلي هانؤس نم ةريثعلا لب

 ش 0 حلاعلام رب رقهثالل.ةوءانهدلارواع عافتراهل سلو لا ثالثداقنن د ردنا ليخ وهو نووفلالادغ و أأ ن هرعن ناك ب ناك ةعل داعم

اتلا عفو ولكهلانتسلا رسل زانس مال كاز انتسعلاو وب مان ةعست ةرصنلان يت وةنيد و نكعام ةياعقوعلا
 1 اهتوذ نماناللاع

 ا ا 8 6| و رتغالاراتسسلاامهدحاللاب ود :وسامتول لاقت ليعنس جت راددفنادا اوامهوعا ارلالاعب داأ ل اوطملاح رضلاناكحو

 1 اطاغل ابنكلد هوصقملا نعاحراخ ناك اودلك اذهواهتمامهلت قست ةراوفن نولعام فوك رئاطاراتسلا هيشاوح عم ص سين ال

 ! عومجلا اذهعلاطت نم لعل كشتاللاهريسفتتيبحأف ةبب رغ هلغطحف فد رشل ادبسلل

 هدحرك ذك اسس و ىودل ادن زيلا د2 ىنأ نبد#© نب ساتعلا نيدمتهنادبعوب ادع ناقثا 0 - الا هانم

 «(ىاعت هّيناءاش نا ىديزيلا ىودغلا كرابملا نبى مج ىأ : تاعيقدتو تاةيبقعف

 ٠ ةنارعأ ىوهاس د ارعأ تاهاؤرامو برعلا مالكوردا اونلالقنوبدالاو وعلا قاماماروك نما دن اك ||| ستاذكوهدنعنمةدئاز ||| ١
  9 0000نتاشعا اواوع دنت رافلا فءاش دبعلا ذأ ًافدوسأ هلينع عمر جت نمافزوءاش نأ الئابملا ىدهأف ا 8

  0 0ةجا نمش لهاهل أ سفارصنالا ىلع مزءالف ةيدسهلا اهنا هنأت فرعقابلاباهءأجا لف قزلا شعب || ديلا || (.
 افابعان دنع ناكر هشلا نا هلل قو مالسل اهيلعأر قا هت لاّمف قد رظلا ىفدبعلا هلعفاعدنس مالعاتدارأف نطوتخا

0 
 0 نطغفابتلاسر ةريخ أ ءالومىلا داءابلف ”هياكسلا هذ متدارأ امديعلا لعن ةاموث صءاسان عار امي تاو قييفدون 6

 ١ || نمءزهوهنعافعفريهعا ريحا نارعماب رض هذ ملتي ريضالاو ىقدصتل لاقوة وأرهلاب هلزعدف هتدازأاملا ةمالعلل علاطماحرسشاذكو
 1 د وع ب يصمم قتاكىزارلانىدلاب طق .



0 

 قوم

 ناكو وهنلا فرصتخ هاونين دب زيلارابخخأ باكو سايعلاىنببقانمناكو ليطلاباك كلذنخ: ةدنشم
 هلأ اسقةغيلطاب , هلاضت | رعي هراتعأ ضعن هنا اوةدم همؤلف هللا ردتةملادالوأ املعت ىلاهرعرخ 14 ع 1 دقأإ

 هلل رمت قال ليلل لوا دحالاة[كروك ذماهتناديعوت أ قونو د كلذن ع لغشفان أ لاّمف هبرقينأ 3

 كاهن هلامجر رهشأ ةثالثوةنس نوناغوناننثاهرمعوتئاسُلثو ةرسثعة سس ةرخ الاىدام نم ت تبقي 0

 كرابملا ن يحد يأ ءدجة جرت ىفكلذ ىلع مالكللا قا يسو رودنم نيدب زب ىلا ة بسن ىدي زيلاو ب[
 . لاعت هللاءاشنا

 د«( حارسلا انفو رعملاىوذغلا لوس ننىرسلا نيدختركم ولاد ش

 سايعلاى نع :دالاز أ تدالاو هوا |قدررق هلال و هنو إضف ىلع ساري اريهاشملاةعالا أ ناك ْ 0
 قافرلا ىسعن ىلعو فاريسلا زلعس ب أ متمتايعالا نمةءاج نع ذأ اوهرتغود 0 ذمدقملا درمملا

 باك اهنمونل افثر يا هل عض اوم حاصلا باك قى ره ود اةنع لةثوامه :ريغو 0

 تاهو هفالتحتاو لكتلا بار طخادذع - رملاهبلاونأشلا اذهىفةفنضملا بة كلادوحأ نموهولوصالا ا 0

 ناكوءارقلا اتش ان اكو هن و رق لطو قتتنألالاكو و ريغصزخو اتاك لوصالا لج || ٠
 انغاهلعصف ءارلاىفغشلب تاكوتالصاوملاباكَو للاب اكو رانلاوءاوهلاوحارلان هو ءارعشلاورعذلا || .
 هذه ءاهررك, لعح وعارلايدب برب ءاغلارءاغلا اللا ةف نيغلاب هنعاهوبثكس ءارلارةلغغل سف امالكم امون لما 0
 ناك هب راسى سانل نين ةرئاس يهوابتعصق قت ةأالوهنلاةبوشتمأن انآ ا عبماجلاضعب فتن ا روةروصلا 7

 .ىئال ةنابطاب ةسحالملا اذاف مغ اهلاعفواهلاج نيب تزيس» ىهواهاومجأ]
 قئالنأ انلتفاح اماكن « اندوهعنوكتالنانلتفلح . 1

 ىتكلاكوأس مشلاكوأردعلاك * اهنا ولو اهتما كحال هاو 0

 ىوجتاكروك نا ار ع وةلثاسالا هز هتدح وةجرتلاهذهنم غا غارشلاد عب 1 0

 ركبوت أ ءاراملفهسنب قرا سانلا متجاف ةقرلا نم مامالا كاف ىىنتكملا مامالالوصوقغتافهستففل هن 1 وع 0
 ىلالاهدشن أ بتاكل ىعنز نبل يهمنا نيدجتهقلا دبعابأ تام: ةروك دا اتاسالا ةيادح الد كن ودنستسا | ٠
 رب زولاعمجاةر زواق يجدن مناقل تاجحلاو اهدا ًوزتعملا نسال ىف لاقو تأ ارغلاسبسانعلا | ٠

 لاةفهنلاتلصوفراتب دلاب هلأ فر هاط نب هنا د, ع نن هنيا د .معل ىه تكملا لاقو اهانة دشنأ د ىتكلا 0

 هللادبعنهلادمبعملا قزرلا ل اوصولا جبت وكأن ”اءنأ جيارسسلا نب ركوب لمعي ةصقلا هزه سعأ أامىعنر تا 0
 ةئافلثود ةرشع تس ةن ست ا ىذنمنيقب لابل ثالثل دح الا مون: رو ؟ ذاارك وأ وبأٍقو د ير نا 3

 جورسلا لعلة سلا هذه مهفلال دعب وةددشملا ءارلاو هل مهملانيسلا تب ارسل اووي ناعم
 1 1 ل و ا ا ا

 ن ةورق نب ةعاسمس نين امس نب نسا نم راس لب نيد#خ نب مسالا رمش ىلأ ني دجتر ا

 «(بدالاو وعلا ف فيناصتلا بحاصى :وحل | ىرابنالاةماعدز'ناعق

 انتكف :صوة سلا لهأ نماريخ اند دةقثاةودص تاكواهلا طفح سائل ارثك ًاوبدالا ف هتقو ةمالعتاك |

 فاست تلا م ىلعدرلاو عاد الاد فقولاوزكسشملاوثد دسحلاببرغونآرتلامواعفةربك || ٠

وهنع بنك هناىغلت لاهو هيلعتأودادغب ران قسطا هر ةرهازلا باكر 0
 ىف ىلعناكو ىحوول ا 

 دادغب نكسانيمأاةددص ةياورلا ىف اقثومبدالابلاعدوب تاكو ىرخ أ ة بيحان ىف ووب أو ديعسملا نو ب ةيحأنا ١

 ناسفالا قل باتك كلذ نةهريثك فناصت هلوروك دملاهدلوهنعىورو ءالعلانمةعاجمنغىورذا ا

 نوح اىلا هلوأ نمهسلظفح ب سس 0 3 ظ 0
 ةطوغح قطنملادعاوةتناكوأ | فنالاروسكممل ةثلثملاءاث امضوءارلا نوكسو ميملا تن موف زرملاو هب تاراسالا لس وتاناكلاتئاطأ || ٠

 امد سنغبالث 2 هل فىدئاصت هلو ةراعت_سالا لسس ىلع لمعتسمقْزلا فوهواملعلا سرف هلال فحص ىف ايلا مترلاو مدلابز رطالا

 قحواتل ااذكوهرطاخ نع

 حرسو مسضوتلا حرش
 طاقات اطا ناو

 قهشاوح عميدلا دضع
 قيقدلا و ناقتا عمل فح

 : لعاادعاوق نم اش دخلو

 وهوالااهعورذو اهلوصأ
 فاشكلااذكو هلطوفخ
 . ناكىبيطلاىثاوحعم
 هرخىلا هلو أن م هلاطو فحت

 تادرغم نمتاك لاب و
 لامح نْماَدح وامندلا

 كلذعمو في رشلا علا

 اعراط بنانا نيلناك

 نالحالانافصتمو فاكتلل
 ...الغتش هناكو ةدسجلا
 قرمظعلا نآرقلا ةءارقب
 علاطد ناكو هناقوأ معأ

 نمددا ارآام لك« فذح نم

 ِت 3 هددع ناك مو مولعلا

 : لغتشا دقوالصأةةزوالو

 ايظع الاغتشاهدالس

 هتادهامت نضعيىل حو

 راسو في رشلا لسعلاق
 اهناهتباكح دتعلاس
 نشا ١ ق ذوط نعةح 0

 0 ىلءةرعس اهنكلو
 : ىلانعتو هناك هنا هلهليا

 ءاشامىلعر لد

 ركشسع هللأ" ند مسن و

 دحاو قولاعلا عم نا

 ليقو

 ذا لاجرلا لاما رآلو
 كلارع ىح لذا ىدأ

 لاو دحاو
 منمتبذ :او مانالا قفن' تاو

 للا ارغلامد صعب كلان او



 ةلدتعملادالبل !نمناكامل هناك

 3 ءامسلاول ىلع ريم

 نمنذاتساودالعلا هذه

 ىحوطظعالاناطابلا
 8 :رهاعلارضمىلا نع أ

 روبزملاغلبملا كانه هلنيعو

 | ةنيدعفوتو كانه نطوتو

 هللاح ورلانهنذدو هرمصم

 |سدقلارئاظح ف دازودحوو
 هةح

 | يعوسشلا لضافلاو
 | كوملاوىيلكسالانيدإا

اراص ةرون زملائي دملابئسدللا
ً 

زولاةسردع اهوده
 

 | مهاربار

ياطنطسقةنيدع اها
 5 | ة

ماعلا نموإصأ 7 0
لابهدلومو ة

ا,هوثنمو زاوها
ثيدحلا ب لطا مب وةرصبل

لابسكو 
عموبدا

 
 ١ ةديبع ىلا نم

لاءاقرط نم ناكو اناسأ مهعصذأ اوسانلا اظفحلأ نم ناكو مه ريغو ىتعااو ىرامئالادب ز ىو ىممالاو
 ةيكس اماسردمتامو ا ملاع

2 00 
 نب رشعو تالئواعس رآ

 هللا ةجوناك ةنامعسو

 ْ 1و لإ | اتمحال ضاف اناع لاعت ..

 |١ نمت رثك ًادقلاضفالاولذسلا نمد اوناك امو مهغسصوف غلايدةناكو ءانتعلا ىال رب زولالاقف ١ لس سفنلا ركب امم

 نوقار ولا بذكرأل ةءانيعلاوبأهللاقف نيغلْو ا بذكو نيقا ارولا فينصت اذ هاا مهاباك ةصوو مه 2 د ا 0 ةيصلاذب ذا عباملا

 ١ بهو نبناماس ن هنا دبع ىلا اكسشو«باءهمادقا نفث رضا اب عورب زولاتكسفر زولااهب[كيلع 1 لع بمكب ناك :روامما

 / تيراتم هل تنافس

 هل تاكو اهلك مولعلا ىف
 مواعل ' مانا صاصتخا

 ىلامتهللا جورةساقعلا

 هحب رضرول و هحوو
 لسضافلا ماعلا ينمو«
 نيدلاءالع لوملا لماكلا

 2 و (قاهفصالا ىلع

 تنولاباتكو دوددملاوروص#ملاباتكو لاثمالا باتكو سرفلا قات نانكو
 ” || سرغداتكو دك داو

 ْ ثارقلافدهاذ تنء.فلأةئاشلثك ذاعف افك ىراننالا رك وبأتاك كاَعلا ىلءونأ لاقو ثر دما

قودنرشع ثالث اقدح لاقف ظفح كف كتاطتو ختى سانا ارْكك دق ليو مركلا
 ا ١ ناك هناليقوا

 1 ةعمج مونهئالما سل <#قرضح هنا ىناةرادلا نسل اون ىو اهديناس أ نآرتلل اري فتن رتشعوةناماتغح

افىندقرادلا لاق نابحلاقف نابحو؟نابحل اقف تان ناك اا ثن د دانس ىقءدوو امد ند
 1 تماقع

سملا للا تمدقتءالمالا ىضقنااناف الذ لعنفق دات آت بهو مهو «تلالخو هلذف ىف هلثم نع ل معن نأ
 || ىه

 0| 5 هم هم -( . : 7 7 6 1 - : 0-0

 ذفرعواذكوهوباو.لا ْ لضافلا ماعلا عاف رع
 ُ ل نول ا الرا اباسذلا كا

اتكو ةفروفل !توعب راوةسعت هنا لق ثر دحلا ا حاتنلا ديعملوملا لماكبلا
 1 وعدا اهلاتاتكوةقرو فلا و وهو كلا رمش ب

 1 هنممت ادا لعام نما وركذملا وةفروةئامعيسسوهوتا.لهاجلاٍباتكو دادضالاب اكو ةقروفلأ 0 000 روك نا

 ]|| نمتلخ هل بلة رسشع ىدحالدحالا مول هندالو تناكو ماحفأو ةيبتق نب ىلع اهدرلكشلا ةلاسرو | مهتم هرصع هانأع لمارو

س ة نس لبقو نن ريشعو نا غةنسر علا دمعة ]ل فوتو د نينثامو نيعبسوىدحاةئس بحر م لسماعلا مانغلا كولا
 00 نر شعو عب

 1 ىلاعت هللاهجر دامو سجن ةنس .رفصقليقودادغبةثامغلثو عب رادتسمساقلا هنأ قونو هب ةئاملثو | ْ

 ٠ ضعي فروك ذااركب ون ىمأو ىوتلا ىرابنالا نجرلا دب عةج رت ىف ىرابنالا ىلع مالكلا مدقت دقو

 ايداهىأنلا ىلع ىيفاون الايخت هب اهمالك متعنمذا متعنمالهف  برعلاضعبلهيلامأ | متددازدب ؤملضافلا ماعلا

 | كوملاةسردعاسردمراص
 0 53 0 21 ا اسردمراص متهسوربب تاك

 « اهلهأترزناءاضنبلا ةيرعلابو رخاآساعفاضنأىلمآو | كنا

 دميعلاشف ئبلط تبا وىعءس قفحاةرهدأاةاناعمو رسالالذو رّعفلا لوط دعه نم ْ
 لاف هتركشاتنأهّللا

ناك فالح رنيعبس موق ىمومراتحنادقو كلذ فر زولااه أ ىلعامو :
 ١ ءاعدقلا لس نلاراتخاوديشر مهين 

 د .رفانتاك ح رس ىلا نب دعس نءهللأ دمع سف

 ا دس نبى عءرسأدق تاكروك نا ميهاربا نالرسالا لذلاقامغاو بلع فنك اعوردشالاىسومانأ |

 ' || لاق كلرعتتتاف صألا اعمنك 10لاق قرش اكو لاغنى راجت قريب لاقف ءانيعلااب ةانانع كوس آى ذم هل

١ 000 
 تسع سمبل ا

 1| فرعرك رب لاقف« لد اشلاة عملا ترضح مت تفرصناوغق لولا اوصهتفرعوهمهو هلثرك ذن |!

 1 || ىلعباشلاكلذانجنوةيضاملاةعجلاىفاذك ثري دانت امام! قالغلا مسالا انفدصانأ نر داخل اةعاج (أ

 ايبامس انا نيدبأ دق نكت او دب ىلا ةيثك ًابالالط املا س

 اييالرتا يحاصابىدصلا لاقل د قزانج نهم تصوللزانم

 سلا نب اعأم تدام ماو

 سب 1نهنموهللا غا,فئاشع دع ةببوريغنمبب رلاب ل نجر

 كومرب رضلا ءالولابىمداهلان اجلس نير ساب نيدالحت نب مساقلانبدحت هنا دبعول زوي

 «(بدالاورعةلاورداونلا بحاصءانيعلا نب فورعملاروصتمارقعج نأ

 || أعم حالمراعشأو ناس>رابخأ هلومت اراظن نمدحلأ ف نكي ملامعاك ذلاو باولل-اةعرسو نسالاننهنقو

 3 دوحلا نمهياءاوناك امو مهمركوةكمارتلا تب دحا دوافتف ءارز ولا ض عب نادغ امون رضحو رب رضلا ىلع

 ' ارصتدق لسحر ولات دتك د قرعن لاق لع فرت ن ارباىلااندتك د قسدلأ هللا فلاح اءوسرب زولا
 ا 0 رب 30 نبرمهارب ا ىااستت لو سد و :

 | || تعدت ىضر بلاط بأن نلءراتحخاو ادّئيض نيكرسشملاا

حشدو ب رهو وعسل[ نق هنو ةرصنلاب حخْرلا تحاص
 ١ لاق ًامولرن رولا لبن نبل يعم+هارّةصلا نأ ل ءل

 7 الهف



6 ٠١6 

 نيييطلالوقأ يكل لاعف دل 1 ىلع و دج ىلع لص مهلل اموللك لوقت ت نأو ىنعماذت ىولعلا 4لاقف
 لاتفمدآ قمل -رلاف اذه نملاق هن شح أ نأ ةدماعلا» نم لجر هيلع فقوو مهنمتساونن رهاطلا 0

 دا نب دعاصبا,ىلااموبراسو عطةن ادقالا لسنل | اذه نط تنك امل ءاَقبهّنلا لاط أ كد اح سمعان علاوأ 0

 مصانأف صوصغلا شقت ةءار ةووإهالاه بؤ رنمىافع انالاتف هانمدانإرب رض هنأالول لاق لكوتم ا 0

 انأ مركم نبا ممه«وهتلحتماظعف هرصر بهذءانيعلا ىأ ن عفا املاقك هتاحتلق هرصإ بهذ نم 0

 ضرعءداموت مركمنناهللاقو . هلئاس سنلن مو:لعاملا نااءلاشف كلت اسي رانهثاع هض:؛فلوقيءانععلا| ٠

 نيبوهنبد ىرح مالكت يع عةناوت نيا لعل دودادغي نيئاغبل اذدع لثم هللاقفةرصبل ان نيبذكملاددع كلي ْ ا

 باوجل اءاصقتسا نمه«ةمامورةصلاىنأ نيب ونبي ىرحامىنغاب هللامفه.قديلعةياول اف رارقصلا أ || .

 هناطلس ءان>وهرصب تهذدق نينا لع ركتتاللاةةىدكمارءالؤهنيب وىنيلوتدلاوتنأاموةناوث || ٠
 «غرفتسيف لاحرلا بالصأ نمءاملالزنتس نماذه نمدش أ نكساو مهلاومأ نمذخ ايف ةناو 9

 دنءمذتفاو هللقنعزعأ لاقفرمدلل كب رش فنك هللاقمث همالك

 رعاشلالافو مث ادتعمربغل عاتممب ة:ءاشمزامهلسوزعلاقوباوأ هنا
 امذملامتللا سكنلا مسشاملو « اهداص ثمل فورعملاانأ اذا

 اتلاروسنا سلا قد د 0م دربال

 ىذلا تقولاف بيطتو بازءاهرحو جا اهؤاملاف انف لوقت ةنافلاف ةرصملا ملاك تنأ نأ نفيلات

 هللا ءاتف و كنب راو ست ةنسةدعملا ىذ نم نيَعب نامل نينثالا مونى كلذو هتبلاطم ف فلتق

 لاذ هد نعاس نم كددعام هللا ٌةذعان :.علا ىارءاسؤرلا ضعب عمه جافريخلا لكوتملا نب هللابزتعملا غلب

 ءانيعلاو أ هللاةفهددهتف قبر اطل |اقفءانم رعل ار قلف ىسوههتلكت غلب هملع ىضَعَف ىسوم هزكوذ هانيقلاوا ٍْ

 نم ىنعنع كب ىتمت هزني ملفئشب هد عودقو ءاسؤرلا ضءبىلابتكو سمالاب اسفن تاتقاكىناتةتنأ ديزل ! أ
 كتمهواعي دف :رعملاو كل اوطد عت ماكتسا عم 0 نماتسل اول اراك ذاىلا فو عدب كغ سي ىلعو كئاطيتسا 1

 ةرداونو هلاوح وموال واما وتسلق دكا قنا مسخ لا الاتاف 1 الاح“ الا نافل جالا م ارا 3 ١

 01 م 0 7

 ( لدا 5-5 ناكل نبا ك 5:)

1 90133 
 ايواعمماعو ىراوعلاة نمو ىراكملالذتهركو ىراس لق ءارسلا نعىبدعق لاق هرمغ ىلعانتتأال

 || باس صو انت ارصنةرازولا لبق دعاصن اكو ةدادب دح ل كمل لاّعف ةال لا, لوغشموهلدشف هبلع نتذأتسا 0

 ا خارصلا عوسأ اللام لاقف بعتاك لا ةفهربسح ف .كمالغل اقف حص دقو ضب صوهو روصنمانب هللادبع 0

 : ى هياعصأ ضعب هسدقل ودجر ىئةكرتفةجر ل ةوعداذهاي لاف هلك الا ًامشعد ملفديش .ثعلالئاساعدو هيلع 0

 1 ا ناهلرك ذو بمعتلا فى درفتو لعفلا ىف ىنكَرشت كارأ ءانيعلاو أ لاَعذ هروبك نم بت :لعفل يل 7

 قاهيسرد_هوهوتامو 1 ْ

 ا نآهتلايذوعأ ل بع ىبنل ءىسمملاو نسكت نسم لا م اداملاف مهو متو سانلا دم ىتمىلا للمقوة مدان 3

 الشاافالحر لاعتهثاجب | لوب الجر مركمنبا عمم تابعادممركمنبانيبوهنيسناكو ىذلاو ىبنلابساتىتاابرةعلاكتوكأ |

 نم ىلايعت هاج تاك

 ىلا اوم ضعءبءاةنعذال وأ

 هارقأو هرغص قهايرو ممعنلا

 ىلا لترا مئاهلك مهول#علا |
 ةدعب اضاقراصو مورلادالب 1

 اسردمراص مداليبل انم

 ا ردم .راص مث هيل ةس ردع

 راص 5 هجوأ .ةةس ردع

 كوببلك ةسردعاسردم

 ثداست وا ديراةدلس

 ناكة ئامعستو نيئالثو

 ارهامتاكوت الك تحاضص

 اقراعوريسغتلاوةب رعلا ف

 تاكو لونا او لوقعملاب |

 هلا قدا كاع ١ 4 ع 2 عا 2 3

 ِء 5 : الاف هكفسا نأ كمد لهسو هلك اتاك 1 فاعهناقدعب و هصقشقار خالو هعضتقازع ' يمل هناالا 1

 الحر تاكو ةرواحتنسحو
 تاكو نوللارعسأ اهحن |!

 حر نسحلا طحنا بتكي ا ءانيعلاو أ لاتفامهم" الآتلغالات انت !ٍباسنامو ةناوث نبالاعف م هر اذوأ مظعيو مهباسنأ عطقمف هو هك

 لا 0 راو تس ةنس ىرفعللاب فو ل اف سمالاب رقما تبلغ 5
 ل 0 مسممق)# ا ا 3 ارادىامندلا تدنن تنأ و انندلاف ارودلا اون, سانلان !لاةندذهاب رادفل اوقتام هللاةفنيتئامو و

 أ انمدانونتعاذه عدهللا قهري :
 || نيعب ىلار ظنت نأ نم نم .؟تسلو مد أن أ باتمان و كيد ندع نو دانون لج راثألاقف

 ه< رس طرولوهحورهللا

 هما 1١ 1لماكتلا

 ةيالو نسم كا ا لع ةيفاعلا ارانخأ: تكمله نبذهنيب زيمأ ل تمو ض ارل قو نابضغنيعب وأن ابضغ ىلءكيلقو ضار
 قالغتيشمناكو اًمدنم '

 8| كلي / لاذ 3 ىلاعت هّليا دمدق نام م مآايلا ةُلئاسل ةءاد. كن مالا ذءالملإ هلا

 انوةكابجلابهرسعلوأ | 2 جودت اسوا ريم اولا كناجبل قءا نع يزل لا ءاارا ل
 نيعب رآىلاهرعنم غلذ ا

 ملعل !ليصع ف بغرةنس |
 مثهرصعءادع ىلع أرقو |

 1 ١ كيد 0 صالاذني | ل || 9 | ب ةببطا ةريثةبسردعاس رز دمزاص ٠
 هلي فاعلا سلا نعصو ْ ل ا نم راعام يدع أى اهمس هللا دنع نن ى 00 نجاح لسالو همي هيف ىنطا

 جد قالا ارم ىلاعت
 اريمأ لاغتهللان فراعلا

 ْن ءعطقنا ع ىراضلا 0

 موبلك هنيعوس ردتلا
 ' قيرطب امهرد نوثالث
 ىف هنافوأ عز ودعاقتلا
 ريكعدزتلا و تادابعلا



 6ةءآ تقك نآأكو نسردتلاو

 نأ تب ار تافادعو ىتدعو 4لاغف لحرمان أذا مهلا أ دندانسلااموبتنك لاق هناهنءئورو + ةريثك || ةناكللد سايد ىوتفا ١
 لاسقف لاق كالثم هلاسأ نم تالداسن الان و ريثك ىلثمهدعت ن مان ”الفهرك نت تالامف» رك ذا املاَعْفدر 3-5 لامعت هنبادجسو فولدر

 ةرصءلاب ايأشنو مدقتاكز اوهالا,ةثامو نيعست :وىدتخاةئس ةيدالوتناكو ويهتحاح ىدقف لونه تنوحلا نيثال#_ثوعب راةنسف

 ثالثةنس ةوخ ال ىداج فاهم وتو دع ةرصبل ا ىلادأعوةدمذ الغي نكسو ةنس نيعب رأ غامد و هرصب فكو ناكوهريت ةدامب ةئامعستو

 ةنسدلومو كوالا ى ذاجنمن ول لاسأ مشعل َّك 1 قول ر فعند الاقونيتنامؤ نينانعو نيتنث !ليقو نيناغو ماني الوىلابلل اعسبج ىف

 اند + هلاقفانيعرغصت فيكىراصنالا ديزىاللا# هنالءانمعلا ىلا, بقلوىلاعتهنناهجرلعأ |هللاوةئ امو ( نيعست هيلع بابا رداليلألا

 فل اهدعبو نونلا تفواهتحت نمةانثلاءابلانوكسوت همهم نع 0 35 هيلع قيقعءاننعلا اأن 0

 ةداعالا نع ءىبغافز اوهالاوةماعأ !ىلعمالكتلا مدقت نقوفلا ماللاد كاتم ةوةمتملاءادلنا خفي دالخوةد هور

 اهرهاشن ةالصلا ف لاخلا
 سرةنورمداخلا هم

 هر
 لماعلا ماعلا مسنمو )و

 كوم لماكلا لضافلاو

 تك ا ا ا ا ا

 * ملسأ ١ ” مهس ىجب ىل اوم لبقو مشاه ىد 2 اومىدملاىدةاولادقا ون 'ر عن دمت هللا دمع هوب أ )دع

 ىلىنل اًذاقودعب نرعلادادتواهيقرك ذةدرلاب راك هلواهريتو ىزاغلا ف 32 ناصتلا هلاتملاعاماما ناك وي

 باذكن !|ةإ يسمو ىسنعلادوسالاو ىدزالادلب وح نيةصلطل ينعتنا ضر ةنامضل هي راحو لسو هياعدتلا دنلا نسا مساق هاش

 هنت :اكهنعئورو مهريغوىروثلاو سن :1نبكلامودش ارنيرمعمو تئذ ىأ نا 'انم مهمه بقرصقأ امو | 1 *(كودذملا

 توماملاءالو ودادسغب قرشب ءاضقلا ىلوتونابعالا نمةعاجوىلاعتهتلاءاشن اهم ةعروك نما دعس نيدمح || انط وتمىلاعتهللاهجر ناك

 بتكوهتب اعرف غلابب وهيناح مركب ن رومأملا تاكوهنف 0 وثي دخلا فهوفعذو ىدهملاركسعت ءاضَعلا 0 لحد الور ريثةني دع

 ا ناتلخ كبف هظخكاجفن ومال عق :وذهتصق قو :رادقم نيع ون دانس مكر ووةنقحل ةقئاض 00 ةصدنلا | 0

 .[| كلان صادقو 0 ١ دضعنان]ت رك ذنأ كا ءامحلا مك دس كي دن قاط ةءاضتسلافءامحوع اضع دالي ىلاهعمّددنأ# رولزأ

 كتب انصق كات اح غواب نعان :رمصقاك تاون اناس م و لك هلنزيعو مو 1
 ا لدن ةطس فدزف كترغيانغلناك نا اول سفن ىلع

 0 ا م و ةطوسمرتظ أرودن وةحوتفم هللا نازح ناف د نر ناك امهرد نسج

 1 نغ مهنا ةفنردق ىلع مهقازرأدابحلل هناصس هنا لزغي شرعلاءازاي ىزرلا تام ناريب راب ريب زاللاف لسوهيلع | الضافالماك املاعيلاعتهّنلا
 ]| هتلص نمىلابعأ ىاناهترك اذمتناكفثد , دات يستتنكوىدقاولالاق«لعلاق لاق نمو هلرثك رثك || ةرضاحلا وا_تايسملابت دأ
 0 لدلورا ىبه ل تاك املوك عمنا ىهوةدح اوةياكسمنعهنلا ىنرم رك ذمدتملا فاح ار كه ءىورو تاكو : ر ذانجلا فيطل

 || موج ىرخالا ىلعو كرغ مسهج اهتمةدحاو ىلعةراهط ىلع تن ا وتيسلا مول بتكش نوتب زتاقرو ثالث ْ لكن م حلاص ف رطب ةفرتعم هل
 3 هتبرح ىدقاولالارسن الا مو اس دع ىلع رشوة قرش لع ع ةرو رةمممهح ىرخالا ىلعو ماا معن م ظح هلناكو مولعلا

 ا رب راجح ف عضو عنا داك فا ىزوحلا نرش ةياكشل انه داذكماس احد هتد> وف | تاي ا

 || اههرحأ ناس : رص ناك لاقروك ذماىدقاولاتابهذأا عبو م باك ىدوعسملاىورو قالا
 تناكو نسما امانا
 0 ىلعربطنفانسف:ٌ ىف نام أس ها تلاّقف دع! ارضحوةدب دش ةقئاض تلا: ةةدحاو سفنك اكو ىعداه العقم اهم

 ١ مهديعقاونب زن دةناريدلان انة تور. , مهخالمهلةجرىباقاوعطق دقفءالؤهانئ ايصامأ و ةرشلاو سؤببلا ل راو ءامثنا عتفا

 |١ ىلا تيتكسف لاق مهتوسك ىفهتفرصفْئُت ىف تلتحاوأف هي را بالا نملاجل اهذه ىلع ةوهووهمابثاو دولا 0 را كا

 ا رةةسااق مهردفلا هيفنارك ذاموت“اسك ىلاهح وفرض-امىلءةعشو لا هلاسأ ىعتاهلا قي دص لاعت للا جرام 1 3

 || سيكسلاها|تهجوف ىعئاهلا ىحاضلا توكسشام لثموكثيرخ الا قردصلا ىلا تكا ىحكرارق نيعب رو عسنوأ نا

 مو ىمناك امتنسعس اهلعتلخدالف أ أ نمار داش ىج جام اهبف تقاقدصسملا ىلا تح رخو هما | 50

 1 ايهفهتلعفامعىنقدص ا ىللاتفهتليوكا سيكعا اهعمو ىعثاهلا قيدصا وذا كلذك انأانيبف هيلع ىنعت | :
|| 

 كلا هبت ثعبامالا ضرالا ىلعدامأامو لاتهجوك نال لاتفههحو ىلع ريس اهتقرعف كيلا هيت وح وأ ريهشلا ىليبدرالا نذذلا
٠ 

 ا انا اننيباعق م_هردفلالاانيساوتف ىدقاولالاق ىتاح ئسك هحوفةاساو ماهلأسأ ان دصىلاتيدكو | «(هداز ىضاَي
| 

 ةعيسسات :ارصأ ةرخلا هت حرشف ىتلآسو ناعدف نومأللا لارج ىو ذلق مهرد":امتأر ءالانح رخل | ملا دال تاجرا
٠ 

 ةياك اءةهدادغب عانت ا دفلاةأرمللو راني داغل انمدحاو لكتارانن دال ! شداد سابع رع

 0 مسالا م م ع يسم تامسمم امام ص ايما

 1 انو 0 , 1 3 >2 0

 ريهط ماعلا ىلوملا مهتمو)وع



 .٠ه

 'نساهلاقاذك ىبرغلا فناكا ىفذا دعي ضاق مون «وهونيئامو عبس ةن_#ةرغاىؤرسشعىداسنينثال 00
 ىهمتلاةءام- نيدمح در ل ور ناو رخال قرشلا ب ناخب اضاف ناك ىناعمسلا لاقو بثق

 ميرا قبيط1نلافو قي يلا عستةنستأم ليقون ار زي اراتم ف نفدد | 1
 7 قلاقو ةدععلا ىذف قو هناىدقاولا ةجحرت لد ف دادغبا| ٠
 ١ مشن ىدقاولاو ةنس نوعيسسوناغهرعوتامىدتقاولا نان ادو سمى ىلع تد ارو ىلاعتهّيادحر 1 _

 | مالكلاو دقتدقو روك ذااهدح وهودقاوىلاةبستل هذه ههملادممدر وسكم فاق فلالا دعب و داولا 00

 ملعأهللاو ةخل اىذىتامهناةج رك رااح

 ىرغلاالقرشلا بناملا ىضاق ناك ىدقاولا نأ دب ون اذهوهملا تيسنذ ىرهملاهدإول روصنملا || 3

 *« (ىدقاولا بتاكىرهزلا ع.نم نب دعس نب دمت هللا دعوا 0

 تءالخالاءالتثلاءالضفلادح ناك | 5 3

 تاقبط هلوةدل ةريشع ست ىفلحشدب وهو نحو هيقداجاةهتقوىلا اقل طناونيعباتلاو ةباحصلاناتط || ٠
 دعس ندمت يتاكم سولو أ سف أ ةعب را دنع ىدقاولابتكت عمجال امي وةقئاقو دصتاكو ىرغص ىرخأ

 ىلعلد هتدحو ةلادعلا لهأ نماندنع دعس نيدجسو قف دادغب ب رانن نككاش بيطلناركوأ ١ طفاطلا

 كدة ىلا ل "الا ىدامج نمنولحخ عب رالدحالا مون فوفو باطلا َ

 : لاعت هلي اهجنرة نس نيتسو نيثنث نب اوهو ماثلا

 «(ىالودلا ىزارلا فار ولاءالولابىراصنالا دعس نب دايج-نب دج-ا نب دمترسشت وازع

 ًادجأو راشب نيد ن ءعىور وقارعلاوماشلابثيداحالا عمي راوتلاو رابححالاو ثر دحلاب نعت
 ىفةدمةمفيناصت هلو ىلا ناس نب ماحون اوقاريطلاهنءىوروريثك قاحخو ىدراطعلار ايلا ديعزبا

 مانت و مهمتك قمنعا و ريخشأو لقتلا ف نغلا اذهناب راهيلعدمعا اوومئابف ووءانلعلاديلاوم د راثلا

 ةنسقوتو ضنصتلا طحت 1: هيلا عجور نفوذاشلا اذه مالعالا ن متاكد مذ زإطايو ةروهشملا

 ىرذعلا مارح نب ةورعا نك هياهنع 2 ورد كشدتاحرعرعلا الل

 نالدحاهل ىلقنم ناعيفش دي هن نودلاحاه درع ىلإ م اراذا :؛

 تأ ,رب ىذلاى راح 5 اوهصأ مث  ىلب الااللاق اذا

 ةدهومءابفلا مالا دعو داولا نوكسو خا 2 ةفاو قامجسلالقاهتنوةاهلالادل مب ىالودلاو
 ةعقولا تناك اهم وبالودلااهل لاعب هن رقز نا وىرلالابعأ نمي رق ىهوتالودلاىلا دم اودع
 نالودلاورخأ عضوماضت ارامل بالودوبالودلا هللاشي رش اعضو مدا رغب قرمشت وةقرا زذالةروهثملا|

 ةبقعىهو محاهدعب وءارلانوكسودلمهملانيعلا تشن حرعلازاهحتف ولاد مضي لمعتس ووادب ىذلا |
 كلا اش اون نمةعماس هب رقاضنأ جب رعلاو عباخلاةداج ىلعةسني دملاوةكم منيب

 ةيئاثلا مأ كوالا حرعلا ف يالودلا فوق به رلعأ الو نامع نينا عن درع تب رع هللارسءوهوا ِ

 جرعلاةوسهللاقيرخ ادن نعلاا أ

 لضالا ناسخ انا زرملا بتاكل اهلا دمع نب دعس نبى ومن ارعزب دجتهتبادبعولا)# .. 1

 مون ةيشع قوق وةئامونيثالث ةنسلو أ ىف ىدقاولاةدال وتناكوريس فال_تناانههدانرك داهنيب واهتب و

 اردعح ولأ اهرعدادسغب نمقرشلا بن احلا, ةفاصرلاب مولا ةفورعملا هلا ىهىدهملاركسعو ىدملاىلع || 0

 ا نب. نايفس عمو هب فرعف هلت تكوانامز هلبقزوك ذااىدقاولام

 ةيسواغلاب اكلت ناي ران نار32 مش ويعت دسأ وأى طا دصو وابدا تكرم اهنعىو روهراظن اوةنينع ا : را

 ذال,ىلاهسعمهزخخا زب 7 ريدا

 نينا مول لك هلنيعومورلا
 دجأو زولا عيلتقامهرد
 مظعالاانناطلس بنان اشأب
 هةيدس هةسسو رح ارصع

 ناك ةئامعستو نيثالث
 الماك املاعلاعت هللادجو

 راقوو 5 2 واح ىدحاص

 ةهاجو بحاصو ةبيهو
 ةفرعم هت ناكو ةحاصفو

 ءاشنالا ملعب ةصاخ .ومولعلاب

 كح ناكو رعشأ او

 محرت دقو نسم امنا

 راو ةاعتدوا نام
 ةنودع

 لماعلاملاعلا ههممو)# لاوو اههريغومعفلاوتن ليطلا تدك 1 ءلاريثك ةياورلاوثيدخارت ْرغ 2 غعلاريثك تاكو روك" ذا ١

 قولا لماكلالضافلاو
 *«(ىعابار ةلارت نيدلا بحت رد سعنت سسابغلا نيهّلاددبع نها دبعن نيس ا ىلاوم نموضو هتاناوز نمريثك قئردت هناققزص'

 دالدىف لات هّناءجرأرق

 موضعها لع عع ا

 لع وو عمق را اتا
 نببوةعب لضانفلا كولا
 ةعرشلا خراش ىلع ىدس

 اضم .ردلا دعم هراصو

 مس .رادملا ٌضعم أس ودم

 تام ,وقدن دراةس ردات ردم

 ةئسفام سردموهو

 ةثامعسو 0 نيعي 1 ونكت ١

 انا تام نك

 لعلابالغتشمالماك الضاف

 0م والتل فاربللا
 ةمان ةفرعم هلتناكحصو

 لوصالاو ثر دل .اوريسفتلا
 هلو لود-هملاوةسرعلاو |[

 فاثكلا 01 تاعرلعت

 ةمالعلاريسغ# .ىلعو

 ميواتلا ىلع و ىواضنبلا

 ةلاسر جرش هلوديادهلاو



 ةمالسعلل بحاولاتاسئا

 ىلع شاوح ةلوىاودلا
 ةعد رشلاردصل هياقولا حرش

 تارضامملا ىف ناك هلو

 لكو ر ورسلا بلاس امس
 هرصعءالع إ[تبقدق كلذ
 ةمالع هلع اوعض هو و

 الجر ناكو مهطخلوبقلا
 سعذ] ماع عسبطأ ١ مملس

 اسلاس دااعشخماعضاوتم

 ىطض ةدسقعلا 6

 ةس>وردللا عورفريسلا

 هح رض ولو
 ”لضافلا ماعلا مهتمو) <

 ريهسملاى و ملا لماكللا

 *«(ىرمشبشلا خيشلا ناي
 ةينكلاهذهب رهتشادقو
 هجر ناكوومسا ف رع ّ و

 ىلعأر قو معتلادالب نمت
 ماعلا ىف زهكو اهئانع

 دالبأ مت ةيلقعلاو ةيبرعلا
 ناطاتسلاهلزيعو مورلا

 نيثالثم ولك“ ناحل

 لئاوأ ىف تاموامهرد
 مظعالا انناطاس ةدئطاس

 لمعو هاب اوىلاعت هيا هل

 دحأ ناك اديب نيتسس

 اراب تيبلك ع ارصم
 انئاطلس ةنطلس سواد:

 نامت هلا مادأ طعءالا

 ةنطاسلارب رس للعم مايأ

 ريالا .عارصملا ناكو
 سدو زّدعلو ملاذ ران

 ةيسشاح ىلع شاوح هلو

 ديشلل ديرخلا حرش

 شاو> لاضيأو في رشلا
 علاطملا حرس يسشا ىلع
 تاسوش رشا دبا

 م٠ 6
0 

 *«(ةبنب رغلا عمال اوةروهشملا يناصتلا نحاص د اوما ىداذغبلا
 3 7 2 . . ٠

3 5 35 1 . 

 ا بهذملا ف عشنا اىلاؤلثام وثب دسحلاقةة:ناكو ةريثك هثل اونورامحتا تحاصدالل 0 وارتاك

واوهو نرخ [قنات_.دعما ادوادىأ نر كى أو ى :وعبا ادجت هللا ربع نع رح
 نا اوند عج نمل ا

 هعجدقو سد رارك ثالث رادقم لحد محلا اريغصو هو هن ىنتعا او ىومالا نايغس ىلأ ثدي واعم يدب زب

ا هاه ىهتلق عمدب زن رعشو هلت سل ةريثك ءايسش هذ اودازو ةعاجهدعب نم
 ءرعش تىاط نمو نسم

 اهتم ىثلاةينمعلا تاسدالا
 ١ ]| ىرتتأعمطتىحلاءاسن لود: < ملاضالاو اهلا نيبىوح ىفطت * ةراقتدعبلا لع ىلل نمتمراذا

 0 عهاد#ملاب اترهظامو اها 0 اهجىرث نيعي ىلسلىرب فدكو 3 عماطملا ادن ثم ىل بل نسا

 عماسملا 5 ورخفاهاوس ثن دح 35 ىرح دقو د1 ااتمدتلتو

 عضال عام نلقي لأ ارآ 3 اهعانيعلا نع ىللا كلحأ

 تفرعو قدمدةند دعدت امس ”'ونيد الو تالثةنس ىفكالذو ةيعارغةد كلديزب ناويدعي هج تاظفحتنكو

 كلذتنيبلة لاطالا فوحخالولو تاينأ لكبح اصب ترفط ىتمتعبتتو هلسل ئذلا هيلابوستملا نمهصدص

 قوثو نيعستو تسةنس لبقو ننام ونيعسو عبس ةنسةرخ ًالاىدام روك ذملاىفايزرملا:دالو تناكو

 مدل والا اوةئاعلُت و ني مس دنامتةنسليقونينامتو ع رآةنسس لاو ىنانةعملا مول
 ىنكاعتهلاهجر

 ١ | نعىوروق شلات ناحلاقدادغ. يورلاو در عع راش هرادف نفدوىز زاوانارك,وبأه يقفل ادلع لضو

 مساعلاونأو ى ”روصلا هللا دبعوب ا هنع ى در و ىرابتالا نب ركفأ ودب ردن ركبىلأ وى ادغبلامساعلا أ

ارلا نوكسو ممملا تشن ىتا زرملاوءريسغو ىرهوم اد #وبآو ىنوتتلا
 عي وةدحوملاءابلاعتذو ءارلامذوع

 ادنءقاظالممالاازه وتاب ز ررااةعساناكومدادأ ضعي ىلاةمسنااهذهنونف لالا
 لح -رلا ىلعالا ممل

 ف درعملاهباك ىف بلاوي نبا هلاه ردا اظذاحةسس رعلا,هريسفتوردّةلا ماعلا مدقملا
ْ 

 فورعملا بتاكل نيكت لوبص نيد جنب سابعلانيهنئا دبعنب ى حج نبد<تركمولأ)
 . «(جيرطتلالوصلاب 7 آ

 ||| درا سابعلا أ وساع سابعلا ىنأو قات سصملاد دادىأ نءىور ريهاثملاءالت ةلاءايدال اجا ناك

 | ىنارلا مدانوامهريفو هلبةروك" ذملا ىلا زرماهنلادبعوو او ىنطقراذلا سابعلاوبأ تع ىو رو مهريغو
 ةقزولا باتكوءارز ولا باتك اهنمدر وهشملا ف ناصتلا هلو تكلا هلبقمدانوردتتملا مدان م هلعنالو أ نآكو

 باتكو ررغلاباتكو ةطمارةلارابمأ باتكو مات ىنأرابحخ أ باتكو عا اونالا راتكو ثتاكلا بدأ باتكَو

 ميهاربا نقص ءارابخأو ىريملاديدلارابخ أو ةمرهن ارابخأو ةد'دعلا باتكو ءالعلا يوزع ىرايدنأ
رح ىلععبتروءارعشلا نمتعاسج رابخنأ عمو

 كلذريغو نيئذحماءارعشلا نم مهاكو مهتما فو
 مداني ناكو

 ليج داقنعالا نسح ناكوةريثك تاطوغتوةعساو ةياؤر أ اوسانلارامدن ا هنونف تاغأ ناكو ءاماختا

 نآلاىلاسانل او هتف ةرعما هلثمءرصع ىف نك مثرطشلاب عل فهتقودحوأ تاكو لوةلال اويقمةَعب رطلا

 اقلختسي ًارولوصلا لثمهت رطشلا ب عان نالفدبعل نسحف ثوغل ابي نلنولو هيف كلذ لثملا هينوب رضد
غ وهو مش رطشلا عضو ىذلاوه 1 0 نماىل اوصل اتأَث اود ةلعب اريثك

 رهادنيهصصهعضوىذإاناف طا

 نسرغلا لوانم لو كباب نم رع ثدر تاكو ةمدعملا نيشلارسكتمارهش هلدعضو ىذلا كلم ا مساوىدتهلا

 اهله واين دللالاثم هلعحفر وك ذاادعتا اوىاهومس ست مال اريسشدرتلا 0 ١ دق: 0

ثالث عطقلا لعجوةنسلاروهش ددعب اني, رسشع ى تا ةعقرلاتترق
 سوصقلا لعجو رهش لكم ايأ د رعب ةعطق ني

 تتوب سرفلا ترخقفاهءددضب نعت اس رخب ولوطن اذه ىف مالك اهل! ابواسندلا لهاب هياعتوردقلا لدم

 درا



 منعم ةسرافلاب ةلران
 اهاكمدعاوقرإمَأ لعحو '

 مو داتالا اىلع

 ًاحرش .هلنا تعمسو نع

 رس كل ةمفاكملل

 [الض !اهةيادلسسر نك

 لب وط ةروتسملا لشي

 يع هصحرتير صعلا كا ذءاكح تضف رك اس لوشوف انو تملا كامو درثلا

 هيعاروك ملا ارهن كالا مهكر وضخ رافق عسر وس ال واهحرس لوطن رومالدرألا

 ع ًاوايندلاو ندلاز هو برعلل هل ١ [هتال لعام لضفأ هاروةنابدلا توب ف توك نأ نأ ص أو اريثك هنحزذو

 ةللاقق ا ىلعح رتق' هصصل لاقوهنمهكسام ىف هيلع عت ًاامىلعرورسلاوركشلارهطأ و .لدعلكل 0

 رغصتساف ىيطعت غارامهفاهرش الا ىسهتنت ىحاهفعضتلازت ل ىلقالاتببلا تت تالا تحرتفا|| ٠

 ه.فهدارفاذهالادن ان رام لاقفاريثك ايش هلرمكأ دقناكوريسلار وتلا هلب اق هنوكلهملاعر كناو كلذكللا ||

 قالغخالاعرك ةماقلا || مهقان دنع ماولاقفءوسحسناو او داابايرالليقانلفة.4متقتوهيواطمنلاهءامانمطعرصموهدارارم |
 نذل ىو عا ل 7 لك مو هوان ملأ وتاوندل باب أرشح وةلاقاءذهركتت كاما ل تال راشيامالواذجب 0

 لاعف كل ةىندضول ارهظفهوهسحو او زعقف كلذ ىلعناهرعلاةماقا مهلاطفردقلا ا م ْ نيل ةرفت"ا نسحن :

 عض نأ ف يعضتلااذهق 0 نط ع رت رت 1 '

 .لاازكهو تابح نامتعب ارلاقو تابحعب ر 1ثلاثلافونيتتح ىفاثلافوةمحل قالاتببل افساحلا

 ضعب يب عم+ا ىتح ئةغلابملا هذه نمىسفن ف تاكد قلو هرفءتبثأ او هلبةاهفعاضتن ىلا لقت اك ١

 فعاض هنأ اوهو كلذةروصب ةقروكرضحأ و هورك ذامةدك ل نيبتاقي رط كرك ذوب ردنكسالا باس

 لع لاقوة يح نيت دوانامتوةث انهعيسوافلا ند الثونينث ةاهضتنث افرسع سداسل اتييلاولاد ادعالا

 تببلافحدٌملا فعاضم لقتلااذهىفءنلءةذهعل اوكلذكت تناكفامتر 2 اذقوحدق ةرادقم للا هذ نه

 لزب مو بدارالا ىلا اهتموتابن ولالا لقتن مَن رشعلات بلا فة و خلد ى أ زكحهو ريشع عباس ىلا
 ل ةثامعيسو ندزأ فلآ نيعسو دعب راو بدرأ فلأ ةثامىلا نيعز رآلا كير ف با ىتحاهفءاض

 نينا“ نعادتعت تنالا

 ىلا عم ةهاعضا اوةمناكو

 هدقص لنا حو رناودالا

 هدقزأ نان !فرغفو

 لخافلا ماعلا مسممو)#

 في رشلان ريبهشلاىوملا

 م (ىمعلا
 هسا فرع موكلذ رشا
 عاادالبف هلي هجرأرق

 دالك ث مائالع ىلع نوئلا ف ءاضع ا اان نوكنالةنوشل تاق ةنوش ىف هلا هذه ل عت اشف نيثاث وابدر أ نيتسو.
 قوما | هارقومورلا | تك يف وكالةنيدملا نان, دمىف هذه لعحتلاقف ةنوش نررشعواعب وافل تناكسف نيسملاتيوىلا
 ىلا ىلح ىرعس لضافلا | عيارلاتيبلالا ىمتناىتسندملا فعاضم نوشلا نم لا ءَدهابيذ نوكي ةني دمعأو نوشلا ذهن م
 واصم هريسغو ىلا :لاقوةنت دمنيناغو عبراوةئاهتاثوةنب دماقلارشعةتس ىلا غ رطذلاةعقرتانب أخ 7 ًاوهو نيتسلاو

 فال 7 ةيناكوهو ةسدنهلاق ب راعب مول عم ضرالا:ركرو دنافددعلا اذه نمرثك" أ أن دمايثدلا ىف سم هنأ

 ١ انمهتنا ىح ضرالاةركى علبحلا اردو ضرالان مناكعضوم ىأ لعل م-فرط انعضو وأثرت خارق
 نر شعوةعب رأ أ هلوط تاكلبخلا| كا ذا حسم اذاق ناقرطلا ىَتلاو ضرالا نمعضوملاكلذهلا اوخال فراطلاب

 دوصقملا ن ءميورلاو لت وطتلا فوةالولو هيف سال عطقوهو حرف فالآ | ةنامقههوليمغلاا

 حب ررادةموهو رومعملانمضرالا ىنام لعتو ىدوم ىنبةعجرت قىلاعتثاءاشتاو رك ذأسو كلذ تندد

 د + رطلاهزهنافةدئاق نعالمنامهنكادوصقملا نعانجرجخو مالكتارم نتا دقو بد + رغتلا قد. رطب ةركعلا ٍ

 ناوقكلذن العب ون رطشلاةعتر فيعضتفو هولاقامركست سب نماهماع ف ثيل اتاي اتيبحاف ةيرغأ]
 ١ باك فىدوعسملا كح ىلوصلاث ب دحلا عج رتلوهو رك ذامةةيةح ىلع عالطالاةلوسةةي. رطل ها

 هلضافاملاءكامتهّامجر || نمهرضحنملافاقنارارهز واقنوماناتسسب هناهزتنمضعب ىف أ هئئابىضارلا مامالا نا :بهذلا سوم |
 أر وب صاروقوا.ديلابب دأ | قيد اعماق هنساحتف صو ومج دما هيف بهذو ىنثأ ل كسفاذه نمن سحأ ارافنم متي ر له ءئامدن ن مناك
 تاكو ةئييحة يرش بحاص لاق مثتوفصتاملك نمواذسه نمنح مث راعشلابكوصلا بعل ىنمارلا لاتفامندلا تا ارهز نمئينا# |

 نسج نطابلاو رهاظلار هاط||| من رطشلاب بعل فهج رخت هلرك ذناكدقو ىنتكملا ىلع هلويخد ءدب ف ىلوصلا نأ رك ذدقؤ ىدوعسملا |
 ميل عم بطلا ملس ةديقعلا يكمل كمرض عج ابعلا لف بعل بام هبت ماك دنع دقت بعالاىدرؤا ذاك

 ممسرادماضعبياءر ده

 رب زولاةسر دعاسر دهرا
 ةدتمطتط سف ةند دعاشابدوادا

 هةسسردع اسردمراحصم

 اسرد هراص 5 ةدنرال

 وهوفونوقينزاةسردع
 هول ىف اهب سردم

 ناك :ةثامعس ونيثالثلا

 نم ظح هلئاكو قتلا قدوصلا كا شددأ تح ههيدذتو هعيحشلو هنريصن ىلعتغلالا فةمرإلا مدةتوىدز وام اف: هير نسا
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 هللا هجرناك ةئامعستو

 اك دال ضافاماعللاعت

 ةركشلا قنعسبطلا فان"
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 ءودلاب ارداركحنال
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 دالوالا» لهالا نعادر#
 مياحتمهلا اء ناكو

 جورعسطلام ركسفنل ١

 ا كر و يي يا

 | ةتذارطو توا مالا قت لح اال هنن ىصخ نأ نمرثك ا م

  اهدواح واهفتصدقايثك ًاواعاتيد هلىأر هنا ىلبقعلا دبعسو ا وهواغرطل اوه ءا ده ص ّدتنم نمالحتام ||
 فالفل باكا تاه مالغأ,لاقاهنئنةدواعمدلاجاتحااذاوىاس ةمادخل ومب : ناكو ناولالا ة فلة

 تاينالاةذهز وك" نمار.عسو أ لاقف

خ ىو ردنالارخسمةرصبلابةئاملدو نيت الثوتس لمقو 7 ذملاكوصلاقونو
 | ىلع ق-فارع

جرحندقناكوميلعردسقت م هلتعتلةماعلاوّدصاخلاهتنلطفهتعوّللا ىضربلاط لأ ني
 ١ ْ ةقاضالدادغي نم

 اوهوكلامملا لعىلوتساوهسفنل كلم ادهمو ف“ ا اوطلالوامدان5 ىذلا اوهو ملسعأ هئاوعارلبالءازلابهنا لمقو

بلا نكسرءاهلا عنو ماللانكسو ةدحوملا.
 او حا اهدعب ابنحت مننا ءا

 ا ب

 يطل اى نيد , وهنبدىرحاماههف حرس ىتلاةمعئاحلا ةلاسرلا هلوهربس ةوهرك ذ مدخل اىضونتلا مساَقلاوأ

© ٠ 

 ملسعي هانل اس تا د هنازخس انلا لعأ #3 مسىلوصلااا

 هنالف لعلاةمز ر 35 اوناهناملغاب لاقدع ا ايلط

 رو ذاارك# فىادلا او معوهو وضل |سابعلا نب مهاربا ترث فىلوصلا ىلع مالكل ا قيسدقو تع

 ءاهرش الاىفو هحوتفمةددشمةيتاثلاوذر ورسام اممتملوالانيتلمهم نداصي هصضو انهت لطماف

 لادا تفوعارلا نوكسوةزمهلا تشب ريشدرأو عار ةر سماق الادعب + وةلمهملادب رهادوتنك اس

 لاقوئطةرادلا طفاملا هلاقازكهءاراهر [ىف دايس ناد وك ومعمل نيسشلارسكو د[ مهملا

 قدقدليقو سماح ريش وقيقدد راق بلحو قيقد رعلارهريس سقت و ىمع ظفل اذه ىبطقرادلاربغ
 ا ةوالحو

 ةنسهنع هللا ىدر نافع ن ناممعةفالك ىف ميس ل / مغر 1 نذإا س ءرغلا لوامدح

1 اًوهوذر وهشم مهرابشأو ةرحفلا نمت الثو نينا
 نيرادوهرخ | نذلالث اوالاسرغلا 

 : ل لا نالكلذب مهاممو فئاواعلا كوامذالا افتر وردنكسالا ءإ:5 ىذلا اراد

 )0 هداعلاكعسي+لا,لقت 0 م 2 اواملا وأم نمريشدرأ ناكودحاو لحرل كلامملا تن ناك نآرعي ةصوصت

 0 ةخسةئامعب راوحاوالا سرفلا لوامةكل ءْةرموةنس ة هن امعب رأ فك اوطلا ”لولمةكلمةذمتناكو ىلوالا

 1 رخ ”الافو ءارلا نوكسو مدا ع 5و هإءسهملالادلا عتفو ءازلانوكسوابتحت نم ةانملاءاملا م 5 + درحدز -

دحو ار يسةهطمخ قت ا الفدنهلا كلمتسهابامأو ةامهملاد
 1 ْ مادو 0 طع ” اأطومسضم هت

 همعس نم كلذ

 0 اىوغللا تت اكل رفطملا نن نسل ان رمش لعونأ 0
022 

 | ءرك دمدس#:دقو بلعت مالغدفازلا ارعغ أ نع بدالاذخأن رثكملا نيعلطملاريه املا مالعاإلارحأ

 ١ ىطاقلا مهتمءالبنلانمةعاسجهنعذًواشبأ اهريغنعىوروبدالا سلاتىفاهالمأ اوارامت اهنعئىورو

 | ةلاسرلالوأ قىدومعالطا ارذوثو هندامةرازغ عت لددةلوهرعش بورعةناباو هناقرسراهطا نم ىنتملا

يمورصم نءافرصنم مالسسلاةئب دم نم انيسحلانيدج در وان لاف كلذ لعهللماجلا تي سلا
 ا اطرع

 ١ راكتس اهيناصىأنوءيتلا لون ذلاذأو ريكس اءادرف تلا هيدا اقم او هباعمب رخل ىلهملار مت ىنأ ار زولل

 ١ ابعل اهم ودبل ءلوقلا فزت واجت نع ضرعأالاادح أ قالالثاكئاراروزاو لب رحم تف ظ عنو

 ||| هانح ىنع وهقءاوسدر اوننح ضو ر ,ووريسغةثامريغدو م رع رعشلاناوهبلعز وصةمبدالانا هبلا

 ]|| ةدمةريتولا هذه ىلعاب راج ريعفرقت مامن كلو رسنءالخن اقر لكو هاطاعت نمت ودهفوطق فاتن و

بالورا هم ىف ىراححالىذلا قباسلاهنا بخت اذا ىتسمبمتاف حرج لطظفاهمذ ىتبلا نسر هتررحت ةديدم
 ّ .ىواس

 ىذأا هر هد 02 رفوانمظت دارغنةحاصفلا قرشلامو طاغلالا ىراذع ضتغمو مالكلا برهنأوزاذعت هراذغ

 ال



 ها

 برسم ندع هنا نم طنش اوبدالامسع«تسفن مسو نمرثكى لع ةئاطو تاقثواساءوال شف راش ال ا

 مدقملا هب وبث دجأ ةلودلاز ءمءاسو هقرط هليل تلا ىلع نماطو هتانح ضعي ضف و هسأ أر ضعي ًأط ألطف

 ةرضح نعردص لج رك ا ةضيب و زعلان صوةفالخاراد ىهو هّيرضحدو نأ هلحتر وصدقوهرك

 ى هيواس هتكلمعادحأ قل. الف ةلودلاز عملا, ايماو دعناكواضد ا هرك ذمدقتدّقو نادجنن هاودلا تفس |

 زارحالاب, تنرصتانار ددلا تمحو علاةحهلاو ةيورسكلاةع زعلاوةس..الاسفتلاوذوهو هنعاستما|

 ةنوهظعل نم همظعت فبها زمءاسؤو رالو هيناعم نمئشب قلعتلان عال ظفدث ابعاب علطضدالو هلا وفك ه سفن

 ةعياطاةزهن عا اوكسو اولاخلا ممتلاحاعرو هنومركب و هنوعار نمةمركسو نومك ن م منو |

 نعسيطلاوأ ااههزع طع هلع كانه نكي لو هيفاذأه هن كير ًارنعهدوعف ىلهملار ولاةروص كاتو لاقتال 1

 ةيطرديفتنأك هنانفاناىرمعلو رعشلاالاحراقلا قيتعلان ءالضن بدالاءانبأ نم عذسملا نيمعهلا |

 همظن نمادقتنمو هن واظمارشانوهرارسأ اع موهرافطا ؟املغمو هر اوءاعشتم هلتدف ةيذعهسبناحو |

 قونسملا نم قباسلا هن فرغت رامكم قوهوانا ىرحاف امم ردلاراشن را دانعمك نأ انيكتمو هيف سلا

 الا نعرصةملا نم قحاللاو |
 عا د دوفاضةؤادرو فاصانفلارب ار دغوازهباوك الارئاسا مبتشو وباب ايت يشواذاراّعل اودص | |

 تلطم ردو ترأ ه]ط ف ئضقت هنامزةان اوم ند نم ظح ىرصا لكس وا ماصت و اهقو رعبال اهماب رألا.قاب

 اهداتقن ةمايعهتع نمداقو تكوكى ناكو 5م ءاربكض ىهو رسن ىمدأق لع ف وشن” وزاب بع نعراذت

 قاراكف ااوضناآلوءار هاك مكع ءالوءالعلا مهضرت لةملغأ د تعاقوس لانه ماقأ تاكد قوههج

 ماهر م ةعلاطم مهد حأ هياغئاعاود رو اسرع ميال ناحل ارزوك لم حنا

 ىردقةءانإلات ماظءاقتاخذودف رطاهز بت ثيحىلا اهم قاهتنالها 7 وقوهلغبلان ءالزانهتاعأو

 0 رب انمم :لالساو درت 'ادم ها :رىفذثداو 5 ااهلعت ل دقةءابعقالخ تحت اذاوم لى ىتساحاو

 1 هضومد روعااعاهنال مآ. لاى هلحاشمريغ ماللا قت قوف تضتفانان ؟ تسلحام : رالا نكي

 رعاشل الوقبت اش هتمقل نيحو كا ذريغ هئاقلىفناكض رغلاو لا ضنالثأ م 6 ا

 ارارلاعنم يوهلانكلو * راع ىلع للا ىثدلا فو 5 ْ

 ماوقاباماوثأ هللاذعستو ممنورخ اقشنو لاحرىّدن رخ الا لوي

 ' ماسقاب تاز را درو نك «ي هتلحلضف نمىتفلا زر ساو
 قارلا, سل نم رعفىر 5 دقود.حلا يارلادم هر 1 ْ 1

 تاماهلا عئاذوداكست مول وفصل: ةرخد نقلا: رام دنا هلاك سيالهناذاو |
 ا هسنع تضر ءاوانهال نع ضرع او ازفت س اد - ءازفوتم تا هش ليس

 هتدن ند تل اةْعْنِعْرلا كَ ىلع لئقأوهفر ط قريعبالهفطعابب ا ةمنهرتسغق ةناقالمفاكست ف اهيأ ارى

 1 قر الوهتلحاسم عيطتسالادحأن أب يغلاباسح رىبلهملارب زولالبتتو هرتاود مولع رادالو هو رص ا

 ا تساند : عبطو راو ذل ضف لكى دنزو زازذمباحماذ كلاذذاتنكو ف فوعا

 1 تادرلا مونى رخت ليختاوةر ةرهدلا نملابق 0 ليم دعاسعو هج عمود و واو ةضغشعلا

 ا ءاوفس هلع 1 وورق دشتسم تق ال نهارا ءتدعاذا ىح بهز مودأ سم عسون

 || مودك السأ نعردلادبرذ تفامنوتفابتي : راحو كلا متةقو :رلانالغلا ن مةدعىاذ نيد وب دونجا مامز

3 3 
 انرلا ا هتعو ردعر ملولاخلا ف هسعيج هاش ببطلان اثال هترك ذَّلرهرك نارثكتمالواحصنمءذهاقر وأ

١ 

 49 : 3 - م ع ٍ ماسلا ماعلا - )ا || ىعاضارعاوهشفتبابعالا هسلقو هفرط ةمبش ت“الموتلا ةليجلا ةل اكل هتدازالو حرب ز هفلظغتساال

 . لاه: نا ناي ْ اش نعزمأ ةهسق كانهتءفلاةهيشزو<اممداو رلا تةلعتام ىلءوأ ةيناعمن نمد ىلع مالكا ىطاعتو

 اولا اهوار ىروضع نذوأ نيف هر عش نم |
 1 : 0 0 0 ا فس نغم افراد دارت لح نمش

 ع اركو 59 ب3 0 ا

 ىلا لضو تح ورصد ءايلع |

 6 لوملاةمدخ

 ِي :راص> راسلا ندا ا

 | ئداقلادوت ١

 :ةعرضر ونوهخور هللا

 لضافلا لماعلاملاعلا مهتمو)]
 نيدلاى<تىلوملا لماكلا |

 «(لاجااشايدجتريب ندم
 هدلاو لطيف مولعلالصح
 . لضافلا لوما ىلعأرق ع

 نعل

 ثدلاءالع ل ضافلا ل وملا
 اديعمراصو ىتعملا ناجلا

 اسردم راصم هسرد] ْ

 اكان قامصعر زولاةسردع ١
 زاضغ ةينيطنطسق ةنيد |

 سرادملا تر تاءاسردم

 ةنيدعاتضاهراص م كانا

 ام ضاق وهو تامهنرذدأ

 نعل راو ىدحا ةسحش 2

 هللا هجر ن اكو ةئامعسدو

 مسا عرفت

 3 ام> هاناكوتداوزاقو

 0000 هلوادتملامولعلا

 قودملا لماكتلا لضانفلا.

 ل

 ٍمسلا كوس اكان

 م

 كود. ؟دبالق فروصتلا |
 هعددس ردعاسودم راض مث

 ' ةسردءاسردم هراص ءقوت

 راسم هز ب ليعا
 رز ولاة تررعاتسردم

 ةينيطتطسقباش اب مهازا ْ

 ردنلتةسردءاسردمراص مم



 اة

 اراغتوارار ىزاالا أب وه]-ه- وهتنس نفهاظقو و هيدنن ف اكم ىلاريشي و هظط ىو وهسلايع هوللكو ىلأةسردع اسردمراص

 نماج مناة مركلاوءافولا,ت سقاف ىلع لابقالا ضعب لبي وىلاهيناح ىنثب نام ارمثاراكتسس اواوتعو || ة-ردبلع ىراصنالابربأ
 ا 0 لدصق نمىسفن ىلعهتنحامالولاب؟ ريخ تادف كريت شن الاف تاىلعدزب مهنا مسَعلا نسا ||| اسردم .راص م ىرابلا كلما

 م. ةريسصإ تبدأ الوب رحت هيزسم ل نم كلثمىلا ىسلا نم ىنأرتعشح وكترايزبلذلا مسمن مىردق ||| اثابدومرب زولاةسردم ٠

 هنردأ ةن دعناخدنزب ان ١

 كيد ا ا ا ل ل

 ها م ةروب زسملا ةنب دملا نا

 ىذااامولؤايربكو ك.عو:ل والبنوك بست ممىلنبا !تاقوىداولا ةرارقىلا لمس لاردعت هماعت رت || زاصمت ةينيطتطسق ةنيدع
 لهكعارذهبلالوطبالوك عابم_:عرصتقب ثيحملا كتم بىرلاو كسمنب باهذأا نمدملعتنأام تحولا

 هنردأ ةنب دهن تر واسملا كن اهيكبلاةراشالا عمت لعو ءزعب تلمإ ثناطاسوأ هلايذاب تاع فرسشوأ هلفالا ا ائهه

 ايستكمارعاش نوكتن | تورعاملابهذمه.تلا كب بهذ موامازيكاهتنزو وأاهردت, كسفن نردتول || اينغمتسر دعاس ردمراص م

 يتيثلرلهناناعالار ركب ورافتخالاو مفصلا فب غرب وراذتءالاف نيلي لعجومّتب ريصغوهنول عقثتاف || ىدسحاباسردمراص

 || هيدأترغص هيدأ معو هيسسن كلها هن ف فيش لدصقن ا اذها, تلتف ىرعصقتلا د عاالو ||| هنيسعو كاملا سرادملا

 ا لعارطركلا اتددمكنكل هتئاوالك كري تودكلا ثارت دمحم لهف هتلزنمتضف# هناطاس دنءمدّةّثمْوُأ راض م اههردنوتد موللك

 ىقئعاجلات ذحتأو رارصالاعمكلرذعالتلةفراذتعالادواغف كدئحابمنودالئاحاق اورمتب ريضو امن ||| تاطاسلاةسردعاسردم
 ٍ ةلك اث ىلءانأو ةظرفحل ادنعةمرملا اهلمعتست ىلا ةانالا لامعتسساو هرذع لوقو هنرماس ف ىلا ةمءرلا ا

 || ءاضفف ةصرفلااهعمزهتني ةقرعمىتفرعن لهنامسةلادك ود وهو هتقماتمذومض وومعب رتتفف ةدحاو
 || بهو ىتتله- تنككولى فرعي ناكن متعاسجلا هذهف ناك امأ سنو ىم ايل ل عنذأتسأ ل لوقاف وح || :

 (٠ دفوهبطاأام ءانث فوهوىرب_هنعكلسفنفزيخأ ل[ ىرشنر طع تمهشامأ قواشرت لأ كلذك كلذ نا || م دوبرتلا ةسندملاب
 ميش نمةنالا نافناتس اكتروس نمددرأ كير غنمففك ١كيلع ضفخلوقب اددنغت وامين ا تدعم نال || نيك كنيسعو ءاضقلا

 توعبسس مول لك هلزيعو
 امضاق راصم اههرد

 هتيتاعمفاهملا تيهتنا ىلا ةباغلاز واحت نم تست اوهد قدك رسال ىلءتاموامهردنونامث

 هنامسقاوامععم ىلغد رقت فعسوفوامافعم ىلع لبق و لمآلا نم بعصا اةسضاب ردت ضرت ا دعب كلذو ا 6 6 لالا كلت
 عراب

 1 لوقلا وتس نيف ىدوهبابسايقلعتلااهنّوسن وىعم عامج الا, هسفندعبوفاقالم قارعلادر وذنم تناك ةثامعستو نيعب رأو

 ا هب ليغ فاطعالا فه ضم ثدح اذاق هان ذاق نييفوكلانييبلاطلا نانتف ف ىههيلعنذأتسا ا ا اهلكمواعلا ف ةكراشم هل

 .|/رغثو رضاح ب اوج وةهكف قال أوو ناسلو منراظفل اذافعسفن نعبر عاف ءاكشف ابطل ةردز ||... عكلاعتهللاهجرناكو
 : هاراق هلضف نمهتنستامب ىفكلمو هلئاسعش نم هند هاشام ىنبعافخ ويثلاراةدولوهكل اناث ص ابأ ايقتاماصادهازالماع

 | مراهتكل مالكا لاطدتو هرعش بي اعموهناقرسراهط فام هندي مالكسلا حاتتفا ناك انهه نمو اناسأ | ا م
 : 00 امزالموراك ذالاوداروالاو

 ١ || كلذفاهعيج هلنارأ هنارك ذك ن اكن افةجدئاوف ىلء ل غشت لاسرلاهذهو هعات نكم افاضعب ضب |! 90

 ىهوةحضوملااهام«دقو ماغع عالط االااذها ف ساحلا ا 2 2 3
 ا اهحاصل تدهشةسارك ةسشع ىتنثا ف لدن ةريبك

 بدأ هيفو نيرلع لحد ةرضاحماةبلح ناك هلوزهاشلا ةماقاو راذدتسالا ةعرس عمره ابلا لضفلاب || 0 0 3

 || نيناقونانمةنسرخ الاعس ررهش نمنيت.ثالثل ءاعب رالاءوف روك ذملا تالا فونواضن اريثك |! ا 2
 : 2: || مصةوعدلاباخناكو
 جادرشساب هاب ىلع بتكنف ماسلا ىلا رشد قءدج وفءدوعنهءاف. ضء ضدنا ليقف هنعلاسف ةجسرتلا || 2م نيت || :دهدّوأ روك نما دهازلارعيأ هش سلعتنعرخأتن لتعا هنا ى تاما رك ذوىلاعتهتااهجر ةئاملدو || © ةطلالوتم ةدقعلا
 َ مماهدعب وةر وسكماهق وذ نمةانْعم ءانفلالاد عب وةلمهملا ءادلا مشب ىمئاحاواهن 1 كلذرك ذمدقتدقو ا ٠١ الن اك وايد اًماعُش 0 ا ا 0 ]داكن

 ماحهمساهدادح[ضعب ىلا ةيسنلاهزهأ رثك ا تاكو ريخت الا اح
 0 2 | ل 1 حوض ءالاو وماز مماعقا

 - ةيطوقلانبابفورعملاحارهن ىبسعن مهاربانيز زعلادبء زب رتدجرك باز || ح ”دوماب هما
 .. ««(رادلاوداوملاىطرقلا لضالا ليشالا ىسلذنالا َ . ١ ايندلا ضآ ىف مههلنك لو
 ا : - 3 ِ ّ رونوه-ورلاعتهنلاحور

 هن ريو عه”ووهريسغور اجب ديعسو ىدس زا هللا دي عنب نشحو ىوقلا ني هنلا ذيع نب دم نمةتلبدش اب عمم

 0 يي 5-2230-222- اك 2
 8 2 لضافلا ملاعلامسممو)
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 ناكو مهرتسغو ثيغم نت باغولادبع نيدمشو حرعالا د .لولا ف نباوزب زغلادابعزب رهاط نم ةئطرقب
 سانلاىو راورداونلاو ربط اوهعفلاو ثب دعلا !اةفاس شاذ عم ناكوةسبد رعلاو ةغللاب هنامز لهأ ملعأ نم
 ريس ةياوربًا بلم سادنالارابخاباعلطضمناكو هرابقشنالوهواش قم: الراث“ الل مهكردأو راعسشالا
 هنعزن وتوم .اعأرةتامرثك أةغللا بتكت ناكو هبلقروط نع كلذ لعاهئارعشواحئاهتفلاوحأو اما ضأ
 كااذ نم هيلع مس امناكواهملا عرب لوصأ هلتناكالوهقفلاو ثيدحلا ىف هتباورل طباشلاب نكيملو

 عمض هر ع لاطف عيمصتل اةيح ىلع هيهلدبا و رالام هنلعأ رعد اما اريثكن اكو اهفالا ىلعال ىنعملا لعلمعاما 1
 مهتع ذو سلدنالاب هرصعمعاشم ىل دقناكول اوهكلاو خو يشل اهنعىو روةقبط دعب ةّعبط هنمسانلا || ا
 متفق ىذإاوهولا.ةفالا في راك اهئمدغللا فةدمشملا بتكللا فنصو مه دئاوفنم لقتل ن مرتك 5 0

 دحالام هيف عج دودمملاو ر ودقملا ناك هلوهتجم رث ىف قيساكهعبت وعاطتلانيامدعب نمعاق.تابلا اذه

 َن وهي عجاس ل دنالا لدا ف لاتل | ىلعوي أ ناكو مدت نم قافومدعب أي نم عأ دلو فصولالو

 هلي أر نم لبن أن مدثمول سل دنالا بحاص نجلا ديعهّنلانيداريصان لا نب مسيل 4لاق ىتسمظعتىف غلاب ||
 مككرعشلا دج ناكو كاسنلادابعلا نم لئاضألا هذه عمناكوةيط وتلا نب دمتلاةفةغللاىفاذهاندلب |

 يع ركو ًارعاشلا ب يدالا ىكح هسضفرو كلذ كرت هنأ الا عط اقملاو علاطملا نس ىفاعملا داو طافلالا
 فداصت ةقنوملاةيمطلا ضرالا عانت: نم ىهوة بطرق لمح مشسل هلتعيضىلااامول هدول هنأ ىحملا لي ذهنيا

 اقلب رشثيتساو ىلع ير عيف ارالف لاق ةعبض كانهاضبأ هت ناكواهتعارداصروك ذملاةيطوقلا تبر كباب
 كلذ هلاندلاو سم كلاوهنمو دي هليشالنما,تابقأ نأ نم هلابعادم ةييدبلا ىلع هتاف
 اوكسشفنا كاتغلاىلعرتسهمفو د هتواخ ءلاسألابعب لزم نم. هلوةبةعرسب باجأو مستفلاق
 ءاثالتثلامون روك ذااركب وب فوتو« هتوعدو هتدعتو ىنهش ناك ذا هديت ابق نأ تكناامافلا#

 ةالصتقوءاعب رآلا مون نفدوة بطرق ةنب دعنا ملنَو نيتسو عبس ةنسس لالا عسب ررهش نم نيقبعسبسل
 ةبطوقلاوه مدل قالاوةروك ذملاةنسلا نمسح رى فوت هنا ليقو ىلاعت هلااهجر شد رقةريتع رصعلا
 ةيسنلاهذه ةنك اسءاهاهدءيوابتكت نمةانملاءاملا يدش تو هله هملاءاطلاسكو واولا نوكسو فاعلا مدل

 دنسلاودنهلاو نادوسلاوبأ طوقوروك ذمار« ىنأةدح هيلاب سن مالسلاهيلعس وت نن ماحنت طوقا

 ”لولم نم ناكوةسثطب غن ةيوتنبأ ىهو ر وكسح زم اركب نأ دسج محا لهن ى سعت يهاربا مأ هذ |
 نياسملا عمربصن نب ىموم لوم قراط عنتفا ةديسو سادنالا سموقو سابطرا هتوخا ىلعو هيلعو سلدنالا
 روك ذدملاسابطرااهعنمةلظنم كاملا دبع نب ماشه ىلع ت دفوةروك ذملاةيطوةلاتناكوسادنالا دالب
 هنعهللا ىضرىومالازب زعلادبعن رمتملاومنموهور وك ذملا محا ص نب ىبسبع ماكلاباهسو زتق
 ثعاح واسم هلاسناو ساد الا ىلا مدس أه نن ىسع لاَعتناسس كلذ ناك سادنالاىلا اهعمرذاسو

 اهنعاه عفكف اهملعةاصولاب سل دنالا ىلع هلماعناكو ىاكسلا بعسل باطخلا ىلا ما ثه باكي طوقلا
 ةرواعمن نجرلا دبع :ريمالا مان ىلا اجايحتااط ولاحلأ است داعواهتمرح ع و وءايقاها تاكا ماهفصتأو

 اهمسابلغوابتاح ىضةتو هلع لخدت تناكسف ةيمأ ىنب نم سل دنالا ىلا لحنادإا كاملا دبع نم ماسه نبا
 رابح /ىهفل ا وهيذتن املاح رلا مال_عأ ىفلافتسالاب اك ىفكلذرك ذموملا ىلا اهماوفرعو اهثب رذ ىلع
 «ةقومطباعىخع راتلا فيذع نند## نب دج أر عوتأ همضغلاةبطرق لهأ نم نرخأتملاءالعلاوءاهقغلا
 ىشيقلاب فو رعملا طر لا ىرفاعم لاب رغم ب هللادبع نب رغم يدمج نب نسل اركبو با هسغلا كلذنم
 كلذ. بسن: ةيطرق نم رغلا ضب رلاف شق نيع با سنالا باك ىف ىطاشرلا نيدجتر كب ون[ لاف نع هلماح
 نيعيسو ىدحاةنس ناضمر رهش سمات عل هلل فوق وي ىثّقلا ىرفاعم ا برغم نيدحم هللادبءولأ

 معأهتلاوهلبقروك ذااد# نين حلاركييبأدلاور وك ذم اانهوتلقةلامثلاو || ٠

 ( لوا - ناكلختا - د6 )

 . فيزناب ىكوملا لماكلا

 *(ىضيقني ريهشلا
 ءالع ىلع هللا هجرأرق

 ةمددىلا لصو ىبح هرصع

 لضفأ تاالضافلاىوملا
 عساس رذمزاصض مندل

 اسردمراص مث سرادلا

 ةدلبت كرا ةسسردك

 اسردمراص مث ىومطسق
 مئهنرذأب ةنبلخلا ةسردملاب
 نيس ردملاىدحاراسزدمراض

 راص اسف نيتر واحتملا
 سرادملا ىدحاباسزدم

 اسردفوانشةهراص مٌثنامعلا

 ةلرت ث هي ساما ةدسلب
 ةنيدم كأو سن ردستلا

 تل لب ةتلعامم
 قابتذتام ىتحالبلقالا
 تالثوأ نيتنثا ةنس
 ناكو ةئامعونيعب رو

 لماع املاءلاعتةهنادجر
 ' ةريسلا معْسسم اناص
 اعشاخاعظأخ عسطلا 7 ا

 ناكوريتعآلا ارد ركذ.ال
 ىتضر وانتدلاىلاتفتل.ال

 هتلاروف الاب شيعلانم
 هدو ىلا

 لضافلاملاعلا مسمن و)وع

 بوقسعب كوملا لماكتلا
 .هحاي رسما ىديجلا

 د هقيلخخ

 م رضع ءالع لعأرو

 لوملاةمدنىلالصو
 ىلعزيدلا ءالسعلضافلا
 اسردم راص مث ىرانفلا

 راصمم رهشق 1ةسردع
 ةي ردعهست وعباس ردم

 اسردمراص ع ىبتلعأ
 راص م سارغأ ةسسردع



 ةيناطلسإ ةسودع أسودم
 سردملوأ و هواستعم

 اهبسردموهو تامواهب
 دوأ نام ةئس ىف
 نأك ةئامعساو نرشعو

 الضافاملاءكاعتهّنلاهجر
 ايسانمادهازادياعءان اص ا

 َّك ودمك وصل ادع رطل :

 تحاص ىلاعتهللا هجر .

 ةردا را
 "م ولعلاىفةكراشم هلتناكو

 تاكو هعفلا ىف ةراهمو
 مدح تعدلا سس

 هدقسىلاعتهللارونةدنءلا

 لضافلاملاعلا م ممو) د

 نيداا حت ىلومأ لاا

 ب« (رامعملا لابرع ريهشلاد<©

 متورص ع ءاملع ىلعأ ارق

 يلوملاةمدخىلا لصو

 منح جالا نيارشافلا
 َن وكس دس زدءاسودمراص

 رز ولاةسردعاسر دم راص مش

 ةنيطئطسقتنب لعاشاي دوت
 ةش ردعاس ردم .راص 5

 لاصم سورا
 نيكس .ردملاىر-اناس ردم

 'راصومت هنردابنيتر واعتملا
 ا سرادملا ىراب |[ رع

 ةنب دعا ضاقراص مث نامعلا

 راصو كلذ نعلزع مباح

 ىدحا.اسردم اسنا

 هلنيءونامُملاسرادملا ١

 مامسه رد نولاسع مون لك 1

 اناث تلعاسضاهراص

 ةنس فاهم صاق :وهوتأمو

 ةنامعسو ني الثو ب رآ

 اناع لابعت هتلادجر تاك

 ميما اكلاص

 6ها[4

 *«(ةبط رقت زنىبشالا ىدسزلا ارشثب نب هللا دبع نيد مش نب حم ند هللادنعنن ندا نب در وا

 | ريسلا لعل ارداون لاو ىاعملاو با ارعالاب هنامز لهارما ناكوتغللا ظفحو وتلا اعف ءرصعدحوأ تاك

 باكو نيعل باكر صتةاهنمملعر وفو ىلع لدت ب تك هلو هنامز ف هإةممتف سل دنالاب نكمملو رابخخالاو
 هللاديعىنأ هش نمزىلا كؤدلادوسالا ىنأ نمز نمسلدنالاو قرستملاب نيد وغللاو نم و لان اعط

 ةماعلا نك باكو نيرهاملا ار وتس كتف ءامسهتلااعملهأ اة ل رلاىوتلا
 هّللب صنت حلا سال اهراّتشاو هإثمدح السبل اولا فةشالا باكو ادح ديتموهوةد رعلا ف مضاولا باكو

 اعنهعفنوة سب رعلاو باسل اهلعىذلا ناكسقهتلايد زال سدي ا كا

 ةمطخةمعت زوو ةطرشلاةطخوة يلمس اءاضق لووّةضن ر ءانندةستم ىدس , زلاركو ألانؤاربتك

 سلات مهنا معزي وداحوهتحاحر صا « ودابص ماي هابيل ابدأ ملظعتس ناكوانامزهد ييز 0

 الخمر راو انس تطلاو لذ د رضحاالوهنم3 ذأ ذآ هنس لْثمفَد ريغو هدب لهأ نمغاملظعل اءانب نم طو

 رهف نبلسم نأ ىف هلوق كلذ نذ ةرعشل ازيثك ارعاشروك ذملاىدد , لا نك نيع تاب اكتستع 0

 سللاو ا منال هلوسقمو نب هنانعْيئوفلاتا لسابأ
 سغنل ارمصق ىلء ا 0 اذا د ةمالقىنغت ءرااباش سلو .

 1 ىنركا ىلع دوعملا لوط ملسمأب ةءأنآ « اخناو ل1 اوزعلا ديغي سلو

 أ بتكت هذا لفاجلا د وعلا هنذأتسافاهملا قاتشافةملسس ابدت راج ُلرنو رصنتسملا عملا *
 1 الا ترعص ئئدسمعتال 5 عامز نم نيسلادال #3 ىارالإا كالو

 عاذولاةفتو نمدشأ * باذعنمهللاقاخام *« عازتلا ىلع تنمريصك" :

 اكشوانل م5 قرتشينا # ىاونلاو ةاحانملا الو م« قرف مايجلاو انام
 عادصناىلابعشلكو * فارفدلال 2 لكف يعامجااذناكا مدعي نم

 عاطقنا ىلا لصولكو * ذاعبىلاب رقلكو

 تاطوأ هن رغلاف لالاو ةيرغانئاطوأى رعفلا

 ا ةضقناكو

 اهلا

 دشني اماربثك ناكو

 0 اريح وناواسائلاو د دحاواهلك ئثضرالاو :

 فو رعملاىدادغنلا ىلءىأ ىلعةْغالاو بدالا دق ةدقناكو أ
 1 عمبو نسسلدالا لدا د ذمدسقلا اعلا,

 1| ماش ءلابىلاةنب دملاصج دنحن 7 هلصأو مزحن دعس نب دج و نواق. نب ددعبتو م اس ” مسأق نم

 : ةالصدعي مو. لا كلذ نفدوةتيليش اب ةلاسفلدو نيعبسو عسن ةنس ةورخ الافلاس لقفل سمك امر قو

 ةمعملالاذلا نوكسو ميلا تشب جذمو «ىلا عننا هجسرةنس نيتسو انالث شاعو دج هنب باع ىلصو رواقلا |

 ماههسان ىعسفددأ نب كلاماهملعدإو نول ايءارج ةكأ امال ضالا فوهو محاهدعب وةلمهماءالارمكو

 ة5 الاكل: نعراظنلااوعطقو ىجملا ىلءانلءابنواع واه نومس اوراصىب-برعلاةممستىف كلذرثك

 |١ كاةمسلاهذهةلمهملاداهدعب ابتكم نمت هال توةدخوملاءابلا عتةوءازلا مض ىذيسزلاودع

 | ةريبك هةر وك دملاةك الابىعنىذلا اوهو ح ذم نب ةريشعلا دعس نب بعص ني هينمهم«اوديز ْز

 مهعهللا ىذر مهرب غو ةراعقلا ن هريثك قاضاهتمجرخنملاب

 ِْ ل

 1 بتكللانموهوة الا ىف عماجلا باك" كلذ نة فيلاوثلاب تانتثالاو ةفلاووكا لع هباع بالغلا ناك
 |١ فداكروك ذملازازقلاهتلادنعانأ أ ىرصملا بتاكسلا قريصلا نب مساقتلا اونأ رك ذوةروهشملاةراتخلاراكلا

 ١ تءاضىديبعلا ارعملا تن: 3 هزعلا ناكوريغ لاق وانتك هل ةضورصم بح اص ىدسنعل ازعملا نب ز 7 مرغلاةمدخ



 3 ناكو بذأ حا روفو : ها[

 بص تعم نسسح أ عفو ساهي لكلا نأ نوب وحخاارك ذىتلا فورخارتاس هبق عماباك فلؤي نأ هيلا مدسقت دق رضما
 ةريسلا نسم ةديقعلا ل ىوري عدل :نمهقلأ امىرحص نو ىنعلمابمذلا فرسارك ذىاخ لات فدصقي نأو نعم ءاحفرحو
 ةدج قال ساصو كارما دع ول عراسف فيلأتل اذه لع وا نمش فلأا و2 نأ تلعامو رازجلا نبالاق مهعملا

 هنا حقرتتاةدصأ قوةحو ل تاج لوري كلاءخ ران ىصسملابفورعملاراتخماريمالا هلك كالذرك ذتقرو فل باكا هل غل بف قد رط لاعتهنلا قوةلايعاض لأ ىذوئوزمنامبرقأو ليس دصقأ ىلع ىنحملا اذهىف ةسسرفتلا بتكلا نم نرتملاعسجسو هنزن رعلاءرصأأم

 "م ةصاخوءالعلا او لواملا دزعايمهمناكو نب رجالا ةنسلا عططق ونيمدقتملا من ً وك ناار اْرَدل انابذ وعالا

 اتا دق ىدلا عوبطمرعش هلناكوادب دشاكللمهناسل كلع اينذوأ نيد إ«ىفالا ضوملنا لماقهماعلا دذعأب وبع سال س5 لماكلا لم ضافلا
 ” ماظنلا لصاوفو مالكا ليصاف تراسل تينا ا د.ك ولو ىناعملاد ملون نمرعسللا ىلعةردلا لهأ هلواحتأم نا رعشملاا رظواداوم ]| : 0 ىصق ةعسلاو بحرلا ىلءّدعدلاو قف ةرلاب غلام نفح الور ةحريبذ نمتحلا موةهك ادم هنءاحاع رعون دم
 ' «(صاسخلا 0 : هلوق كلذ نه

 .ىتح لامالاىف تطسناول « نيكملاهسفهناكمردقو «ىداوف فك بخ لغواما ممهرصع ءالع لع أرق
 ' قوفحرذح نم ءلعتطخو < ىنيعداوس ناكمفكتندل ب ىنبعف كنان ءلريصت لوملاةمرخ ىلا لثصو :

 اص مدي ول انبالضاقلا || موي كسم عمت سفنىلف « ثونلفلاتاف [كبف نمآو هب قامالاتاياعالنمولبأف
 ممر هش الاةسردعاسردم تورعلا طاملا قتل بلع «تفامسانلابولقتنمأ اذا «نونملا تاساك ن مكراع

 تاطاسلاةضر دعاسردمراص بدت اقلك فهلا بادع < الولوىايندتنأو فيكسف
 مهسورةنب دع ناخدم زباب ريوضلا ىلا شم هذسهج < هورهظت الوادو ىلاو ورعد اضنأ ءرعش نمو

 :ريضألاح الك اوهىف « مءاضر تغلباذا ىلابأام 1
 مسهتمو لحملا اندم نف « مسهلعرهدلا قرف نك رنمالا اضاأكو

 ىدحلا ا قدام راض

 هتردآب نتروامتملانيسردللا
 ةسردع اردتم راض ع مسقملك ضرالا ف مههسقف ع مهعامتج اف ىدرلا فان ىدرلات اك

 رو راك وا لامآلا لماوه ةيغترت + عبر عسنزلا أ نمانلو اضنأ هلو
 تاعرج ناطاشلا سرد لاشفالا نم اندنع هلام نع يشر وتاداعلارك تبادأ ]ا
 7 افرام كارأى تح راد قاد عز و كلل تلعنتجأ اضأهو 1

 ناس © صو را ىدعت ' لاوس قواخ لك تغن # ىانع نع لضخ بيغمتاعج
 ْ سزادملاىدسحا, اسردم ١ كلن رك ذاممن سح روك ذملازازقلا ىنعبمللا دبع ارعشو لاق مث هذنهري# .ريثك ع طاقم هلرك ذو

 مون لك هلنيسعو تالا ١ تناكوعراصتدالا حو للغراعشالا نم هت مام لكتاب اتكل اذ هى تطرس دقو هن اور نم نكحأ
 وهو تامام_هردنونامت | ناوريةلاٌةرضحلابدارماووهىاعتهّنياهجر نيعب لب راقدقو ةثامعب رأوةرسشع ىتنث نس ةرضاحاب هناا
 تس ةنس اهب شردم أ ءزهتد2 ةمام_مءلوالاو فل امى: نيءازو ف اقلا تغب زاَرملاووب لاذ موةكتلمملارادشن اك 0
 ناك ةثامعستو ئثالثو 1 ةعاج هرهش ادقوهعس وزةلا لعل ةبسنل

 ْ ةكراشم هلتناكو اتقدم | ٠ -(تافنّطلانمهزيغوروهذملاراتلا بحاصالوملاك هرصا الضال قارطاىتاكشلا 7 007 . الانا لاعلاعتهللادجر | ىصسلابقورعا زب زعلا دبع نب لرعمسا نيدسعسأ نهنلادببع مساقلا نأ نبدجتك لا ازعراتخا ريمالا)#
 ١ مولعلا ف ةراهمو مولعلا ىف 5 0 لا ”٠ ع لا 23 3 ذا هدو ناخد ا

 عسبطلا ملسئاكو ةلوعلا نو ةمدك لصا اودانحإل ىزلعب قاعيتاص فهو -ىر روافراعم دن لو لت ةنكاتنب

 رصمبحاص5 اك اةمرنىف هنرصت لون اهخ واقر ذوةداعس هند لائورصم تحاص ىديبعل ا رعلا

 لوف م دمهصل |لانغأ نما فنمعلا اوسقلا دلت هنااضن ا هس.فرك ذوةئاسل "و نيعستو ناسخ #س ف تأكأ
 نيثالئرادقم عج و ريبكلا هك رانا هده دنا هيس سجس تاريضاو سل انك املا عملو بيترتلان اول

 نعادسيعب سئنلا ملح

 ص تمسلا نيمح ف اكتلا
 : رون ةريسلا د سضةذدكعلا 0 7 : 0 5

 : 1 0 1 ْنَم هري_-8 نع هنومضع ىنغتس ىذلاهردق للملا راثااهقس فلإقىذااروك "دماغ راتلااهنم اه.صمأ 1
 : 2 7 5 5 199000009000000 #0000 خس 0

 لسافلالاعلا تموز«



 || وهومهريغونيلزغتملاوعايدالاو نيلدعملاو ماك اوءاَضْعلا سلانو نينغملا ارابخ اوءارعشلاراعش ا وةجرتلا || كوملاو اقل ىوملا

 ْ :حارلاباكوتقرو فلو هومريغو رعشلا فاعمف ردتلاو مولتلا بكم غناصتنموةقرو فل أس مع هثالث || هب ؤملان اكوملاوىراذعلا

 ماعلطلا باكو ةقرؤاتئاماقرسشواقرغ تاه نمرك ذى كلادف ل ناكر :روةئامستشو لأ حايترالاو || كوملاةمدختءلال صو
 ضصصقوةقروةئاهس+و فال ةثالثثادابعلاونايدالا ف صوفةسيغبلا كرد باكوتقرو ىلأ مادالاو || .اسردمراص مم هداز فرعم

 فل اعامما ف انصأىةنع انملاوةعتاشملا باكو ةقروةئاسهس+تو لأ مهلاوحلأو مالسسلا مهماع ءايدتالا || هسورعب تاك انالومةس ردع
 ةيئاصلااءاضقلا باكو ةقروتئابهمبابسخلاو مودتلابقاعتب لبق لا لودللةلئمالا ناجم ةقروا::امو || هيلف ةسود اسرد مراص
 رداونلاوراعشالاو رابحتالا ب ئارغن مضت ةلمتاملا ثوب اكو ةقرو ال 1 ةنثالث م د ةسردعاسردمراصمم

 نما باكو ةقروةئاصمتو لأ فات ؤمربسغ فلتلععوةتوهو عام.الا ىلءاهر و صرركسر مل ىلا | سدا اب ىطصموز ولا
 ةئامثلثباوحلاولاو سلا باتكو ةقروةئاممسوناغلأ هناي رثءاةانامو ىوهلا له راس أ ىف نكسلاو 0 ا

 ىهوهداو مأابببىئر انآ كلذ نف نر عش هلوبتكلا نمكلذريغؤامناعمو ناغالاراتتخ اشو 0 ّ ا 2
 هدد! نمىرتلا لحدةوارصأ# اعمدم نيعلل قبتل ةسدافو هي اعطقتبلتهتلاليبسفالا 00 0
 اعمانسهذا نوملاتتافالاو « 'اهليقثمدقت ومال ىتلادف : هب اعبسوأو هشام ستان || يااا داع
 0 : سرد_هوهوتامئاملا

6» 
 هس دهني نيدلاءالع كوملا لماكلا

 بئاجيلانماهبامو ءافلظاوةالاوءامالاوتالولانماهلح نمورصمرابحن و هوهيناعدف :دراولابتكلا || .*(نيجر حت رهتسشلا ىلع
 هذه قلعت هيفانبتكى ذلا تقولاىلا مب لح نملاوح واهل: رك ذوةمعط الاف انضأ فالتدناو ة.تءالاو || مهم هرصءءالعىلع ارق

 1 هرازف روهثملابتاكلا قارولاس دالاعوملا أ هللا دينعدجءارارازتسادقروك ذا ىضسملان اكو

 ةهجدبلا لعاهاي ان شن وتابنالا ذه ىسحسملا لمح || .اني دسم هسا
 ءاهسلاب ضن كلعراممأو ب ارتظن تأ هتسرفلداكو هب ار درسا باح ما اةتاح هنلحر ناك ةئامعستو

 ارينمغامض ماللظل اذاعو 5 تدروالا ردن عوذت « .ازيطم امون ناكحامالالولو بحاصالضافايلأع يلاعت

 ا ىجاهالاو نابت هلاوتالسارملا ف:ريثكراعشأ هلالويقماوا- ابد دأ ارعاشر وت ذاع ولا ىأنءاناكو دج ناكوةديو قالا

 || هيفبوغ ضو سانلا يدب أب دوج و ممط*و راني دبة رو نيج لك حسني ناكو دوما هراعى هدست ناوو || ”اونمةبحصل اذه ذإةرواخما

 |ارستاعرجخالا مون روك نما ىصسملا ةدالو تناكو د ةناماَونيعيتو سمنة نس عودا ىفأ نءازافو نزاكو || باسحال اعتان اعسشذتم
 || تير شعر آلاعس رزهش فوتو م ريبكلا هع رام ورك ذاذك ةئاُملثو نئتسو تس ةنس مج ر ْ

 001 6 . * به.لوبا اه هه ع 2 2 فه عملا 05 5 5. 35 9 ٍ سفنلا ىتخ» عيبطلا م نك

 ل ىلصوةنس نوع.نو ثالث هر عوتناهعب رأ نس نابعش عشان نيثالارا ودك هدلاوقونو د ةثامعد رأو

 تايبالا ذهب ىصسا اهداومانرمدلاو فوقالو نيعجسأ ىلا عت ها مهجردرا دف نذدورصم عما ى يلع || .منا خلاف ةكراشم لتاكو
 ..!مقاقرودعلانمتيع بلح « موتكملارهظ وءازءلاهنع © فوطن, وءاكبلا هلي تلمح || ةسصاخ ةيسسن هل تناكو
 موك ن سهعتولندوالا» < ابلاغ تيشن اذقرهااي < مقيوةرات دعستي وافدا || هن قرةيلقعلامولسعلاب
 نمتيدفلا دن لبقتتنكوأ م مركبارتلاف ضم لحذم# ىنالالاسىتتسلادقرهداب || 2 هحو ردلاعت
 موأت مف نايثيملا ىواط نم * اعزاج ف اراذا مول نمان 5 مصر ر هوهسيفىاطظع تضر | لضافلاملاعلا مهتمو) د

 ١ 0.1 ملابابشلافةوبالال كت « هلثملكحتىافتعف ىأب ىوشنم لا ىديسس كوملا

 0 مومهنامزلا نم هيرتعي وأ # :ىدرلا هيرب نأ عزحأتنكدق . | 2 «(يدلاببقللا
 || يسلا فو ميلامطب ىهسملاو ويمبمثا مرك ذودخح راف هداومهرك ذدرصءءارعش نمةعاسجهاثرو | م66 هرصع ءاسأع ىلعأرق

 [| فرعو رجلا ىلا ةبستلاهزهباستتالا باك ققاعمسلا لاق ههمءاحورخ 1 فوةدحوملاءايلارسكو ةلمها ١ || كوملاذ ىراذبعلا ىوملا

 دول_ذلاريمالا نعيرصمو ةيراغملا را بحاصىصسما مم | ةمدخ ىلا لصوم يتامل
 . .بقلملا بتاكل ن ودج نب ىلع نيدجت نب نسل ادعس نأ ندمت لاعم اونا )< هدارفرعملضافلا بوما
 0020 «(ىدادغبلانيدلاءاهعةافكلا فاك 7 ] ةبسردعاس 0

 || ودا درصنولأ ءاوحخأ و وون ا هوه لضفلاوةسايرلاب روهشمتبب نم ةياكتلاو بدالاب ةمان:ةةرعماذالضاف نا 0 00 0
 عجب راس ووبةنب دع نان

010 



 ه[1و7

 ةرك ذتلا باك ٍفنصو هريغو اج ركا لضفلا نب ليم امساقلا نأ نمروك لا اعلاوأ عسو
 هلثمني رخأتاا نمر عم<ملراعش لاو رداونلا اوبدالاو م راتلا لعل غشت ع.ماجملا نبأ نموهو

 ةديرملا باك ىف فاهيصالادامعلاءرك ذتعتمملابتكلا نموهودوج ولار ا روهذمو#
 ءانتباو .دجلاءانتقا, ف اكو هوى دمتتسملا مام ا ناولدببحاصراص مك :وفتتملار ؟ييعلا ضراع تاك لام
 عبجوةزك ذل ا هام اياتك ف لآو لط:بدالا لدأ ىلع هلو لبنو لضفهيفو دما

 امال فرس را 0 ا سم ع ةقرعملاو |

 ىكلذو سس مرنأ ىلاهمصن فلز , لو سيحو هبصنم تسد نمذخأف ة ةِضا ارعاهفح دقلاب ضرعتا| دقتعي وأ

 شيؤلاة حورس يفازغلهسفنل نيشنأو ةئاروستتو نيدسو نيتنثاةنسيلئادلا
 ةجشم ىهو مب رلا ييشش رمش اهةنلط سيسر ة ديم م اهددقنود ةدودغم هاسرصو 1

 اهقورعطيبا لاو تب رعدقو# ةئاروىنلانارولس نماهل ءاهتب رطاهلعتدسدقوىرستو . 1

 اهقب جلاد ءآز وطاو رطتو ع تلعأى اهسلاعوم ملاقنيدصاذا 0

 اهةيدصحو ريك تناك كلذإ 1 اهنا عئابطلا ىيدحا اهتمت

 ىعس نأ كلاون اًساجو د دازتستن | كيلاعماشاحو

 نيوسل ١ 7 ثغعل اهسف

 ١ اضيأ ةلدروأو 1ْ 1

 اًضرل :ىبنلا تتم ناو »شط ”واظجلارب زتس أ امنكلو : 0

 . تديلاواض] !يرلاليقتو *َ اعملّقعلاو سأرلا فرشحخاب .

 نسل نكلو تنأ ببط « تيط ليثم كنأ ىدن

 ىت رطُشلا صفح أ لوقدعتسملا مامالا نع يو روارب ارهثك ثيب رولا مه هناهرمغلاق ودامعلاملاكىسهتنا |

 ررسلا ارظنلا نعىنعت لو ىلع 5 اه تيلذا ىهلاترج ا

 رذعلا نمبجرتساههبلاترظت ىنلاخي ببقرلاوابملا ترلظت
 ةنامعت رآونيعستو سن ةنس بحر فروك ذملان و دج نب!ةدالو تناكووهة بعل 1: دانا فاعلا نمانهوا

 شر رفرباهعماعب رالا مول ن فدو ةثاعسعنو نيَتسسو نيتنثا ةنس ةدعقلا ىذرشعي دام انالثلا مولود *

 دقتعي نمو لامعلا نءنأك ةلودلا سر غ بعلم نبا نيد جر صنولأ ءوخأ او سيلا ىف هتومناكودادغب

 ةناسةط ا ىذيف فوتو ةنامعب راو نناسشو ناس ةنينر فد ىفدلو يهتبعص ف بغر وحالصلاوريفنالهأ ىف

 دعاوشب نيفراعلاو ب اّكلا ع جوس نما مخلل تاكو شد د رقرب عع نفدو ٍدادغيب ةبانعم#و نيعب راو سمت

 ةنسىلوألاىدايج . ثا تيسلا مول فوت د الب د وطرمح :ولاعالاة ف ةرعم ىف فيلصت 1هلوبابسملاو فرتلا

 0 نيعجأ لاعتّما مهحرتئامس+ و نيعب راوتس
 «(ىدادغبلا ةعب رق نت اييفورعملا نجسرلا دبع ني دجتركر ولا اعلا )دع ا

 'ىدحبان ماكو اغلا ذببعن تشك ئاسلاو اءالودادعبالابعأ نساهريغو ةيدتسلا انت
 ةرضععاصتخم تاكو عددهم حلمأ 3 اظغل ضف[ دنع لتس امعسجتن ءتاوخلارةييدتلاوع ء رس قايندلا بئاخع

 سائلا ىدياب روهشمباثك قةنودمَب وحأو لئاسم هلوميلا اهطقنم ءرك ذددتملا ىلهمادجىنأر زول

 نمتاوخلان تكف ة[ضقلااةبر رغلا لئاسملاهءلانوبتكب و هنومءادبهؤالضفورصعلا كاذعاسو رشاكد |||
 ىلع ةيلزهلا ةلئسالا ع نمهلنوعش ةعاسج هيىرغ روك ف اار زولا ناكودولاسانملاةباطمثيلتالو ف قوتي :

 تتاكسلا ىلع نب سانعلاوناهنلا تتك امكلذ ف ةن حالا ك| ةاهتع نسل" هب رتظلارداونلا نمىتش ناعم |[

 ضل درغبلا هتهجو ورمشبإل هم جادو تدلوف ةينارصنب فز ى دو مى ىلاعت هلا «ةفو ىنماقلا لوقبأم 1

 منأب نيو ههنا لعورو الدم نيل زها عب هارت احس يسافلا ب ريالا 21

 اضطر

 را دك كل ارك ساحل ياس اس حس 0 ا

3 

 قاب سرد موهوقواو

 نيثالثو نداين هيبس

 7 تاج .ر ناك ةئامعستو

 بحاص اع رك لاعت

 ذيدا تاكو ةدمعب قالخأ
 احراط ةرواحلا تبط ةيمصلا

 ةكاشس ها تلاكو فاكستا
 ضصاصتخا هاناكو مولعلا ف

 هّللاحو رتيلقعلا مولعلاب

 هحورللاعت

 لضافلالاعلا مستمو)* :

 ندي ىلوملا]باكسلا
 د(دوسالا اردح ر وهشملا

 0 م هرصعءاملع ىلع أر سق
 ىوملا ةمردمخ ىلا لضو
 ا لضفأ نالضافلا

 .ضعبباسردمراصُع
 اسردمراص م سرادلا

 لام مرام ا رقع ربع
 دساتم ةسردع ابسردم

 1 رادباس ردم هراص م هس ورب

 مهنردأةنيدع ثيدحلا
 ةس ردع ا زدجم .زاص

 ثا ديزباب تاطاسلا

 رناص مث ةروبرملا ة#ني ديلاب
 0 وبل ةنإ دع ايضا

 مو ءاضتلا ف هنرسدم<

 روشاو هتقبارط ضرب
 تاطلسلا هلزعف عمطلاب

 ىلع قبو هبلعضغءو
 هلنيعو فطعت ء ع ةرمءاذ

 امهرد نيثالتت عونك
 ا را اودعاشتلا قد طب

 ىنولاملاة7لعَتامو
 ضلع 5 هرادي ردن اد سم

 ل ةئيطنطسق

 ةلئادجر 0 0

 .لشفلاولعلاارهتش



 تاو ئييدنلا ازاشموةملطلا ند
 || قوناهتعيت الها مهلعىداني و و صضرالا لءايصس و لجرلاو قاسلاةينارصنلا قنعىلءبلست وأ هلاغتشا ناك هنكإلا ةنارقأ

 || مدقملا ىاهملارب رولا ساترضحداد غي ىل ارك ذ 3مدقملادابعنببحاصلامدستتاسأو مالسلاو ضع || ٠ نرزكأ ان دلاروماب

 | مظعاماهتفاطل عمدت, وجأ ةعرسو فرط نمىأرفروك ذملاركبو أ ىنماغلا ساهل فناكواضيأ هرك ذ | زعلاىلا هلبللعلاب هلغتشا
 ا | حورلافدفج جت سلما ف ناكوهتلوشاب امك ديمعلا نن لضفل | يأ ىلاب حاصلا بتكوهيمعتهنم ىاعتهليادجر هاخلاو
 |١١ هلأس دقوممالك ع متق رافتسسا ىالاهركذنم عنمامتسحنلئاسمىف ىئاراجتقعب رق نبا ىضاقلاب رعت لضافل املاعلا مهمو)#

 ا | كناوخاهبف كحزامد كنأب ربه سلع لشن املا ةفاققلا لح ن نعدمتى أو زولا» ةرضع تاطتب ليك نب ىلح هللا ديبعلماكملا

 0 ا ءارلاو محلا م2!بوثلاناب رح وت اق ع ةعبرأدود-هذهف كن الغد كلطسابو كناطلس همفكيدآو ةهح نمىرانغلا توقعي
 ا اقعلارتست ىلا ىهو تعاا قوق ىتلاة ضن رعلاة قرنا ىه نون مل اهدسعب وددحوملاءاسبلادب دشتو د«( مالا

 ا اهنمةلج ترك ذاةلاط الا ف والواو تؤلسالا اذهب لع لئاسم عج و برعم ىبراف ظفلشاب رعاو * هرصع ءالع لسع رق
 | لئاست ةعراكنالاراك امس عنا هاك قفروهشملار 0 ٍ تييقلالملا لاو
 9 ” الاىداج نمنيقب رشعلتدسلا مون روك ذملارككوفأ ىضاقلا فوفو لئاسملا هذه نم اهتاباوح ىل دارا ةدس

 ْ 00 و الات سوتتس نوتسو بحر عدد دعب الونسو ل لضافلا ىوملا ةمدسخ

 ١ رس هيدنسلا او وب ىناعمسلا 1 هدحبقل اوهوةلموم نيعاهذع واهتدت نم ةانث ملا ءاملا ن َن و ى :راصحراسلا نيدلا
 1 ا اسءاهاهدسعب واتح نمةانثملاءامل ادب دشن وز مهملالاذلارسكو نونلا توكسو ةلمهملانيسلا كرا باغ

 || قادبسنلاو ةبسنلاءذهنيب قرغللصصأ ىناودنس اهلا سرني و رابنالاودادغب نيب ىسيعر من ىلع هيرق ركتملاب ىاقلادو خيش
 ُ  ذهلادالملّدر واحلا دنىل ادإلر || م كوطانأ ةيالوت روصنملا
 : ا . ىادالبل ضعي اضافزاص

 1 11 ا ا ل ا و ا و ير 222 م (نيدلا لاجل بقو نيدلنكربقلملا نارهولادمتنب زر نيدمتهللا دب ءونا )ع
 ةنس لاعتهلادجو نام || هنفولاعتهلاهجرندلا حا ص ناظاسل امايأ ىف هيرضملاراندلاىلاهذالن نم مدقءافراظلاءالسذفل اددأ

 || بتاكل ىاهمصالا نتدلاداسعو لضافلا ىذاقلااههىأر ودالبلا لخدانإف ءاشنالاةعانص هيتعئذلا || ةئامعستو نيثالثوتس
 || كاسورحلا قت , رط نع لدغف مهدود وعممتعلس قانتالو مهتةط ن نم سل هناهسفن نم لع ةبلخ الو الضاف ىلاعتهنلادجر تاك

 ١ | اهفو سانلاىدا ؛ًايدوح ولا ةريثكى هوهنلا هد وسنملاو هنروهشملا لئاس :رلاوتامانملا لعولزهلاق درط ||| ف ةكراشم هلتاكواك ذ
 ١ لكي يف أ هناء افك ريبكلا مانا هين نكيلولد هفرطلاكو ةتيشاحتقر و هحورتفخ ىءالالد || لسعب ةمانةفرعمومولعلا
 1 انرادب ةناطملا لوفوانامز قد ثمدن ماقاودالمل ف لقنت روك دما ا ارهولا تام هتزك ذإهلوطالولو 0 افلا ىو" ناكو ةءارقلا

 ١ ىلاعت هللادجراب رادب ةثاسم تو نيعبسو سنة نس فوتو < ةطو او ا رقىهو || فماظعلاتارسقلا ظفح
 || قدمدنمرامخالات درو لضافلا ىضاقلا طخنمتاةنىارادلاناهلسىأ زهشلا ةررت باب ا ءنقدو هب || بحاضن اكو رهشأ ةتس
 : هذهنون فلالا دعب وعارلا خفوءاهلا نوكسو واولا م هد ىلإ م ا ا اك اذح ةديج ىالخأ

 ا ا ةنيدمىهونارهوولا ةيسنل |١١ نككال هياقف مركعلانم
 || نيدهتو توعيأ ني دست ىدب ىلع نيتئامو نيعسستة نس ف تس أْاهنا ىطاشرلارك ذوكاش لارصلا نامزلا اذهفابملعدب زما
 1 اع دايس لادا برادو مه مةوءالعلا نيتعاج اهتم رخوةعانجوسودنعأ| امم روان عءاس هلذاكو

 ةددشماهنحتنمةانثمءاناهدعب و دقو فارسالاد حز وات

 اهلذيوةيظعالاوم 1 تاام

 كلمو مركللا هوحوق 3

 ىلع ىهو ةريثكح انك

 ةدلع فال ا ةرسشعىورأم

 نيدلا نموا التاكو

 ' رافد و هلاضفا ةعسل .ٍ

 و ولا ْش 3 بصانملاةبلوت عم هناا

 ْ ها ناني ند :

 روع يع تالا ا م 5 نت الشان

 ىلا نباو نرملا ناو ىربالا تانةدهمش نما مثيب دبل مينو قانا الأ ىلعا ممتن 'و دادغي
 هناغف اوهذر وهدم باخ ناوا د د هلوهبق نسحسأ اردت لشحن نجأ مامالا هذمىقفنض 1 مهرب ريغ 1



 ها

 هرم لز : ودعي نم هلهالو تارع ياست اهلا تن اكو ننس لفن هلوع ركن 0 1

 قوثوو نارحة شن كدع# ؟اهسفتو نعي رآونيتنثاةنس نامعشرخاوأ ىفهداومو »ع لاح حال ضودادس ىلعأب ز 0 ّ

 هقح فى زوالا نئا طبس .رفاعملاو لاق ىاعت هللا هجر ةئامس ون ريشعو ىدحاة نسر فضرشع ىداحلا

 نةرهصس ماخ ىف تامو اهنعهدعس و اهنمهحر خت حءءار ولازب الدحأ ابمف غبن قم نارعت اندغضنا

 0 , دال الهرة هولك ارح عما هتعمسولاقالوأ واد ذامئالخازهو ةروك مان

 قئلنوأ مونلاب ىستلتال 35 5 ترذندو اننامحأ

 قراملا رسحلا ماس ىلع 5 اوفطعاو عدا

 ىقلنورمعلا هذدق 5 اعلل اىلابلب ىواطمت م عج :

 دعب سيدا مول ىقوت لاق مهءلعىتث اون ا رانافىا اره فين نةمالسنبنساحت سول ولأ 0 ذو

 نارتعهةفتوداهزلاولاديالاد؟هوبأ ناكو ماعلاو صاخلا دنءماتل 'لوبقلا هلو لئامشلا ملم مالكلا ِإ

 راب ناكوقتاب:نباكإماهف كابل قفلا فنا اردت فذص تارطانملاىفاقذاسحن اكو دادسغس و

  .ةقتنأودادخي ثيدح ا شمر عهموءاضي د اهق علا بجو نأ افلا 1

 اضرنعنكمل ملقارف يضماىضم جلغمالسس 22250
 اضغأ له مونلاب ىننحأ * متيغذم ىنع لبللا اواس

 | ىضق انيلعقارقلا رمب د ىذا قو ىلقبابحأأ
 امرها تراك نمثتفوعو # ميىامجا كاسم داعنتل

 ١ ا «ي مكح اراطم نيقتلال

 ارج هحولا جفلولو * قمح ىلعا اوبح ناكوو

 -- ا * ىتحرفنم دنأو ايحأف 0

 ناك الفالما هك رعا تناكولاق امهيآكشأ نأ ىدح وأ جلاقفءانعمامتيجت معن نع ل

 ً برا تعضودق هنأ رصادحو نارحمملا عج رالف ءامت نمتح رج دقه 0 ودى ًارءاسع

 0 اذهامالكوأا مم ىعسف ءاعلا اهارىتلاهيشتاهنا قعلةمم أب ”انةيعت ايلاق هيلااهوعف 0

 ٌكوبت هيداب فةدماب ىهوةدودم ةرمهاهدعت ومملا ع يخف ةواهتحت نمةاناملاءاملان 0 .داهقوف نم ةا

 ىئمنا تاكوةديابلا هندى لاه ايوسنمةيعتو ماشلاق ن رط فصتنم ىلعن وكن اهملارعب 7-0 نم تاستالا

 لافاكرهتشاو لاقاذكههنكلى واسم” ءامجت ىلا ةيسنلا تالي واسم” توك

 دي (ىناّتعلا. ف ورعملا ىوتل اجوزن :مهار نبى عنيدجشرو ة نموت «ار* :

 بدالةرقور هلال هأ سف سنان ىذلا عيا عل اهلااربمأل نونو ةقلاو ردل,.ةرس أك
 نا هك ذف الان هرهشلا نبه اةيهتاداعسلا أف درسشلا ىلا

 نوهومروعتم أ ىلع ولات هللاءاش

 وذ ضوؤتا لق ل2 وب باكا لكذ ريثكلا بتكو هتقوزعاشم نمثي دما عجسوامهريغو ىلا ولأن

ا ءاثالثلاة إبل قوو ةئامعب راونيناممو عب وأ ةنس لّوالا عسيدر رهشفف هتدالو تناكو + هب ١
 سم

 ةلمهلانيعلا 2ك و دع 0 ا او

 ليرادرولاقفليرا رات قفوتسملات ”سيلاونأ هرك ذو ةثاهسو نير سشعو نيت" اةنسرفصرشاعرصعلا

 ذاع صصقتلا نس ح وهو مون لك ىريسغتلا سردب ناك لاقو هلضفرك ذوةثاخسو عب رأ راآدنسو ا

 كاومالا لمصتو هللحلا

 نكعالإجلاو هلي زكا
 ةدجلاهقالحخ ف صو

 لد زملا هتاماعتا ليصل و

 ةعشاولا هلئاضذ رب رقثو

 ةديصقلل حرش هثل ارو

 نءهوهو ةدرتلارئاعسملا

 هللا حقراهح ورش نسحأ
 هك رضروتوهحورلاعت

 ”هحوتت نانا ىلع فدازو
 لضافلالانعلامتنمو)د#
 تدل ماسلا لاىوملا
 اليك رهبشلا نيجح

 ب (ماسسح

 . نم لاعتهللا<جرتاك

 .لعأرت و قومطسقة بالو

 هنارقأ ىافو هرصعءالع

 هلئاضف ترهتش اوةءلطلا نم
 كوملاة مدخلا لصوت
 ىلا لصو م ىراصحرانلا
 نبالضافلا ىلوملا ةمدح
 اشودم هراص مث نسح حاملا

 زاض مةسهأنأو 5 دس

 اشابعساف هس .زدعاش ردم

 اسودمراص مم هسورب نب دع ا

 هسا دمار 0 .وايق هك ردع

 انشعم راص /َم ةرولزملا

 تاروبارط ةداءناشردمو 5

 2 اهمس ردم هوهو تام و

 نيئالثوعبر وأ تدان

 ةللادج ءر تاك ةئامعشتو

 ' اًةمعال ضانالاعلاعت
 0 تناكوادنشماس :ردماقتدم

 مدلعلا ىف ةتحراشمهل
 هنارخأ نيب لضفلاب راهتشاو

 تالخأ تحابص ناكو

 اعضاوتم اعشذقمةدرج
 سفذلا مملح عيبطلا مل

 .ةنداحماو هر واحلا نسج



 يه للا فياكتللاحراط ةبمصل اذيذأ
 اهيلبارعاش ناكو و مشن: ريهر نب دعس تب باتع ىلا بوسئموهفو وسل رويال باكا ان بولا نس ورع 0

 قش تاكو تاحقر واح ماشل ابىجل اةعدقلاة ني لا نم « رسنق ل هأ !نموهوهريغودش ثرلا نو دره رم دنجت هللا حو رعرووىو-2:و

 هاوس ع ني لعساتلا اذه ىئبموةاقول أر هطا ؟1لىناله,تلاثأ اناوباككلااذهىفدرك ذ هحن رضرووهحورىللاعت

 لضافلالاعلامممو)#
 دجسا نت دوعسسم نب رتب نجرلا ريع تاداعسلا نا ني دجت هللا دبعوب لاقي ور .عسو )و ل 1 سا

 3 ىئ هت
 نئهدئبلاىذور ورملاىفاسار 0 هيل نا ريوجلا ل

 ل هيسلا ف دعس ل(: كش
 هزيغهمعوتسسا د لا مهمق سمعو هوو اواهحرمش لاطأ اواهحرشف هب رب 7 اتاماقملاب ىنتعاالضافاس دآناك || كأ مهلا دالب نمدونأ ناك

 روهش هبأكو هوهفصت ىلا الو ردقلا | ذهىلا بالا 0 امم نمدحأ غل ٍ ارك تاداخ سف تأ ار ايضافراصو مورلاذالس

 تأدعب هتعنوذحأب سائل اوةيطاسيجسلا هاقناحللا ققشم ثم دراعقم ناكو سانلا ىدنأ اندوج ولاريثك هئباأ ارةواهدال ضع

نسمل أ لضفالا كما لعب ناك مهنمورصععا لع ىلعرونزملا
 ابتكمشير طب لصحوءرك ذم ةتدقو نيدلاحالص نا طال نما ىلع

 ل داللاف ىلخلاىجتاهلاتاكربلاوبأ ىكحو تاماةملا رمش ىلعتاعتسااموةبد رغةسسي فت ةريثك || ديؤملا نبال ضافلا كوملا

 عماج اروك ذماىدوعسملا لزن ةثامسجتونيعبسسو عستةنس ىف باح لا نيدلاحالسصناطا سلا || ندد ل شالا لوللاو

 لدعفاهوش< وهودتبًردقلو عناماهنمهعنعملاهذخأ]اهتمرا داو فقولااهمتك ةنازخخفدعقو بلح |( اسردمرا ممن سح احلا
, ارو فوزاحأو مهنم تعمسو هراعصأ نم ماستر راص تس سوادملا ٌضعد

 روكا ذلاىهدنبلانأن يرحل شعب خيرا قس 

 تقوتذاو هتروصام يهدتبلا اس نم لاقالا ضب 1 و2: أم سعسو نب / رمسعو ىدحا ةنس ةيدال اوتناكم توكسا ةضاحساب اسردم

 مدأ اذهنآر هاظلاو بام جتو نب رش عو نيثنثا : ةيسرح "الاعب ررهش ةرغعاثاللاة|لنمب رغملا هسردعاسردم راض

او عساتلا تدسلاةإ ل ف فوتو رهشلاو مولاي هط+ نمالوقنم هنوكل || ةينيطنطسةباشاندوتتر زولا
 لالا عيد ره نم نب رشغل

 نورساف لج عفسإ نفدو قشمدة:ب دعهئامسجتو نينامثو عب رآةنيرخ الاعبب ررهش لمت ف لبقو || فاهبسردموهوفرتد

 دشن اماريثكن اكو ةروك ذملاءاقئاخلا ىلعهبتك فقوولاعتهئلاهجر || نيئالسو سجن ةئس
 ءاع ءامدلا لسع د“ اهنع تضع لف قفانتلاراذحامد د ىكست كن دهعتلاه .هللاوجر ناك ةثامعستو

 3 هرعلوط نم # ”ثناث ىومدركل ”ءازعوأ:واسل < تم لاذام تلتف هلتناكو اك ذالضاةىلاعت

 ءامدلادعب عمدلاب « ىتبتأداعس تلا 2 تن“ الالوقوهلئمو || ةصاخو مهاعلا فةكراشم
 ناكر ءلرط ل 5 ىمد باش رقت لف اضعن حربشوةيبدالا مؤلعلا

 .هتداعاىلاةحاسالف ىذو رورملا ىلع مالكلا مدقتدقو * روك لادوع ه1 1 «و*.لاي هتينسل وأإ تاكود كسلا حاتغم نم

 نم هيد تن ىلا ةبسسنل هذ هعاهاه دعب وةلمهملالادلا خذو نونلان وكس وةدحوملاءانلا 0-0 ىهذتملاو « || احراط حورلا فيشخ

 ءاغلا ىهيد ماو يبه مقل اضن اهملاةيسسنلا ف لاقي وىرقسجىبرعلايهانعموذو روم لاعأ ىلع هعبط ناكو .فاكشال

 دعب وفاقلا عي مريثك قطخاهتمح تشو ملاو ةدحوملاءابلاب وأ مكلاو || ةللاح ور مالسالاةرطق

 لعلطمل.>-وهونوناهدعب ؤةنك اسوا ومهم .ومدم | بتحت نمةانثمءأب و ةروتك ممل 0 رضروو هوو

 هليذفىروثر ودين رهسيفونيتاسلاو طب رلاوسرادملاوةحلملالزانملاهبفةيلامشتلااهتهح نمقشمد || لخافلا ماعلا ههتموزد#
 لاغتهّناهجبر فاكلا فرح 0 ذمدقملالب راسحاص نيدلا نب رن نيدأ ارعظمهانن ريكو ماجه سيفو فسوا ندا نانس لماكلا

 ب بول مالسالا نيس اهب حدمىنلاةيمالا ا هتدمصق قىاعتهّنلاءاش نا 0 قى الا نينع نس الوقت هشو داذل معقل ىتخانا

 ليحل اف لاقواهاهزتنمنمعضاومرك ذواهف قش مدىلا توشت هنافءاطلا فرخ قروك نملا .٠ نيلاعتمأ 3 مهد دازئحاب --

 لوزن سيلوهبساوولوزت * ةزازتحت وساق نمىدبك فو 0 7 الع 2
 اهفعدبأ دقلومدئاصتر رع نمه نىوملا 3 ىلا 0

 ةطصم نذل ا لضم لضاف ْ
 ا ءلاىبنحاهلادبعْيرصن كأن .عاتنركبفأ نىغلادبعدعر لا 1 2 0



 هم ةلصاو||

 هكا

 ه(ثدحملا ىدادغبلا ندلا نيعمبقلملاةطقن
 0 ل 17 هاو 2 اكل يم 01 كسل ول طب 1ز كب 2ل تاج 0 الط كل سل 01 تاك فا هكا تراك هند كل د لا |

 ناس ارخ لدند هإ.ص< ىفنيلحارلاو هني اتكودعاسم ن . م , رثكملاهبننروهشملات ن1اةنلط ن : متأك 0

 قيلاعتلا قلعو ريثكلا بتكو مهتمداغتساو منع ذخأو عاش 11 قلورصمو ماسلاو : هر زطاولع +لادالبو

 هبعمجأ لو هتقو فهي عمسأ تن :كوديتاسااونسلاوةاورلاة قر ةادسقتلا ب انكوامهرك ذمدقملا نيلظفاحلا ا ١

 رهدلا ةنب دربك قىريظملازا هر ذ ا

 ءارسلاو ءأ ارمذلا ىف كل ءلاح 3 ل "ثرهظتال ْ

 ءادعالاد اين لسسلتلا ف د ةراص نيع-وتللا ةجسرلو

 ىنغلا دبع هول قوقو وب ىلاعت هللا هجر هنومرياناصوف لاغتش الأ بلح ند دعامة مزئمون تنكوةلوهكلا

 ءاهاهد._ءب وولم_ هما ءاطل د فقام تولامضإ ةطقنو *«راثن الاو للاقتلاب اروهشمأ
 هك هلا ا نانسي رار يع شالا :ةسروت نما ليلا ىأ نب ىلعونأ فوتو د ةنك اسأإ |

 : ةديرملا باك ىفىابمصالادامج ءلااإ

 نبا اجلا نب ىلعن لس | ىنأ نب ى حب بلاط ىلأ نب ديعس ىلاعملا نأ نب ” نت هني بعون )<
 تا دال عمم ىطساولا رؤملا ىفاشلاهيقفلا شيددلا ناب فورعملابا اغا نب رمت

 دب(ةديغم قيلاعت قاعواريثك
 ل 7

 مت ا

 2 راتل || و هلاح عام ١ وت داق ناكو هنار واعتىفاهامعتس قاهدروت ناكودئسح تن اط و هلشئاكو ا 2

 مركلا دبعذعس يأ جيران ىلع الب ذ هلعج اراك ف ذضو 0 روكا ذملاءالبنااو نير وهشملا طافخللا ن ها

 ١ ل 0 ني لامسنف 1 ذوب.طغلادا رغب زعل ذل هرك ذمدعملا ظذاط اق اعمسلا نا 0
 كلذعمو درا فاخذ | نيامرك ذكلذريسغف:صو اطساول ارا فنصو هءفرصت موتا دا <*ثالث قوهوهدعب ناكوأ هلفغأ ََّ

 هلل انو ةلاوس او هنالك ١
 سفنلا مما سانملاع ناك |

 لاقو نس مش : وهو ةئاسةسو :ةرسشع ىدحاةنسةدعقلا ىذىانياءدر ولاَعفلب ا راق قوتسملا ا 1

 بنا اوما فا رعسماقو دصاعب دص دع دج زفارط مالا يتيبسخ ٠ هسفنأق لسا 1

 بنا اوشلاوىذلاب ىدادوءافص د اواراعذدادولا ىن ىب» مم رم ١
 نقاوعلاو واعف ىف هندجاف 3 هتيضاراوابحاص مهنمترتخا امو

 ا نيريشعلاو سدا لا نينا مو هندالو تناك يفوت أى هتلهترمداهنجا لعروك ذل ةووأ لن لذ ا 0

 ا ةيسوع "الاعب ررهشنمنرل تنام نينثالا مون فوتو دع طساول ةناممس# و نيستنو ناسك ةنس بحر نم ا 0

 فرم ردر فلو | عيل مك يد ٌئيدلاو *« دخلا نم هي درولاب نفدوىلاءتهللاهعنر داتا رن اتو 0

 لضاغلا ماعلا مسجتم واد

 نداالالحىلوأ ماكل لا |

 طساوىجا وس 77 ىرق ىهو يبذل ةبسنل ءذهةثلثم ءمءاثاه رعت ؛ واهتحت نمئانثملاءابلان رك و هزدس .وااقانلا
 8 م منع ها اص اا 0 هلل ديعس ىلا عملاوب أ دلاو وتد 5 اودلاون اهب و طساو نكسو ثييدنم ىلعءدج مدتوه نكن م 1
 00 ا 0 .ةناممدتو نيرشعو ا 1

 "ل - ناكلخ نا - 3 (

 دعاقتلاقن رطب امهرد ا نس فوهوداد غيب ةثاق“ونب رسشعو عشة سر ءرغسص نم نب رشعلاوفاثلافروك ذملاةلطقن نب افوثو

 قلاسحلا كا: ىلعتامو ا
 ةنامعسلو نيسجتو تس ةنس |١ ناكو هد _سمروا|#عضومافنذدو داداعس :ةنامه سو نيناعوثالث ة ةدسورح ”الاىداجعب ارث ْ

 لالح ةمالعلا ىلع كانه

 انرددراصوتادإلا ندإا

 مامي قرتومعل ادالبب

 اسردمراصو مورلادالبكآ

 داسضرب زولاةسردعاسردم ١ هلو سدا: يفءاحو هس فرص# انقدركا ذمدقملاالو كامنب رصن ىاريمالا باتك لاك الللعليذو ةيوانلا ا 1 ' راصممسرادملا عب

 مينطنطسفةثيدعاشأب 9 : قاباصالا ب ومىأ و ئسدقملار هاط ند #ىباتك لعلب دلال ثم باسنالا ف ف.ظارخ لوح 11 باك 1
 ةسودعاسر دم راض ا

 راصغ بوكسأ ةيقاحخنا 1 هلع ىث ًاداهبشي دولا عمدواهملا لصون مة جقهدسعو لب ر راميران قىفوتسملا نب تاكربلاونأ م ا

 ةسللاةسردعاسردم 23 نيرخأ 1 نيديجلا فار ءلاعارعش دا وهوى دادغبلا لبشلاىنأ نب نيسللا ني دمت ىنالود شن لاقو |

 [سودم .راص مت هن رد أند دع ٍ

 ٌمتازولارطةدلبب اتمو |
 نوعبرأ موللك هلنيسع

 املاعلاعت هللادج ءرتاك

 هل تناكو اك ذالضاف |

 ةصاخخو مواعلا ف ةكراشم 1
 حرس و ةندالا مولعلا

 ىآعتهنيادج .رناحكح و |

 2 درا فافعل انراش

 ناكوةبعصل اذيذإ فاكتا ا

 اسس فرست ال

 هابي رطخام مساكشر و |

0 
 ةعدبلا نع اددعبةرطفلا

 هللاحٌو رولعو هتديقعف |

 ماعلا

 لع لابعت هللا ءسدسرأ و

 السمو مت ريم ءءانلع



 نارنزت نبالضافلاىلوملا ةمدت

 *«(نيدلاة هك توعنملا لتصل ر طن نب دمج نب دمج ىنأ نب دمت هللا دعوت ا) اهردمراص مث نسح حاحا

 0 ا م كلا ىلا ةتسودع

 ضعبل هفنسمعابتالا ن اودع عاطملا ناؤا سباك" اهنمةعتمملا فيناصتلا بح اصءالضفلا ءاردالا رح ا 3 0 0 2

اردلا ريسفت ف عوبنلا باكو سشبلاريخر شيلا رخو ةثامسختو نيسجنو عب رأ ةنس ةيلقصبداوقلا ِْ راغا ا راسل
 كا 

 || مشو تاماقللا بحاصىرب رعلا صاوغلاةردىعةيشاخلاباتكوءانبالاءابحتباتكوريبكرشو مركلا || ءاضقلانعغرفودعإتتلا
'تيلاوسلا رماح دو قرب ةص ورجل ناعرع ؟امهوىرب رعبا تاماسقلل (آ ةس#ت مول لك هل يسعو

 1 حرشلالوأ فت ًاروةعللاةغب ران 

نعقلسلار هاطلاوبأ اضفامل | مس هريس هارك ذي هلىذلا 1! فرو امسهزدنوثالثو
 اتفاخ انا نولوشب ساذلاوىرب ردا |هّمسشنم 

عتاس ىو را ىأز قلبا ملعلاب لاغتشالا ف هتاقوأ
 1 اذ هدا رت طدنع لف اماقلاهنع در دعب ىوت ذل وسوي رصبلا 

 ْ ميشلا نعى كحو با وصلا, لع هلئاو يلعب رعب لو تكسف سانلا ىلء هيلع وهون ذاك الا نم أ اش عضول# 1 3

لا ترسف قز ري ةاج-ناوند ىلءتلأ لاق هنأ ءرك ذمدقملا ىدنكلانيدلا ا 0
 ١ اهت]ءالق كلذ ل جالاه

 هاه ر قوتو ةدابعلاو

 ا" وا ند هلس لاحت
 1 وخلا فلئاسم «لعتدروأفةغالا ووك قد ةرطاانماننيب ترح و روك نلار فطن ىيعانجلا عج ٍْ ة درأ

 1 ودجخلاب ىم لعأ نيدلا جبان جيشلار ارفط نءالاك ضرع ساخناداك الفاس رق رق ةغللا فهل ناك اهب شعرلذ ٍ انااا حشا

 1 عيصري_غةقلذتا ممذتماّعلاريصقر ةطئنن |ناكوانق تو عون ناناوإ لوألا تاتفةغل اأو 9 اطاصاةترما هدم الدماف

 وفودنلااب وسام عاملا سيق هيدا هك ذن ةرعشروك ملا ارذط نيالىورب وهحولا أ رهالثلا ارهاطاسقن امك

 مسقمتن أه لوس كنار * ماعتنأ لهف ىلقف كتلج | اعد ذتماعضاوتمنطابلاو

 م رك ى عصخ# هقاتشآو و ]*ىداؤفىفاصخثناآلأ : | ريبكلاو ريغضالالخ“

 ترعلاض عب لوق أوف نم ىبعملا ازهزتاذقو ةمظعةيرش تساص ناكو

 مشنو هيىورت امنزملا نم دي هزة ىعلس تناك ادلب قس ْ فلدل اراقب شم نايك

 م رك ىلع صام هر لت 5 هناق ينك اش نم ع نك ألتاو ىضذ ص ناكو نيسلعاصلا

 هلوق كلذ نف عبط امة دعةد رثناب اك ىىناهصالادامعلا هلدروأو

 ا اطضبتك ناكو هئاضو هيصل هيشرتصلا رزع ف رعت و 6 هبوطخقأت ءز اا لضف ردق ىلع

 1 هيدصت هس هرب امذ لقدعف 5 هرايطسص|ةسقتب ءاعق لف نمو رو وهحورهللاحٌو راثسح

ولا ارخ 1نكسو .اًمصإ هدلومودالبلا فل ةنتوةكك هثاشن تناكو ْ 4 هع 0
 0 نيتسو س+ ةئ- ساس موف وهاجةني دكتق د

 ةاسقدستلبا حجر هنال بق ىتحتامنأىلار ةغلادناكب لزن , موناعتهللاهجر ةنامس#تو : لضاغلاملاعلا مسهتمو)#
 0 نمو ةكريسغي

 || ءافلاو ةمعملاءالقلا جفن ر ةطودالبلاض عن قفاهعاب وةاجسم .نعاه لسحر حوزلاناوةر ورمذل اوةحاطا | ديعنيرمشمىلوملا لماكتلا

 || ةجاحالف ةءلتص ىلع مالكتلا مدقتدقو هبزافاذا ارا ”رفاظنئذلاب رذط مهلوق نمر دصملاوهو ءاراهدعب و أ رعنيد سمج نن نجا

 هرداعا ىلا *(ىلحلا
ْ 

 ا ل سس سب سس ل آذآ 5 أ

 ةيمآتنب رحب * رزه نايس ىلأ نب ةمتع نب ” ربح نن هد واعم ” رعت هللا ديب عند نجحرلا دب ولآ ) 2 م م ىلعأر#

 *(ر وهدم اىرصبلار ءاّ ثلا ىتعلاب فورعملاىومالا ىثر هلا سعت دنعنا م

 0 ا ل التالق 7-05 ريهشلا نب لش

رب ناكسف نوئب هلت امو برعلا مايو رابحمالا ىورب ناكو ادار عاش ذلضافاس دآناك ىلا لضوم ىكمربلا ننأي
 1 ؛نعىورو ميئ

 دن قحماو ىنئايرلال ةغلاونأو لات دبحسلا متاعوبأ اهنعىورو فن نم طواوقني رع نب نايشسن و ىتفلالضاغلا كوملاةمدخ :

زدأ واهب ثدحودادغب مدقو مهريغو ذأ | نءااشاب 0 ن دإا سمت
 0 ةءتعفرعشلال و اوةنوتارشلابار تمم تاكو اهله هنع

يف نيبيدأ نير» مو و وهناكو راسم كيرضح نوبملا
ديلا ناك فيناصتلا نم هلو ن

 اعش أو بب . راعالا راعش آباكو و لت 

وك ذا قيس والذ يقر تالجنالا باكو .جيذاا باكو نذغبأ نيب أ تالاءاسنلا مقفول ةفد ةعرسس ار
 تهر

نا لج رللو ايناز ءأأ دالبل ا نمةدعب اتاقراص
 07 لمع الف 1 :الع اودع للعجن نافل رست همراقعنافثل كلذ ناوانالف 

 هلقور ةشيووعرابلاب# كتان اود قدستق نبا 0 دون 0 رسام اد دص / ةجنر ناكهفكراضاق تانف

 لدضف بحاصلابعت هللا



 موو ف ما مل 4 1 وع"
 قيدديو قيسععتو# 3و

 رضاونلادودحلاب ىنءنضرعاف * ىضراعبحالبيشلا فاوغلا نيأز 1
 ةيراسشم 4 ناكو لضفلاب رحاحملاب ىوالا نبسعفرف نيعس دب ىننعم»وأ ىتنرصبأ تمر كسحو
 زاتخادقواهلىموابعلا ىف رذ“ اجلاواهملا قاد ا, نراقن نع ةنعأ ىنع تفطعناف

 تناكو جوزي لو درغلا رباتملاسؤرتغيص م-همادقأال « مهؤانث م ركسح موق نماق ٠
 اهعلاط ةسفن بتك دنع رخافم كر سفن مسيعلاو مسج مي :داق كرسشلا ىفمالسالا ف فئالخ

 الغتشم ناكواراس منو البل اضنأ هلدر وأو ىنعملا اذهىفهللادجر ىذرلا ف رسال تاسأ ىطتعىذلاعوما فو
 ءانباز ءايرعم سنن روزاهل اهلاثمأ نعفرطلا واهتع © ىرصبارصاق يبلس ىنتأرامل

 طلاب تاكو نامزلا ريكلاؤ رثونح بابسملا نا « اهلتلقفانونعكتدهعتلاق 0
 ًاروصاروةو .سفنلا ماح امهو.دالوأ ضعب امهمثر نيتدبلماكلا باه ىندربملا هلرك ذوةرئاسلا لاثمالا نمتيبلا اذهو 1

 2: اعاعونقان 0 اعضا 0

 مياعتاا رادىيدقو هدب ىف

 فقوو ةيثنطنط 3 ةئيد؟

 تتكلانم هدنعأم عج

 هتلارون نامل اسرادملاف .

 مولك داوغلا ىفو كءلعافسأ ب موسرعومدلا ىدغ ندم
 موهذسم هناق كيلع الا 3 اهلك نط اوملا ف دم< ريصلاو

 نامت:س وو نيئ دحلاءارعشلا لوف نموهود.جربثك هرعشوةروهشملاتادالا نماضيأ تيبلا ازهو 0
 ءاياهدعبي واهقوذنمتانثملاءاتلان وكسوة ٠هملانيعلامضي ىتعلاو ىلاعت هللا هجو نيتثامو نب رشعو 0 :
 ناوزغنمةيتعولاةيسسنلا ذهل مس سن دتوروك ذملا نايس ىلأ نب ةبتعهردىلاةيسنل اهذهةرحوم أ 5

 الا كولا مش دز» ملعأهلاواهفرعشلا وشي ناك ىتلاةيتعىلاهتسن نوكت نآز و << وهنعهّنلا ىذر ىنامصلا ُ هرج ءاشوهريقىلاعت 20 ا 0

 ريهكلالماكللضافلا «(روهشملارءاشلا ىرراولتاسابعلا نب دمتركب ولأ )*
 ع(قايمركلاادقكلا ناب

 مهنم هرصعءاداع ىلع 1 ارق

 ىلا لصو مثىراذعلاىلوما
 مهدازتيطخمل اوااةمدخ

 لصوو معمل ادالبىلا لترا

 ةمالعلال اوملاة مدل ا

 ًارتو ىاودلا ندلالالح
 تارك كسرت
 هعم لسسراو مورلادالد

 هرك ذاذك ةبسن نيعسالا نم بكرف ناتسريط نمعمأو مز راو نمهايأ نالاضد ا ىزخرماطلا هللاقب د |
 نءادج رثىف كلذرك ذمدقت دق 6 راثلا تحاصوريطلا ر رح ئبدمج رو ةعج ىلأ تحنأ نب اوهوىباعمما !

 ماشلارماقأ باسنالاوةغلا قامامآناكريهاشملاراكلا نيد. لاءارعسشلا روك" ذلارك تاور رحآآ
 الف ناحزاب وهو دابعزب حاصل ا ةرض--دصق هنا كح وهرمه ع ىدبلا اراشد تاكو باح اون نكسو ةدم
 بحالا لشرق لولا فس ذا س وهوعأب دالاس بالا ىل:باصال لق هبا د اللاق هراب ىلا لصو ا

 نمتيبفلا نس رع اقذح نمال اءاردالا نم ىلع لحد. الأ سنن تحول ذك هللةىحاصلالاعف هلعأ و
 مألاحرلارعش نمردقلا اذه هلل قوءيلا عسجراركولأ هالاقف كا. هلعأو بجح/ا.1اهنلا ب رفنب رعلارع
 2 هلنذافعر 01 اودلار ام َّت روك اذ_هسحاصلا لاق: لاقاممياعداءاقبحاحلا لخدفءاستلار عش ْن

5 

 ا ىلاعثلا ا ذدقو ر عش ناو دولئاس راو: ةلروك ذملارككون او هل طسناوهقرعف هبل عل دف لود 1

8 

 ا أ ومع
1 

 ا 1 ا

 ىفةلاسرىفاودلاةمالغلا ع 5 .٠ س2

 فا هأوق كلذ نذ هماظن نمنو.ثراهمهعأ مهران نمةعطقرك ذوتوليلا باق ىلإ!
 جاو ىراذعلاوملا امالترزترسعأ ناواسمةم مب انرنعتم ترسأنانتبأ) 2 ١

 ىراذعلالوملا كلذ اماثأ ءاسضلاذاز ناوبغأ د هءوضلقتا رديلاالات نا
 اننا تحتل تزل كات سردو
 هلل توسوذأو تيطخو اوما

 اساطرق اقلب املك في الو * اهعرشب حارلا فرمدلوا<نمأب اضيأ هرعش نم
 اساكلا المت ىتسسكلاغرفف «امهؤالتماضةن مس يكلاوساكلا

 ْن عا اريثك هعبمو كلذ ىلع ىَز را اولا ب مهش نب دجسأ ديعس ولأ ل أودي هنق

 لاقو عدت لوا ئاردقا ءافولا ل عمودبال كلو د لضفو بدأ هلركتولأ 2

 لرأ نكحارذتم ٠ ءاسملا ىلا عابصلاتقونف < لن تماداذاهندوم
 اهئمد.ةةدمانأو اهءارقا ||| تائب هتاضمر روش ف صةنمىفاهجتامو روف اسين نكس ماشلا نم عحراسلو ةريثك هرداونوهلموا 0

 ارذككلان اىل !وملانا مث |١ ىلاعت هّناهجر ملعأ هللاو نيعسنو ثالثة: يفوت هناهح رانا ريثالا ني اان رك ذوةئاملتو نيامد|
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 هوح ملاعق ىفهءلعبتعفهدالو ب ِدؤب لهس نب نسما | تاقتالاو قيمحتلا عم مولعلا

 امرزناةمذنالوارز ء ءانكص يب ترطمنا دول انانسح نرمكال ١ رونوهحورلاعتهللاح ور

 تعم أ 0 ال 1 ا ءاّقنأ ل 3 3 6
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 ةيسللاهذهب بس ىلع مالكلاةجرتللوأ ىف قبس رقوءازاهدعي رتوش ءالعا مذو ءارلا | «(ىورلا دل لالح

 نبهللادبءنبىحنبهللادبعزب سلخ نيب ندمت نبدججتهلادبع نيدمج نسحلاوبا) يي... | راص م هرصءءالع ل عرق
 نبةلظقي نيمورخخنب رع نهللادبع ني ةريغملا ندسل اولا نب ديلولا نيهّنلا دبع نب ثرحلا | سرادملا ضعساسر دسم

 نبةكردمن عز خنةاك بر ضنلا نب كلامنم رهف نب بلاغ نب ىو نب بعك نب :سم | ةسسردعاشردم واضح
 روهشملارعاشلاي السلا وزخملاناندعنءدعم نب رازتنن رضمنع سايلا | ةنيدع اشانىطصمر زولا

 *«(ديلولا يدا أ وزملا: ريغملا نيديلولا يديلولاداو نموه | اسردمراصمت ةينيطئاطسق

 1 نيتسردملا ىد_داي
 | نمهتي سحاامىلعو قاقحتسالا ,ةداهشو ىالطالايالوةقارعلا له عش نموه هعحقىلاعثلالاك راسص# ردا نارا لأ

 ||| ادرس نمد سوغنلا قموبواغلا قرون وعل اهرتهنساحت نم تدتكىذإاو هرعش نمل دعدهاش هركذ ا سرادملا ىدحااراسردم
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 ' هقشرءظمل مارنملكف < ةقّوذم هطامحلا ماهس ( عبطلاملسالضافاناع

 ا هقلخن نم قحو عام اذه م .هتنجو قوف نبسملا بتك دق (/'بحاص نذثلا ملح
م نمةعاجا مدح وق لاذ مون ىدوهو لصوملاىل اهتم دا دغبس أش وا قع ابراج ةأورملاو م علا

 7 نامعوتأ مهنمعارعشلا اش

 | اودع وار الف هريغو ىرفعلتلانسحاول و مرك ةمدتملاءاغببلاج رغلاو أو نيب دلاطلادسح ىرلاخلا هس الشم ةوتفلا ىرخخ
 | اهيف عج ةوعدذختاوءرمأ كنك نأ ىدلاكلاقتف هلسيلرعشلان ب ءومهناقهنس ةنادح عم هتءاربا نم | ضرعتلا نعاضرعم

 وثمان لف هتعاضي نع شيتقتلا فاوذن اب ارشلا اولمسولابلة ىوعمروك ذملاىالسلارضحاوءارعشلا || تاكو. سانلالاوحال
 ١ ( لهانبادعأ ا لاقودرملا كلذ ىلع هيدي نيب ناك ايران ىدلالنا لاف ضرالا هو رتسدرب وديدراطمءاسنأ || دوعسمنالخالالورقم

 از الاحترافالسلالاةفاذهف صن نأكل || هانعشلتهارفولاملا
 ريعسلارانهدوج دع :ةنزااءاناىدهأ ريطخلات دنااددوالا ا« ىدلاخ رددت ا هحوزهللاحقرهر عرخ آى
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 يلع ْ مهنم هرصعء الع ىلع رق



 قمر ليمان ا دزرلا شا
 عام قكولاو قافوتلا

 ىلا لصو ىو درأا يدل
 نا لضاملالوملاةمدخ |

 ةنب دعل لستح ةسردع ا

 هيقعالسلالاقىتح لوالا هلوق ىلع
 ةلاصونعربكشت ب اكلا س منو كلاضو ىلا ىرغعلثلا امس
 هلاعفىلا فاضتنأ ىلاعف دي ىناتف ىلخ هستلخ ىفاند

 هلاذةىفةسررسللا هتعنصو د قاسل ف ةسسفتلا تنص
 هلاحر هاذ انأاف مفصل ناو د لاحر نمود اقر 1 ناك

 لحرافل :اهق صلاة ف عردهن هند نيب وىادجتاهئط ولقد عار جالسا لدن 2 اهاهيق هلر

 دنفمربغع كلا , تأفاك < ةمدعل ةىبةيحتغياس براي

 ةسردعاسر دمراص متهسورب ا

 اف ناخد و ((ناطاس لا

 ريزولاةسردعاسر ,دمراص م ا

 هنلمظطم طقم دعاشاب ىلع 1:

 ا ةناقيع 2 ناكو ا

 دنهم لكتلاهلذنأ ١تالطو م« ىبع-همارانملا ن نعدوصت 7 تحد

 ودوهتجحرب 7ىفكإ ذرك ذقمس دووةحنوءطملاو ردنا فزتعملا نيهللا دمع لوةنمْذو ثأم عملا اندر

 دع سلا ماسح ا نمتلذو 0 اهسفننب مخل اران نم ىنتقو
 نا نإ ىدخ ان احد لم 8 8 5

 0 اهنلج نس ىلا: ئاسلاهةديصقه دشن اف نابسإب وهودابع ني تحاصل ةرصح اللا د
 0 ١ نونذلاركنموهعلاانيأر وب املماث الا ىلءانط ست

 راص مناُدلا سراد#ملا مدسقت دقو دهزلا فتبدأ هل نم اهنب نسلم اس اون نأ لوقا ةراش هيفوهنساحبنمتيبلا اذهو
 نإ ميل ةنير دع اضاف ارورسلار'ذلاةفاختكرت وب اممكرفك ةمادن ضعت ٠ هلوةوهوهتجرتىفاهرك
 أ دنع ىالسلالزب لو بونذلاب ىلا اورقتلو علاق دلت عار + اباررأ ملعول نومأ م١ لوعاضنأ مالا هبفو

 عسةنس اهب ضافودو | ر أ[ رارشب هيونضإ ةلودلادءؤرضحدصقر' نأ ىلا ضيب عنو ضد رعهاجو ضيفة موي سخ نيب بحاصلا
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 ريمأ هتمتزهفا هلاحضايب موعمرهظب و هلاثمادا اوس لصع تأ اجر ةليلخلا ةرضا ا ىلا دصقلا ىف

 |١ قأر نافرصلاىلا هعرسشم لب رظقلاىلأ هد ارا ذه ىو ٠ هيكرعغالبلا سرقتءاحو هيكوم رعش

 هنلغكست هيلعدر والف ىلاعتهلباءاش تالعف هبا تارة سفاري و هباب فى داكا و ناىالوم

 اهنم ىلا هيدصقة دشن تح :لودلادضعيلا هلصوأ و ءءاع لضفأ اومساتلاولأ

 ىصقلا اهل حوأب نآاياطملاىر اصقوع لعاح ة طيسلا ضرع ىوطكنلا

 رسنلا عمتك هابسشأ هثالست ف ىراصو مالظلا فى زعو تنكف

 ةمدخت ىلال ضو مث ردع ١ 0 رهد/اوه مون واب 0 ىهرادو * ىرولاوه كاء لامآ ترش و ا
 دوسالا ىلا لضافلاىوملا ! 0 دعم ىتالسل اربخىل انعجرثلانه بالطرف ءاغلا فرح ةلودلادضعةهحرت قكلذ مدعت او
 ردع 1 ريسراش هتالص نم هرذولو ةنعطو ةايمل تدل ار ل اوما حاتقمعبلا !عفدو ل اوبقلا حانت هلع لمشاف |

 نييفقو ولا كلغلا نمل ازمدقدراطعنأ تننط ئسلعت ىف كالسلاثبأ اراذالوعد هلودلادضعناكوهانح

 تلازامغ هلاح ترو ىنال سلا سبط عسجاوت + .ةجرت فروك ذلاغي راتلا ف ةلودلادضءفوتالو ىدب

 ةددصق ةهاج نم هلوق كلذ نف ةعبد:ةدنصق لك ةلودلادضعف هلو تام تح ىرخأ ىادتتوذرم لاهم

 رودعلاىرعشلا اني تريع ا“ دقو قامدنت تمن

 ١ ردغابف ةضوركء « اهسلا قف قرديااو

 ريشملا منانلكحانبع اًهف سلب اراشأ و ست دس هقرلا ىع د ةذاوبه

 ةستساسلا ل0001 كدر 53 اه كا 17727 ب

 تامو هنردا ةنب دعايضأق

 ناك ةئامعسو ننالثو

 نانملاءىرسّياه جر
 اددعتم ناسللا قبلط

 هلناكو ةعب رطلا مهتم
 ناكوموا علا فةكراشم |
 ارسم ور واط اصا وذم [

 ىلاعت هما حور هنردأ ةنب دع
 هحرضرونوهحور

 لضافلا ماعلا مهمتسو)»# 1

 .قحسايلوملالبماككلا |

 «*«(يبوكسالا
 ءانعلعيلاعت هادجر أر ذ أرد ]

 م هنرداةذب دعاشاب مهازنا أ

 بوكساةسردعاسزدمراّص ١
 ' ةسردع اسرد هراصمث ا

 انردمراصغ جواس ١
 اسودم .راص مث قءنزاةئد دع

 هنردانشي دلتا رادةسردع |

 يدا اسردمراصم
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 نسسالاوأ لاقو ١ نيعبرأو 5 دعب قوت ْ
 بصعلا نأ نيابفورءملا تقلا نب د نب ىلع

 | ىيلملا ىانسثالا صعلاننالاعي و

 ١ نيعىلالصودقو هامل ا
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 ر وصدام ن رودغلاود دع ورمشاخاطو رراؤن ر روسنلا اوانع شس-ولاوي ف عت ةكرعع ع رم فون وماشلاق ثمدانضاق

 رورغايندلااىافم هع ادملابرثىلا اوه روةسلاتكتمتاذان « وكيامرتسأ شدعلاو ثالثةنس ىفاضاق لانه

 ريمض هيفامتاكج ع ازمااهةكءارذع ر روةصأ اديصا !ك]تزهأ دب اكاهةاّمسلا فاط ناك ةئامعستو نيعب راو

 4-3 زو ىةمانمامأ م د امالاوان دعب ىتد روغ هليعتارد 0 اهايحت مت نظل رو : صفق ىلاعت هلادسج 2

 فالالاملاتيباو و ربو د ىغكذم دج ات بيل مونلك ْف نس ةدضعل حد اهودص

 مداخرةدآ ناك هارولنع د ىدنلاوسابلا ف حادملاهبمشنت اضدأ هيف هلو || ةر املا فيطا تمعلا

 احلا هنازنفو ىضمأو هب رتنعك الأ ث و سبنمشرج قف | قع تاكو ةزدانلا ع

 اديقمرانعلاةسلسب ىصضأ د ضراع كنمردلا تصأأانأ اضن هرعش نم و جيراو-ةلاوفئاطالا نم

 هوقع :رفعللانب ازد انهه نم و ١ مسني ناكو ىد< الأم
1 : 

 لسل وهو حار م دص مالعف دي ضراعي بيضا دق دمت نا به | 0 دا ا رعبا

 تيبلا انهابتلج نمىثلاهتايبأ فاييشلادوعسمن بف سو يدم باهشلاوهو ىرفعلتلا نبا ند دز اوأ| 2 ملم هواغيللانسسح
 نيثالثو تس ةنسبجر نم نواح تل ةعبلارا نرخ 5 هندالو تناكووي ررغو بت ةرعش رثك اةدلذايو 0 6 - ١

 كل هته جردا_هللو نيعشاو تالت ةنسيلوالاىداصج عدبار رسبحلا وول فوتودادغب حرك ىنتئاهلتو || نب متل ةدوت دل
 . كك 3 تة:امزيغدالوالاو لهالا

 ظفاحارضان نيدجتةج رف كلذرك ذمدق: دقودادغب مالسلاراد لال: ىدول را , | نيلي د القال اقل
 ىتالسا دأ] اهتنيزو امندلا فراخزللا

 م 3 هجر يف ل مل كدودوذ دغب مال هز د] : 0

 00 ا ا ل ا ا ا 00 0

 نءوهوروهشاارعاشلا ىدادغبلا ىعئاهلا ةركس نباب فور عملا دمت هنا دمع دمت نسخ اونا)# ١ رووم-ورلاعتهللا حّور

 #(ىسابعلاةفلطاروصنملارفعجى بأس ىدهملا نب ىلعدإو ٍ ا
 ءارفالاول ىفلا امرأ لا 0: فر 5 جة بتل لع اكل ناسا ل

 || >رفالاولوسفلا ىلع لاو فرطلا لوقف قئاف عادبالا عاونأ ىفعابلا عت مرعاشوهمتجسرت ىف ىلاعتلالاق | 0 3
 ٠ | ادج ىضح جا ن اوةركس نب اى اوداجانامز ناداد غيب لاشي تاكودارث امفذسلاو نوممانار_م ىف رام 0 0

 1 ل را تاو ل د يصل رئئارر سايت أ ل
ر هرهمأع و ندغودب ق ود ارمالغىف هلاقامهبسسشت

 وهو د

 0 8 0 0 : 8 1 هدأ ةاقودعبدمأ وزتو

عاذ فو علاطر# »« اذ نينصغ نير تريتف مواظنمؤلول هنف نصغ د هنمديلاقوادبناب نص 8
 موت

 ا ىدنخلا ىزنس لوما

 ىمثاهلا ةراسنباىلابتكرعاشلا ىدادغبلا || تادجسر ناك ةئامعستو
 ةنطفوعاك ةندكاص لانك

 ىاردادسو عبط ةودو

 | عضاوملا نماربثك لحدقو

 , دعب صن“ نيدو ىصاخ# نيد دع موعاقدصالابنضدمف نامز<بندافأ اتي دصار ا

 ممكنا رركحس ىلا هانم دعابتلا وأاغا د متحس لصولاب لابخلا نأ ريغ

 حدقة دوملاضحنهنم باش «لخلابون ناودخالال اوم له هيلا تكتف

 منيب واننب نولوقي مأ « هنديسفتالف ركستحس اند ْ
 راح ىلعامدزوهتف د هفياشالودهعلءو ع انيفثساوامءاعت مث ءاسؤرلا ضءب وع مهو

 هقيفعل اةر طاف ذةدق 5 ببيع قسيللةنالو 5 هفيطو الو ىنع عطقب
 | ةيلاعلاتلاطملافقيدتقلا

 رونوء4-تور هللا حو و
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 ماس لدغ لقت نمك دب هفيطل قر ىفاوعللو أ نامند الب ران رعشلاو

 هقيحراصلحدملكسا * لهاوهوك ملا هول ع هش فرحا هىتوه ْ

 ةلاشل ءاح لوذد دع ربا تدد ءأاملبق اضيأ هلو ْ

 اههوتيحر كلا ةماةلاقىرن رخل ااههركةناذللا تانيبلا هنو!
 اسيدحا :احأح نعرطقلا اذاعسس 5 هيلا < نمىدن ءوءاتشل اءاس

 ب 20 ك9 ناكلاو و يب الط نياكي نوناكو سيكو نك
 لاّعف هلا :مىلءىلاعت هنلاءاشنا ندمحلا ىف هد الا ىذيواعتلا ن " اسأ دق دو

 باوسمنعرب تلا فىأرلاف د هس دال تعوحا اذا

 بارشو براعمداشو عمو « نذاشو دهشو مامثو ءاوش
 ىزاريشلا ىوتلانالسرا نةمعن نددو# ءانثل اونأ لاقو

 ىركفمر يسن لح اوالايهامو د هةرييكصءاث ا تافاكنولوعب ١

 ارغل اقدح وديصلالكو كندا * لصاح لككلاف سيكملا فاك حهاذا

 * ١ كلظتقار وأو ركدل  انصغتاكو باءثلا نايدتل اضيأباشلا فهو
 كلك تام ضعب تامام يم د لعافتافكنم ضعلاناكو

 نيناعو سم ةنسرخ ١ درر رع يذاع رالامون وتو ةريثكه رعسش نساختو

 نيناكو سجةنسدعي روك ملا تصعل اىنأ نب اةدالو تاكو ىلاعتهتلا هجر ةثاغلثو

 نيعبسو عب رأ ةنس تالا هذه ىرهوملا ىلعنم نإ هنم ووش نشثامو

 نيئسوسج ةنسروك" دما ةمعن ني دوم ءانثلاو' قونو ةئامثلثو

 ةديركا باك ىف بتاكلا نيدلاداعركذو قشمد ةنامستتو

 ةدع هدشن و ةثاه عنو نيتسو ثالث ة نس قشمدب اردنا

 ديدشتو ةلمهملانيسلا من ةركسو هل عبطاقم

 ةنك اس ءاهاهدعب وءارلا قف ةوفاكلا

 ىلا ةحاحالفةفورعمىهو
 اه دره بشلا

 نامزلاءانبءامنأو نابعالا تايفوب اك نملؤالا زا )«
 *«(ىضذرلافي رشلا هلو ىاثلاءز اهيل و

6617 

 | هدعر حام آ# ىرعةعارد تلق

 لاقااملاعلا مهنمو )

 داوي تسلا لول
 ةنرهسش] همدا قَد و

 دي(بقالا اذهب
 ه6 هن 2ع.

 ىلع لاعت هللاد_ترارق ا

 ل 0 مستمد :صعءالع

 كلم م ىمعلانيدلاى 2

 تش دو ف دكان ِ

 هعبط لع نوال ةيلغل و ءاع
 ديزب ايدسر دهاسر دمراص مث

 راص متهسو ريةنب دعاشأب ب
 راصعو يجر لكاس ورا ا

 قا ةسردعاسردم راصمم ا

 ةسردع اسودم 2 روش 1

 سردتلا كرب ع مك هن ساما | ٌ

 نونالث موللك هلنيسعو [ ١
 دعاقتلا قير طاا مه رد ا

 نمبر رق عضوتنطونو |
 نم بيرق ةسنطتطسق |
 ةسودم كانه ىيورعلا ١

 اعماج ار بسمو لو

 ماها ف قو اماجو لانه ا

 ناكو دصمملا كلذىلع ١
 دوهسملاب سون اةالص ىلصت ١

 ةفرشملاةكملا لترات |
 ناك تام نأ ىلا ا رواج |

 الماعالاعءلاعت 0

 ةدعلا يح ءطااملس 8
1 0 : 

 فدطل ةروامملا سبح
 تافاكستلل اهراطةردانلا ا
 بقلب ناك اذهلوهيداعلا ا

 نه ظحدل تاكو تونملاب [
 راعشالا ظني ناكوءاشنالا |
 اغيطلاساساماغتة مكر ثلا |
 عيبطلاتّولم تاك هنأالا |
 دنعةمشلالصع م لاذهلو |

 هحورلاعتهللاحّورسانلا 1





 »«(مملا فرح ةيش)#
 ىوسوملا ىذرلا ف يرثلا

 رعاشلا ىسلدنالا فاهنبا
 رءاشلاراع نانيثرازولاوذ

 ىسلدنالاغئاصلا نب ركيوتأ
 ىسل د الارعاشلاىفاصرلاءاقرلا

 ئسلذنالارهزن ركوأ

 0 ثلا سوح نب نا.تغلاوتأ

 زووهشم ارعاش سلاىدروببالا ١

 رعاسسلا ىطساولار مصل اىآنا

 رعاشلا نيدلا ماا هيرابهلا نبا
 رعاشلا ف ارصقلا نبا

 ىرمدلارعاشلا ىف ارك رانا

 ىدارغيلا هلبالا

 رداشلال و واعتلا نبا

 رعاشلا ىطساولا لعملا نبا
 رءاشلل قار هلا

 بي دالا ناهدلا نا

 ىدهملاغاقلا 0/ رعاشلا نينع نبا

 ا سادنالاكلمدابعزنا
 20771 0 عل حام نيممصتعملا

 تصون ند ىروملا

 لرش ردحالا يخط نب ركز وأ

 قودسل كيل رغط
 قولا نالسرأ بلآ
 قوس ا هاءكلم ني دمش
 بوت ثبالداعلا كمل
 لداعلا تملا نسا لماكتلاكمملا

 مصتعم ار روتابزلا ند (

 رب زولاةيقبتبا 1
 ريهجْ بدت .11 ر رولا كلئارفت 1

 ىر وارذورلا عاصر
 ىردنءلاريمعلا
 رز زول ناهفصالاداوملا

 ةعيدك

 | نباب فورعملا قاهمصالا بتاكل نيدلاداع 4
 زب زعلا أ

 روهشملا لاى اراغل ارصنوأ 3

 رولا تيل كالا اركءونأ 7

 مهلا ندمت وب ىمومن د“ 17

 سال ا!ىاح روبل اءافولاونأ م

 ىرشختزلادومت دا
 ىدانقلاب فورعملا تااط وأ 14

 56 كس نب دو# رى

 قى وول اءاتكلمت د 0 ال

 ىكنردو#© نيدااروت ىلا
 رعاشل !ةصفح ىأ نب كاذ رف 4

 خدصل |تحاص باغ ا نع سم 4[

 ىروباسنلانيدلاباطق 41
 : رعاشلاى دايباافب ريثلا 9ع

 قووسلا رمش نيدوعسم . نع
 لصوملابحاصدوعسم ندا رع 4

 . ءاعنص ىضاق فرانم 5-5

 ٌعاشلا ىمعالار اثم 4
 ىوخلا ءارهلا نسم نيذاعم 44

 ايركز نيفاعملاي رغلاونأ ىذاقلا |.

 ْ ردموبرغم لا بحاص هلأ نيدازعملا 1

 ىدييعل اهيا ا 1.1

 ”ىتركلا ف ورعم ٠4
 سا دايت وعملا 064

 ىونلاةديسعولأ ا[ ٠0

 قاسشلا دنا ارزنننعم ٠م

 ناماس نيلت اعم |[ |

 ةلودلا ليش بقلملالتاقم ١ | تتاكلا ةلقءننا 11 ديمعلاب لضفلاولأ
 داما ةلودلاماسح 1
 رصن ئ داةمةلودلا صا 1

 ىرغملا ىسيدلا ىكم 007

 ىوهنلاىرةلاررضلا كه 1
 ىاشلالوعكم 1١ ع[©



 نالسزأ بل ناشكمام
 . هيقفلا ىرضملا هتلر وصنم
 هللا صايك املا
 هللا ماكح ايم ألا
 نر نت دودومنيدلا تاق

 انا

 ١١ مل

 لالا

 ىمودسلا روم 0

 مطاكلا بوم م
ةعنم نب ندإ لاك ا[

 ةيقفلا 

 سلدنالات 'اقأ رمصن نت ىبس م |

 لداعلا كلان اف هرمس الا كلما | سرأ

 كلم ادبع نبى دوم ا4|

 قيلاوطاروصتمونأ 4ع
 ثدحملان سنس اونآ | يم

 رعاشلىمولالادب وما ا

 ةرفص ا نبباهملا | عه

 رووا رعاشلاىليدلارامهم
 «(نونلافرحإ)# 0

 ربعنا لوم عفان 0
 ةرمشعل اءارقلا دخن عفان
 ْ ىزراطملارم هدأ

 ىديبعلاز عملا رازنز زعلا
 رعاشلا ىزرأزي1نارصت

 ا ريكا أاروص:منن رصت

 ريث الان نيدلاءامض هر, زعالا

 ىوذلا ل يمثنركتلا 11

 نامعتلاةفينحوبأ مامالا 37

 ىبرغملانامعتلاةقينحولأ |[
 . اهنءهّللاىذرت فنةدسلا وأ

 دب( داولا فرح)# ٠
 كزتعماءاطع ني لضافا ٠

 ىوسفلاىسراغلاتارغلا ني ةمثو ا 7|

 'رووشملارعاش ثلاىرتحلاديلولاةدابعونأ | 76

 ىراشلاقاريشلافي رط نيددلولا ب

 هيئمزب بهو [ ل٠
 ت5 اا هو ىرتخأاو اها
 «(ءاهلافرح)وب وأ

 عرسرم| ىضاقلاب بقلم ارعاشلا سقالسقن هتئارصت

 ىرعشلان اف ورعملاهّنناتيهتاداعس لاونأ رع

 رول طسالاعيدبلا | م4

 رعاشلاناطقل !!ننا

 كلما ءانس نم ديعسلا ىضاَقلا 00

 ىريصوبل اهللاديه [4|

 مهملات ورقه بييطلايلتلا نبا 4(

 ريبزلانيةفرعزماشه 6
 ةناسنلا ىلكلاا |

 ئودفلاو رش ادام [4
 رعاشلا مامهىذزرفلا 05

ارا ىاصا الاله ق عسانا [ (٠
 بناكلا ن

 «(ءابلافرحر# ع.د ىدعز ثيهلا
 ىتحلملاتوقان ع.ا/قاكرتلاىوران
 رعاشلان دلابذهمتّقلملاىورلاتوقان

 ىو#لا توقان ع٠
 ثرهلا نيعم نب ىبح عا 4

 يللا وع نى عاد
 ىضاقلارثك نيب عاب
 اظءاولا ىرارلاذاعم نب ىحت عع

 هدنمزب ى تح ع[ه
 مولعلا فتمالا دمت ىبطر ةلاىح

 ىريصيا!ئوخل ارمعت نبى

 قوعل اىوتقلاءار اعا لا

 يوغألا ىو اههزتلا
 ةغللاةكأ نماكز زر ريثلاتءالتا

 قنملاىوتنلاىواوزلا غم

 ميدنلا ى ع مكملا نبا معو

 رءاشلاىملدنالا قب نبا عمد

 . بيطخارغاشلا قكصملا عسب

 ١ ىريجا ممتن ىحع م

 ىكمربلا ع 6[

 ١ ةدازرت يع عمو ر زولاةريبهثلا عيد
 رعاشلا ارازن تب ىحع 6004

 ىرسمللابناكملا ا ارا نى 2 ع6

 وراتب تبدل لج 0
 تييطلا لوح شتا وذ

 ىدروروسلا ني دلاباهش عد

 ىندملاعاّمعقلانسدي زب حدس



 فص

 فاش ايلادبعنا مومأ ٠ كيلانبز د قزاقلا» د

 ىوغللاىوخناا فاربسلا نفسو مم. ةريبهنم ر مخ ندي ا ققئلاور

 ىوغللا ربا مو | كليلة

 ءاماوالا ن مىناز ءولا فوت ىدنس مو[ : هن
 ١ قابيل ادب سصنيدب زب
 : داش نب نيدلاءابم م ىوهتلا لعالا من رس 9
 رعاشلا ىربجلاغرفم نيديز

 ققئلار عنب ف سول مد. رعاشلاةيرثطلا ندير
 نيؤشات نب سوت ريمالا موو

 . بوقع نوثحاملا

 ىلع, نمو ادب نب ىسوت سك ةفينح لأ بحاض فسول ونأ

 2 ولأ نب فسوت نيذلا حالص ناطلسا مايد ةرشعل اعارقلادحأ ب و 00

 مدقتملاناطاسلانارفاظلا ع .ع طافملادحأ هنا اوءوبأ

 لالنا ننقفوملا 4 ةغللامَأ نم تيكسلا نا .

 روهشلارعاشلاىدامرلا 4 ا ىراااراطصلاث بلا نبا

 ىو ارعاشلاو ردنا ارا رغملا بح اص نموا ديعدشدب ودعا

 ىبالاءاوشلانيدلاباهش ||| 22 باكلادح ب وتعد
 ىسلدنالاىنايبلاعباخاونأ ع | رس رازنزبزعلار زو سلك نبوة عت
 ىوتلابيبح ني سنو ع 5 يدل كا
 هيقفلاىرصملاقدصلاس نوت ع7 هي وم

 ىلب رالانيدلا ذر 89 ض١ ىرضيلاعرزملان بتوع

 قراخملا نايبشلادعاسمنبا عم. ىفاشلامامالاب اص ىطن وبلا

 ' ناكلا اذهفاؤمةجرت ع ىروني دا عك تبا ماعلا

 «(تك)و#



 ظ ةفيصأ| 3
 . لامث ريثشملاىوسوربلارفعجلوملا عأأ

 مساق قشاب رشم كولا
 ءدازرليفارسانبائيدلار شنوا

 هللاديع ني دج 7 نيدإا سعى !وملا
 ىو.دارةلا ىل> نسح نيدلا ماس>-ىلوملا
 ل وملا

 قاكملاءاش دمت ىلوملا
 ىورلانامأسلوملا

 . نوي زرملان دلابطقلوملا
 دج رسوما 4

' 0 

 ندلا ا

 ىز ريتلا دمت نيدإا ىعتمل لوملا ملأ
 لولعملاب رمل ندإا بت لوما 1 ١
 ىباجابحر ؟ ريهشل ادم ندلا يذل ولا

 ىراذفلا دمشربب نيدلا متل اولا
 حللاص نب ىلع مدلل ءال عىل اوملا ٠

 ١ دوسالا حلاصب ربهشلا ملاصيل اوما

 ر#© نب ندلارذن ىلوملا 4 ثيااونأ كوملا
 2 ريهشلا قطصمن يدا || م 5 لوما

 ىلحىب م ريهشلاد تىلوألا

 كح روك ريهشلا فسوت نداانانس كوملا
9 

 كدمع م

 يلج ل رتسا :ءريهُشلا ىوملا

 ا مهارباىلوملا

01 0 

 ىهحتل اهلل ةبادهلوملا 5

 ةفصع

 ىروشة الا ىلح نيدلادعس ىلوم ا م

 ندلا ماسح ندمت نيدلا يعمل !وملا

 لها , رهتشملا ىنيدبالا نيدلا ىبتتلوملا

 ْ ىديعدانعريهشلارداقلا ديعىلو 1.

 ىويصارم:!ىلجنيس>ندلا ماسحوملا

 ىلح لاكي ريهشلا نيدلا لاك ىلو 0

 بسس
 اس اب قطصمريز ولا نب دمت نيدلا ىعتيلوملا

 نيدلاريدخ نب دمت نب دلا ب 0 اوملا

 1ْ قامار 0 راش يرق ىلوملا

 !(فو رم عزاللادجأ نيدلاسم# لوملا

 رغصالاس يمل

 ىوسو ربلا دجسأ نيدلا سم# لوما

 مامالا س ول نب نحب رلاد.علوملا

 ىوز ولامركلا دبع دوما

 فاقللاب ريهشلا دج نيدلا سمو 1

 رضح نيدألا اريدتللوملا

 جشلانءابروهشملانجرلا دبعىوملا
 كنار انوا
 ميكس نياب ريهشلا ندلا ىعتملوملا
 م ركل اديعنن ىل م اديعلوملا

 فسول ندا! نانس لوما

 ئيديالا دون داارد.كوملا
 ب دالا ىلع نمدللا ءالع ىلوملا
 دج نيدلا سعد ىلوملا
 نتدااربخ لوما

 ىوشتملاو ةءحنلوملا

 دمت شا ورد ىو ل

 ىوشتتملا قطممنيدلأ ملصم ل !وملا
 هللادعسل اوما

 .ىفخلوملا ه

 وأي ذاش عش نباب رهتشملا
 تاهوأا دنع نم ركلاديعللوملا

 ىراخل ا ىعريمىلوملا
 سشاقنلا نيسح ندلا ماسح ىلوملا



 : 5 : ةقيدك 0 5

 قينزالاندلاىعمشلا 7 تخدع هأ فرار ط1 نوما“ ه

 د نيدلا ل +/هددردنكساخشلا 0 مساق لوملا '

 ةفيل دوادزجشلا 3( سرا 7 : لعكملاناب ريهشلاىلوملا

 دا 5 3 تثوح رعلا ناي ريهشلا نيدلا ىعتلوملا

 ةلذقىلابوسنا اد نيدإا 0 37 فسول نيدلا ناذس مكسحلا
 قعءاللوملا 97[ راطغا درع هش ا 07 بيبطلا ىسعم كيا

 ىورقنالاىلسدجأ ئشلا نر ىلح ىعلوملا 3 يطا ناس كولا
 ىنت مديسلا نأ بلال ا دبع شرما 3 ىرداقلا ع ركلا ديعىلاعت هنا, فراعلا

 نمؤلادبعتشلا زن ىلا دوه يشل
 سايلا نيدلا عاهد تلا يع ا

 تاكا اشك يشل ني دج رع 0 74 ىوشنتملاة فيلد اح خش

 ْ قايصركل اةزجندلاروت كوملا م ىواهسأ اةقيلخ رك 0
 أرغصالا جذلابريهشلان دل جان عيسشلا 07ه ٍ ليدل شط ناس

 ١ ناب اررعلا كرا ا

 هناحردتا مامأب فورعملانئدلا يعتز ثلا بد قوصلاا فيل ىلاب خي 7

 يد لا نبأ ةقيلغز رمت سرا 1

 فورزاكلا ىلع حس ام ةطالد ناك حملا 16 ١

 ١ باّكلااذهفاؤ 7 ىريكشاط نا 074 ردنوكمربهشلا قطصم نيدلا لصم خيل 1 3

 *( م ءوطنملارقعل تس ءروذامأب و وةنامعتلا قئاقشلاةس روفتع د



 ةقصخإا

460 

 | عا

 : 0 ماه

 ةفصحح

 [44 هداز ىربكش اطإ ربت رهتشملا نيدلا ماصع لوألا

 نيم و كب ريهشلا ىعت لوملا

 لااا ىنباقهحا ودب فو رعملاىني ديالادوجت لوما |

 6 نيدلا للصم للملا

 م نابعش نب ندلا طصعىلو 1

 مها تاجرحرب هشلا نيدلا ىعيلوملا

 هداز ترعب رئاهش ثلادهتىلوملا
24 

 2. هداز ىشو رتريهشل | هللاةمعت لو 1

 6 ىلك لع دان لا

 عامأ' دوعسلا أ ب دج نددلا سعت ىوملا

 7 ىلجدجدروقلوملا

 21 دجأ نيدلاسرغ زم سلا

 5 يللا ىرعلاقابلادبعىومل
 271 نيدلالاج ميشلا نبانسجرلا م

 ا[ هداز ده سل ! رهشلا

 م دوعسل اى ىيذملا ندمت لوملا

 ؟"6/ 2 رامعلانبايرهتشملانيدلالصم ىلومل
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 فاتسملارعأ عوفي.سملا لأم 5 )1( فافك تان داخلاتءلف ىدوأ

 ]| نيعلا تشن دبع ول اتلا با ىلا ف هللاهتح رك ةودقت مةوزداحالا ]< اههفداجأ هبوط ىهو

 ةمعملانيشلا خش هررشو هلمسهملاداهدعب وابتحت نمئانُ ااءانلانوكسو ةدئوملاءاَج !ارسكو ةلمهملا

 مضوغارلا نوكس 0 ذل ىمهرمل كلاود امءاح © اهدعب وابتعت نمانثملاءاملا متنوع ارلانوكسو

 | نيعل ارسكم ريستعو نمل انةروهشمةريبك ا اق يي وودلاو ءاهلا

 | لح رلا عمي درايغلل مسا لصالا فوهوءاراهدع وابتكت نمةانث اءايلا هفوةثلثملاءاثلانوكس وتلمهما

 :دقوهطبذ ىلا ةحاحالفر وهشم لع مداديبلو
 : . مع هاو ىرذعلا ىلع مالكا دقت

 اهرب موشي واضع اهضعب
 للا فاسأو اهرمشب

 فايتسالاو هلم بهذ
 ناك يك نما ناينحملاو ملا

 ناكىأ هلام بهذ ن ملام

 هنساول وفيسسملا ىل ا

 قدام نايف لاما
 ناك ءاهالف هلامةلزنسع

 فيسملا لام ىدو ادق هن يل

 .نديز داو نم هنأ« ءقروهثملار ءاشلا ىسلدنالا ىدزالا ناهنب دمت نسم اوبأو مهاقلاوبأ )< رسنعاشأ قرملا لعحو

 ب (متاح نت حور هيحخأ دإو نم موه لن ليةو ىدزالاةرغص أ نب باهملا نيةصمبق نب متاح حافن عافن هنا ىأ فاتسملا

 هعممأطإ هنافريسنعلاةلزنع
 رج سس سس جس حس

رق 0 هل رع نم ىاهدوبأ ناكوءارلا فرس ف ورتجرت ف حورعيج أودي زب رك ذمّدقتدقو ! ب رطعي و غامبلا نر
 هندوملاى

 هيد ادار 53 ثاني دعووك ذا دم هلداوف سادنال اىلا لةتنافام.دأ ارعاش ناك 5 ةسقب
 ١ ل 2 ايسلو اكس اهب لحو و 9 ل ََت رذاب ورلا قوي رهو

 ركاط ؟لصتا ووه رانا ور درعلاراعشالا لهن اح ناكو هسفرهمورعش تلاع دال مرفاَو اند الصحو ْ

 له هيلع مقنكلذدنع :ريتشا الو ةفسالغلا هه ذعامهئمذالم اف 1 ممالارب 0 ناك كك

 | ان ىتش ةدمدلملا : نعةييغلاب«لع كلم اراشاقاضن ا هبهذع مهتاوهببسب كلما ق ف تاس 0

 قاددرغلا ةودعىلاج رخ هناهتصالخشو لب . وط هب دحواماعنورسشعو ةعبش ذ مول ني

 ]| م هحد تمافزع ءلااهةةفو رصم ىلا هوحوت دنع هلك رخام رك ذمدبقت دقو روصاملال اومدئاتلا ارهو

 ىهوةلسملاباناكو رفع ك ذم ة7دقو لعبا يي . 0
 قاغلابفاهنا اواناكد تارا لم

 عامدلا ىف ىذلافاسفنلا

 فيسملا لام ةلزنم كرما لْزت

 37 دقت اوفاتسماريسنعو

 رينعو فسملالام ىدوأ
 تاثدامحلات يلف فاتسملا

 2 ش ها فاثك
 ْ فرخ اذهف 0 ذا يسو ىدسعل ارو ةنملا نب دعم مم ى أر عملاولا» ريش ىمنقدملا ناسحالاو وهماركا| ف انناف

 ا قاس هب رصملارايدلا ىلازعملا حوت مث هيلع ماعنالا ىف خلارهيلاىهتناالفامسنم ماس ىلاعتهللاءاشن ا ين لسولا ف انك نقولا

 به
 ةقر ىلا لصوا|فهعيتوزهكتف هيواحتلالاو هلابعذالبرغملاىلاعحرو روك ملا كاهنب اهعشفهريشيف ا باهل ف تارا

يق سثالا نم الملا اناهاهأ ندهصخ#هذ اك نزو 80 ةردلا ىلع
 نم حر ليقو» -2ةفهيلعاودب رغما لا

2 
 ثا

 0 ا وة ومو تو و ا را



 نة لع 9 عةسن 3 درا

 ةتسردمىطعاو ءاْضَولا

 ةنب دع ناخدا ص ناطاسلا

 قاوسن تسي امفدجو ناو ثومببس فرع موتيمعصأ وق ر 31 اق ماثف نار ع 0

 : نيكسو نيت :اةتسس بحر نم نيةبلايل عبسلءاعب رآلامون ةرك فكل ذتاكو هلد وارم 0 , اهونكمق

 ممول لك هلزيعو هسو رب ا رامجخأ كك ىلا كيد قاذكم لاعثهنياهجرنوعب رأوتاتنث ا!ليقوةنسس نوثالثوتسهرعو الر

 لدخا مام هرد نوا ْ هلانعتالهعوسر وزعملل عينت مالوأ هترك ذاب فل وهو هملا ة بصف تاك منأ للاراشأ و ناوريقلا

 الى ءوهو تامو هغامد ااردقن لف قرشملاءا ارعش هيرخاغن ناو -رتك لجرلا اذهلاقواريثكهباعف سان صع و هو هتاقوزدملا غاناللو
 نيعب راوثالثةنس لاخلا |

 هللادجر ناك ةئامعستو :

 ةنطفوءاك بحاصملاعت |[
 قاكاط ةروامملا فيطا ٍ

 مل الرشم ناسا ١
 موأعاا ىفةكراشم هلت ناكو ١
 مواعلا,]صاصتخخا هلثاكو ١
 هحورهللاخورةاقعلا |

 اهلوأ ىجلاوع ة ةينولا ما دست كة نيج ابحر ادملاررغروك ذملاز ازعملا ف هلو كلذاخل

 اهد_هءانمذاملابلع نلو ه“ نيعلا جود ارشرامبتم مآ ع نب / ابو نمله

 نوصغن 1ك تاع عاش او 535 بك" اوك ن مأ اك تاقرسملا 7 نود نس لم

 هردتءغص ناحرا اهل دا أ توك ناس هك اروط نم كملاب امناوحابصلا كلامو ٌُضِنِب

 نينر نعش اهف هلا اهدعب نم ىِهو أت ماجا ىدعأ 5 تونكملاو اًواؤالااملع 0

 مهاب ىعضاااو د ا نيبتح: ىلطمللو نارام 4 ةرخز حداو بهال اعارس

 نيبتدوراا فاهمسالن 2 اهم وات تلا لحن اءاذام دع را

 راقنم ةمنيعلا انس ريعأ أ ١ دع نوتههبلع عمد هن ورب د الو مهدعب ضو رلا نشط ءال
 هك رضرونو 5

 لضافلا اعلا مئمو)دع ا نيعم نيسعملا ءاملاالو ارهز * ىستك اواو3درشمٌو> 5 ودعا ال د نوؤيلننذاىفاوموشأو
 ندا! س مث لوملالماكلا ا فوفم ىرقيعلاه سف مانأ 3-3 نيلطتسومشلاو ود نابلاو * قر ' هلريعبلا اذاندعبنال

 د( هللا دمع نينجا نوفدص تابرشملاو عا ةبقرشملاو عرش ةييعازلاو 5 نوضومفعاضمىرناسلاو
 ةةدساوهزوملا لاذ كج تو ردو زلابراالورزخ. 5 اهموقالذا ءابمجط ع نمدهعااو .

 نومأ عوست )هلة حو ع سع ع مياسدرسأ نم قيادب له. * نيرع وهو تطال و ساك ا

 نيعأنمرغتمبراخملابضع 4 نيكرارغلا فاد هلرد + هنأكدإ نال ةداومو 11

 ديسلا ءاقيع ل ١

 ِِل ضع ةليادجحلا 5:
 0 0 : توي.ةقاقرلا هب راضم تغاص # اموالجلأ هدب دح حد ةرناكدت د نوكسم سن نم هنكل :

 0 نوزذملاهمساوزعملا ساب. أ هنودةبب رضلا قاب امتاكو ْش
 نوزح ن وز اديبلا الو بضه 35 اهراغم مون بضهلاالل هاو صو لينا ف صوىابتمو 0

 اهنآاهف قربلا لعل جأو #2 توبع تاهرلا موناسمبتةلع 35 اهنأالاهةبسة عاش تذرع 7

 نبع كنمءاونالا ىلع نسم د ع 5 لادن ءهششغلاف د نوط ئز موهمدكلا_ د نع

 ىراضنالا بوت آى ةسردع

 ىرابلا كاملا هّلاةجرمدلع
 ىاوشاس ردمراصمم :

 اسردمراص مت 0 هر اما

 تالا سرادملا ىدحاب 1 نسحو تجر دول ءىعةلالدجذومنالا ذه واهلك 0

 نيواودلا نسحأ نم تاك-ار فكسلا ىلا ىضننمل طا ارفالاو رمل فولغلا نم هيفامالولو ريبك هناول دوعن رط 3

 وهو قالطالا ىلع م هرعش اوه لب مم مر نمالو مهمدقتمن مالهتعبط قوه نم ةيراغملافسيلو

 كن ئامعسنو نيعب راونيتنئا : ارد دفام جدا ارسال ايت رمماعتماناكوةةراشملادبنع ىنةلاكمهد :

 الاعلان 00 اًمادهفعتل اسود الفاهم بلطت ىتلاتالغملاو حيراوتلا نمروك نملا اهب اةافو ران تلاظلا 1

 ءافلصللابهابقئاءقتا اص || او ريقلاقيشر ني نس كلا ىلع الفيطل باك يفهيترغل ىتحمدحأ )ةناثلااذهزياشم نماريثك ْ
 مماح عيبطلامم 1 : دق لضافالا ضعب ثدأ ارح 1عضوم نمهرعةدمتلةنواذههروك ذموهاكهتيفلاف بهذا ةضار ةمامع

 ا ا نال ب وهيلعرثعام هنالةافولا جراب رك تاركا د1 د داودلا ال تداموسجلا اوحاب نم

 ا تاس رع ا هطاغلأ لاَ ءقعقلا لح الا ورق نطل ىحرتالا ههشأام .لوشب قاهنا ارعش عمساذا نك <ى رعملاءالعلاابأ

 2 3 ىبنةهلل هبصعت طرخالا اذه ىلع هلجامولاقملا ذه قهفصنأ اامىرمعلو طاشاالا كلت تحب لئاطال هنا معز و

 ماس !!قشمدب ع 1

 ةذسىاهج ص اقو هوفواو 7

 نوناسعو:ةسجةووك نملا
 0 0 8 ملغتلا فنين سهلا نمالا ناك افلا

 ممماتس
 هوة اسم كاع زرت ١ 1 ءاشلا يلشلاىملدنالا ىروم رابع دجتركو أ نيتر ارواادذ)#* .

 : نامل نونف قفرصتلا ف نايلاعيضر وتاهراسرفةرمهلافرسىفر وك نا ىطرقلا ودب زئاووه : ةعافش

 نيكمتذ أف قازم م برذاز صصص ل ل بسم



 تاكو ةئسح يلم تحاض

 كح تمسلا ندع

 لاعت هللا حرام رك
 هع رضرروهحور
 ١ لضافلاملاعلا مسممو)و#

 ا ماسح ىلوملال م 7
 ا

 || نيعسو عبس ةنس ىف كا ذود دبل ىف هلزثأ نم مو هدييالل هرصق ىف دقعملا اتق نا ىلا صيحتهلدمحتالعصأ وأ

 +«( ىوسارقلا

 ْ ةرصع ءاملع لعأ || أرد

 ١ سرادملاض عيب اسردم

 ةسردع اسردمراسص مت

 | اسردمراص مث بوكسأ

 دايعن روعملا ف ىه مو اهح دم نمو ناخد زءابتاطل لاس ردع

 | راصم نازوهارط
 : سرارملا د_تاراسردم

 )| ةنيدها ضاةراص ٌتناعلا

 هني دعايضأقراص مث هسورت
 انسضاف راص م .هنردأ

 اسردمراص مث ةيئيطةطسقي

 ا 00 امعستو نيسجو

 | معركلاعت هللا هجر

 نيدادئادشلا ىلءارو.د

 ًاوسرمخالناكو هيسسقت

 1 قةكراشم :|تناكودحال
 عسبط هان هل ناكواهلكم ول علا

 .: ندإ] يعلس كايا
 هللا وو قيقدتبو قف 3 ١

 . ||[  ةعاربو هناسلةءاذبار وك ذملاراعتن نم فاك سلدنالا وام تناكف نامزلا كلذ ىرعاشاناك امهو
 ١ ةقيرطلادوجت ةذيقعلا

 | ابيبلابب دآةريشلا ىط م
ْ 

 ئانللاو ىئاعلاو براضااوبك اوملادتعبتفار وك ماش نكر لرهدلا نمنيسح هيلع أ دقتاكو أ!
١ 

 ١ ميأو ريمدتةنيدم كلة دونبلاوتابارلاهسأر ىلع ترشتو لوباتلاه فاش تدرضو ب ونلاوبئاكلاو

 3 ا لوعملا رلئقا لور وهشمهتصقوةئامعب رآو نب رشعو ونيتنث اةنسىف هتدالو تناكو ةيلسش اهني دعةنامعب رأ راو ا

 هد رك نع ةلوقي ىدزللا ىسلدنالاتوبهو ن:لياخلا ديعدمتولأ اهيساضةأنر ا

 ديعنوماةمددىلال صو

 ١ نم ننس لعبا دةراسعن !قاس ئمامع تن ردل نايتعلا دئالق بحاصن اها ن متع ارمكنوأ لاقو ا

 : امهؤاوتلا ل الوام_عهاوف آت رغنامدف:ثمامهتاملو هفتامامس مامهدواشاو رصقلا ب ناخ رفح 5 ْ

 الوديع رنا اسإ هوتي ديلان دو 0 اق د وط ىف هوو

 . تام باسل الحلا ممدقاب 0 [هنافبابشلا دربال ااهاسك نط وفصو اني ًأاهنمو

 ٍ سراربم ا ىد ابابا

 : موب لك هل نيسعو تالا

 1 وهو تامو مهردةثام

 | عبس ةنسىقاهب سودم

 1 هر واسلا نس ةنفاا

 ١ ىف امصنم فلكل راط

7 

 ' | |اذدهف هك ذق الاسلدنالاب رغيحا صداع ن هللا ىلع دمعملا هيلع لوسشا نمسا سال هناسحا

 ا اريمأ<- و دوا عا دما ارا ة دوار و ودم هزاع ياخ مارا هته قا ذاك تا فرعا |

 1 1 هركش ب وتموهقرشلام ىلع بثو ئرببدتلاءو توةسابسسلا مدعنمهنقنأك امعمرن رسو ريثما ر

 ١ اصينق تضيق ىف لصح تحميلا دباكملا ماهسددسوهيلعدم#ملال.ةفدقح سحب ودقودعا ىلاردانف همدت سدو

 لتاقلانيعتاشاللو آو ذل ىمادمعلمهيكت أ ! هلابغ

 |١ ةلوقروك نااراعن ادئاصقريهام من هودومعلادواسالاب ىعا ريدنا ب نكملا دصوربعلا سائلا قمرد

 ا , رسلان ءنانعلا فرص دق محنل او د ىربنادق ميسسنلافةجاسزلاردأ

 ارتثعلا انتم نمو عا # هز وفاك انلىدهأ رةعصلاو

 اردصن تح نودر الءاخو دع در ودع كلواملا مهد زااذاءاإم

 ىركل اةنع ع نمنافحالا فذإأ ودع ىدتلار طق رم داك الا ىلعىدنا

 ةلاران ىلاالا يولارات وع نم كفن الدخن ادنز حادق

 مزابطلانييووةلارانب تحدق ام ”اكفابدلا دهعاببت وركذ

 0 هنت الو قفانع دع مالدشر ىلع ىولأال لال

 معاون توصغن ,ميباذاغين آو 5 سعاون تودع نم ىداهسلاا

 مقارالاب ايست | 5 1 رمملا نمد فطام نييدسسلاباسل ليلو

 متاغلا اننين ىشع ريساوح 5 اناكح انعم انياعرسع

 مساونلا حاب ىلا دب قهابادهج انروزراص ضو رلاان ذا ثءع

 م يملا داع 2 4 اك سحب شاوالو اني و

 مماعدانقلاريسس غلو سأب 5 م 5

 مصاعملالاوط فشلا علالاوط د مهجتضمماطللاعو رئارصقاذا
 مهالْعااَر < وأ ىص اونلازعع 5 زدت موب وون |نمتدأد او

 محامل انمهفايسا تعحزاذا < م" 0 امام
 مارسعنم ةزوزومايظلاّتو » ني طظتاقح نم نم ةر و رعانتلا كانه

 معاطرخ [هدصراف اولزت تاو دب نادفاط لأ هراقتاناومكراذا

 ينو



 نشف دضتعلا يأ ءامش م ا وذ/و نمو ذلنل هس ىلا موا 7

 امهو هلتةتابسار يك 1ن «. انك امه

 روعمو اهفد تعم عامس وع سلدنا 7 ذىدنع مباع

 نسالا ةلوضاخاختنا ىكح رهلاك د اهعضومريغ ىف كلما

 ننال. تن ةرهم لات اراهدعب وءاهلانوكسو مدملا تشب ىزها اوةريثكراسعننان تاكو[

 ماللانوكسوةمهملا نيش اسك :ىياشلاو ريثك قلحناهملا بسب ةريبك لبق ىهوت ءاضقنيفاخلا |

 : ةائمملا ءانلا مصب ريمدتو رصلا لحاس ىلع شلدن الاية نب دم ىف موتاش ىلا ةمسنلاهذا_هةدح ومءاناهدعت و ا 1

لم ىهوءاراهرعب واهتك : نال از ورلا واهلا لادلانوكتداهتو ١
 1 ةيدسس صخب 

 00 ل اع ىخ هيلع لاتح رعلا لزب لوابم ىصعقهنعابثات رو 5 ذملاراعنب رك ايأاهملا اريس دقدابع نب ريجعملا ناكو 0

 1 00 ندلاداعرك ذواهلمصغت ىف ةلاطالا نعم نغتعق اولا هز هةر عسوالو أ مدقتاكهديب هإتقوهتضبقاف عقو 0

 ْ هاَتع بابسالاى :وفأ ناكو دمثعملا هلتق :وروك ذملاراعناةجرتفةدركلاباك قستاكلاناهفدالا ||

 اهتمت ىهوةيكسرلا,ةفو رعملا ثم هنفرك ذ ذر عشب هاعشهنا ١

 الع واسنالةمكتمر 5 ناكهلا تاني نماهترع 2 ا

 الانواع براختلا 05-2 'عارذلاريضق لك تءاذذ 3

 مانأ اها اراب ةناكومبلا تبدا ق جلخ ىالم .ر ساه ارتشا د ةحملاتز سس تناك. ةيبكم لامه تل 0

 وا افلا دا ولف و نوعملا ١ ا

 ' ل لعامل اوعيلعدةعملاردص ْ

 راظن هلاثمامسفنالا عمطم امس ىذلا هراك ىف محى لاقو ةديقعلا ل الت اوةةسالغلاو ءاكمللابهذم

 ًزهتساوداعيالاو ىلا عانمم دنع رت اوريبملاىيلعالاهنلا لع مرتجاو ري دامت لو ا .و هيف

 تابنناسنالان آو ر ودنامزلانادّمتعي ووهفداعميلا كداراذ ارقلا بلع ضرف ىذإ !تاىلاعت هلودن

 31 برع هاد ةدسافلاتاداّقتعالا هذهنم هيهفصواسمق دواز واخ ومآ ىف نافاس نب اغلار دل دمسساهل

 هلوقكلذ نذرعشلا نمعيطاتم ةدروأو هلع

 ناكر ىلق عبرف ماب د اونقمت كارالا نامسعن ناكسأ

 0 اوناغاوفمؤتسااذا ماو انملن 5 املاطفذادولا طفح ىلع اوم وذو

 نافج آف ضمغلا,تلدقك 1له. ب كرا ادت عام: ذم هللا ااوأ م
 نافدحأ قولا ول تناك مك قاع قر فاس تدرح ل هو

 رز 0 ماسلا تالا وسمت لس ةئد دععالضفلاةن راغملا عايش ض عب تايبالاء زهق دشن ا دقشاكو ا

 1 تيقبف ل اعتهلباءاش ناورك ذي ” الاسويح نب دمت ناتغلا أنا اون ذفاهنعب كا ذدعب ا م

 || *( روهثملا ارعابشلا فوسايفلا غئاصلا نبا فورعملا ىطسف الدال سلا هر

 تورئادوع تك بدالا لة | 1: || ليطعتلاىلاهبسسنؤ هراك ىف نايّقعل ادئالق بحاص سيلا ناقاحن نيد سبع نم لمت نب خفلارصنوتأ ه هلا
 || ىناثهرهط ءار وهذ نورك اانا شق 2 دريلاقالادودحو لالفالا مارسا فر كفو ميلاعتلابكك ىف
 ١ هتلاىلانوكي ناركتاو ةئيهلا كءرصتقاو ةفلح نمالو هيدن نيد نملطابلا تأ ًانالاملاطي اداراوهقطع

 : هنلعر ءاق هناس ]نجرلا ى سنو مسرهيف هلاقهماق نم نامعالا يعرقهفاطقهفاطتحناوهماع هباميورأ |

 ١ ا

 2 حط هقول غئاسلا نيالا رعد هياط يقلل: ذل نيش 0

 ةقرحط زوو هدورولاع)

 لضافلا ماعلا مستمو) #

 نسحريمأ كوملالماكللا
 »*(كورلا

 لع ىلا عتهلاهجر أرد

 ١ اسردمراض م هرضعءاسنلع :

 .: راصمش :راداضعبب

 1 عاضال اريمأ ةسردعاسردم ُ

 اسردمزاص مت هيردادند دلك 1

 اشايمهارءار زولاةسردع

 : ةسردع اسردم راص

 ,ةنيدلاباشا.دوادرت زولا
 اسردمراصم ةرو زم ا 1

 هنردا تن دخل ارادسردع

 : تاك اههسزدموهوتامو 1

 ع - ,٠٠ | 3ةةلاوهاهمما بساني ايقلهسفتلراتاةداقءااههساوهسلءتيلغواملا ليملاف طرفافددضتعملا هنأ[
 و ١ ترغأ ىلا ىهوايزحوافسأ | نكن ىضق تح ةرسحةقرافالوةريع هلاقرت ملومانابد قمل لت تاغ ا,تنفولو 1

 هلواهلكمولعلا ف ةكراشم

 « سفنلا مساح عببطلا
 ل لعل

 ضشضئارا اح رس ىلع سشاوح

 شاودنو في ريل ةدال

 ةفنصملا ةلاسرلا حرش ىلغ

 : كاعتهنا حو زكلذريغو

 3 لضافااملاعلا مستو )د

 ١ نياءاش رمت ىلوملالماكتلا |
 . (قاكملا ندلا سهى اوما
 . عدرصع ءالع لع ١ رو

 ,. كولا سردلادبعمزاص
 . ىلع ندلاءالع ل ضافلا |

 اسردمراص م ىتفملا لاجل |
 هنا دعاشاب دا ص تس ردع |

 اسر كمراص جة يطا سق

 أشاب دوادرب زولا ةسردم |
 راص ُ معةروت زملاةسنيدللاب

 / ثورات ةسردملاراسودم

 راضمت ةروزملاة شب دما

 لعرب زول ردجاسربم ل



 رو ورسم قاتل سس 0١ مث ةروزملاةيدملاراشأب

 ١ راع عارم لدار 1 و ملا غئاصلا نباىلاة رو سنماضبأ 2 0
 مهلوج نين راصب 0 ع ارييع انفاس ل ازادخ هر لاو بايقلااوو رد 0-0 . 5-38 ردا

 ارويعت ًاسولو كفي اع 5 مهدنع له هريس تلأساله يباريعلا 2 ”ىوسا مواكلاى وهوتام نامل اسرادملا ١ تن اريعلا كاع يراد 13 ارد ا

 اروغت ناوخالاعاصووهل خب افطاعمنوصغلا لعح ىذلاو ىدح انس قاس م/س ردم ض2 م ن2 العح اؤآل
 7 ا يطل تت , هيلا 2م ع 4

 ريعسداعق هل تةهشالا د مهتدعل نما 1ع رىوصام ناك نان
 رشنب ناك ةافؤلا هنرضحاسو || لا

 نم رت ىلاعتهلبادجو
 ىكىلاىريس+فماوارف ت تعارؤ *“ ىدرلااهاباق نيسح ىسفنل لوقأ | هسفنن الغت ثم اقت دماقت

 ىنهالاىلارارفلاتدتعااملاطدقف وب هنهركش ىذلانضعن ىلمي قق 2 | ءوسرادحارك نبال ناكو .
 0 قام در جدهم ةثامسوتو نب مسح و سجن ةزس لبق 359ه اهيسجم ونيت ردا وثالث ةنس مظعملا ناضم ا رهذاف َْق هول 5| ١ .واعلا فكرا ثم هلشناكو
 ىهودتكأ اس ءاهم ممةددشم مج لالا دعب وةدحو [اءابلارةداب و ىلاعتهّنلاهسجسر ساقةنبإ دعناخذاب كَ هدد رص ىلا هل هللا رونا ياي

 لدافلالاعلا بئمواوع
 ١ ىبتسن نوكسلا نن تبى نت سر ىقادعس وىدقمأ ىو وير لاذ كلا ءنعتدس مدار اهدي و اهندت ْ 00

 فاشقلا مذو ءارلاو هلمسهملا نيسلا فن ىلع سس قرم او جج ذم نم مما سن ناب رف تناب برت ىف مو اهلااهدأو ْ 1 *(تورلا
 ب الا ينو ةلمسقر لاذ بالنت عاط احن وةلمهملا نيلاةوكعد 8 راص م رصعءالع ىلعأرق

 ةثاهسجتوةرشعىنثاةنسح رغل اهماعرل وتس ةساوءام عل |نم
ْ 

 ا ا و داير توما ااا اا مطب ىبحتلاو برغلاب غرغل ادع ةدضغلا ||

 5 روهشاارعاشلافاصرل ىسلدتالاءافرلا بلاء نيدمشهتئادبعوت أ )ب ٠ | متدرقن اةسردعاسر ل مراص
 3 ١ 7 قو هس 1 5-1

 مالغىفاهملظن ىلا هناسأ هرعش وشن مواقف الا قرئاسو ءشوةفيطل اهنلا قرصاّعمو ة شد . رطواعشاهل ١ ١ 2 و 20 ردمراص
 ىهوتداجآلا لك اهنفداحاف سال امتعنص | 2 7-50 3 23 1 4 4 ٍِ هتسولك ان لم م

 لذةسرزتعلالازع مهملوأ و 5 كزعه.-ىفاو رثكحأ دقواولات | ط فاش لور قولا

 : ىقكلذ سل نكتلو كاذترتدال 35 قكةامصلاف 0 تاّقذ

 لثملا اوتافحال اوحاس ىعالاواح #* ةرطاع رعثلا يم - هتلمحأ

 لزغلاقركشلا نالوسح هلانب ده ةلئاج لزسغلا ىف لزت الي زسغ

 تر واسكملانت_هرذملا

 سردمو_هو وتو هنردأم
 لودالب مانالا عل ىدسسلا ىلع  هلسمنا كاوصملاب بعلب تالذخ ب 0 0 ١ سلاحف هتافوتناكو

 لسيتع لا امثآى ىلقلا طرخت 3 هل #اراصقوا هينكحي ارنسح أ هتعاوف ملفعالا اتتاطنلس 7 7 2 3 0 : 2 3 5 0 ا 5 أ مدد 7 8 ,

 ا عد ودق د رن هيشبع لمت مالغىف هلوقّكلذ نك ةةثار ءامشاع وطةملا|زهزيغ هلو ١ ماركسلاهذالوأ نتكن ةكرامملا

 رص هواح امم هعلضاو ب هلاك بي تالذ جن مقر ذع ا د سدو

 ربنا سج رلانماموترصعزهو « نوفج ليعمدلا تآوهول» ١ ف كلذ لنح تايو
 :ةئاعل دنع تانلالا ريت يي هنا الا 0 | فوذهمو 3 اضاهلو ا واو 00

 ةنانع سردرولا تاقف اقرت 2 د هدا . لكتتو ماش ىعطأ 5 َُ :

 1 عفو ارا مشب فاصرلاوالا وادا لع 0 ههسجنو نيعم تسو نيد انس ناضمررهش ف فونو

. 3 35 2 - 
 دب

 رهزلامستباك ادعاكبلا كو <« ةقيرهبترهزق املس | د ىلا سلخلا عزمت

 هتلاوجسي ناك -ةثامعسو

 ١ هسسفن الغتس ملاعق
 سادنالاب وهيسالب نتاع سل دنالابت ريغدة دل ىهو ةفاض لا ىلا ةيسنل امذهءاقففلالا دعب وولموملاداصلا 5 ءانن الند ردتلا تار

 كاملا دبعن مايه مادي واعمنن نجحرلا رعاه اثنا بط .رةدنع هو ةفاصرلااهمساةريغصىرخأ ةرااضنأ : ارحارك ذءالن اكو تامإلا
|| 

 نمافوحت ماشل ادالب نم سا دنالا ىلا لشد هناللش ادلاب فرعب وتتم ىنن نم سادنالا ؛كلواملؤآ ىومإلا : ةباظال سردي ناكوريخالا

 ١ ١ ناعتنس ىصذالا ز عمولة بط رع ةمببو وايكل مول الل وتس فو ىسانعلاروضتملار عج أ ْ لاعتهللا حو زمهدشي و

 اللا رنعنب ' ماش ها راح ةفاض ةرباهأسع# .وةفاض هر | هداج ين وةنس كورمدع و سلموا :رعوةنامو نيثالث 2 ةحرضر وو هحوز
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 ىهسملا هراك قىلاغت هللاءاش ناو را ًالاىوجلاتوقانهلاقاذكماشلاب ةروهشمةدلب ىل هو تاوسه نا '

 معأكاعتهنلاوعضاوم ةرشع نوكت ةذاصرلا هذ ب وتمسنارةقاصررك ذيل هناريغ '

 ركفأن كلما دمع ناو سى نأ ن بر هزعالعلا ىلأ نب نما دبع ناو سه ىنأ نيدجت رك وأ )*

 « (قيبشالا ىسلدن الا ىدايألارهز نب ناو ص نيد

وةمرلا ذر َس انفك ناكن يعم ب ذعبادلانمدرومو نيكمةغالان 2 تاكك روك ذم ارهر نبا
 تلثوه

 ةرتكو بسنلاو 3 0 ًادنعايلعلاةلزنماو بطلا لهألا او3أ عيج ع فارشالا عم برعلاةعل ١

 5 عش رم دس اة اوال . وطانامز «ةيضسشنلاو كل اومالا 1 1

 0 ع م ا 0

 سلا ااا 0 ذآ اكرانن 3 نيسح لاعتر ناو

 ةنامسدو نيعسلو سعت ةنسرخ ىف هنافو ىنتغاي وةلامسجو عبسةنس داو لاف داوم نعمتل ًاسلاقغ

 وهود ءاص نب هبا ةمه نب هّنلأ دبع بلاغ |

 اوعشم مسمرتع
 تدغذاةعدشااهدئاس تركذ

 ءارس د تلاسول هل
 راصءلا لحررابسادن رص

 راثلابههف تحاصو وسهم يب تاكا اود عا ثنال ١

 هل اوتاعبك او مهمتك ل >أ نم هوهوعرملاهإ . ىيسملا مكمل م درسنا انموأ

 هل باعلوأ ة ايلا سرتس 5 ليلعل تفنصءربلاة لح

 ةهليحءربلا ف سيلغربلا ةلمج *ي تلاقدستاا تءاجاذاف

 ريغص هاداودلا وش, اشر هز نر عشنموأ ||
 اتثحوابفىرادمنع تأن. 55 هيدا ى اق فاتر يغص وع املا 6 رق لستم دحاو كو

 هبلع دك ًاوىلع وسخ 4 هستقوشلو ىةوسلا وع هيحولا لاذوصخقلا كاذل

 بيشلاهيلعبلغو ناش دقو هلو هللاىمو ىاهنك دب اننسامفوشلا تعدل 0

 ان اراملكىاتلتمتركتاف د قاسناتا ارملاىلا تراظنىفا :

 انهناكسمالابىذلا يأت اف #2 ىف لق ري دياتك بهق ةرعأ تسلا عشا تب 1 0

 قأ كاشاتمهئر 5 ”ىذلانا يقستم ىهوثلاف ْمتكصضتساو ع سناكلاانه نعبر

 رافع 0

 ” اك اان مويلا ىدانت ىياس تراص دع لوو ”ىحأاب ىدانتى ياس تتناك

 روهكلارعاشلا لطخالالوقىلا اراقني تامالاءذهنمريخالاتيبلاو
 الامح نهدنع كد ايزي بسأ دع هناق نوع كنوعداذاو

 * الاضووةل_ت- برقأوفدأ ده هناك ىعأان كنوعداذاو

 ف هو سال هت اعم وديط ىلا ةراشااههذوتاننالا هز هد ريق لعب تكلا تاناذا هنا ىصوأت

 - ىتتوىلع مرضا بارت هب .هيلالنعفد اناكم ظحالو « انقاواككقع ل

 هينالتهر ترم دنا اهو دع نونملازاذح مانالا ىوادا# هيلعامول شم ل 1

 ( قات  ناكلخنبا - ع١

 0 مو ممل ناصر دلو ظدلا فو الولواهدّدعو طاومعست مسا ةفاصرلا نارك ذواع صفات #ااعضو كرتشلاب| ِ

 ىأسيئرلال اوةيتاببالاه:بهىفروك ذلارهز بام دقوانأَت اقبح دنا مالكبهتناكاعتهللاهجر 0

 نبدا بطول المكلا
 *(كوغب ررألا

 ءالعوللع هلا هجرارو

 ةمدخىلالصو مءرصع

 ندلاءالع لضاغلالوملا

 راص ممىتفملالاجلا ىلع

 تي
 3 ا 0-2 ا

 مهصاواتذغنو كواملادنعا اومدةةوةلعلابت ارياااولانءار زوعاكحءاسؤرءاشع مهلكت يب لهأ ن هناك ١

 || ىعب ركوب ًاانطش ناكو برغل الهر اعشأ نسير املا جسما هناك قةيحدنءناطاناوأ ظفاللا لاق

 قسرا هس «ردعاس ردم زاص

 د ردع 0 .رذدمراص ُ

 ةنيرعاشاب دوادرب زولا

 آس ردم راض 5 ةملمطنظ سو

 ةحسق امم سور موهو

 ةئامعتستو نيثالثو سعت |

 بحاصولاعت هللا هجر تاك
 ءافو وةدنج قالخ اومرك

 هل وانتم هل تناك ود او هو
 ةيصوصخ هلتاكو مولعلا فا

 1 ووصل
 حرش نم ذبن ىلع تاقيلعت |
 ةعب رشلاردصل ةناقولا |

 قدسأل حاتفملا حرش ىلءو :

 ' :هحاورهللا حور فن رشلا |
 هحبرضروفو |

 لضاغلا ماعلا مسهتمو) ١
 *«(دحأريب لو 1الماكلا |

 مث هرصع ءالعىعأرق
 دجأ كوم اةمدختىلالصو 1

 , لضافلالوملانساىتفملااّشانأ |

 اسردمراص مث كلر ريضح 1

 نيثارقلا سيئر ةسردع |
 راص مث ةنيطنطسقةئبدع |

 ةدلس كرات آةسردعاسردم

 اه رده راض م ف دومطسق

 اسردمراصمتهبافةسردق ا

 هنن دعر تش انمةسردع ا

 اسردمراصغ تسفر

 ناحداس تاطلشل دس رد

 يمارس حال
 * ثلل ذنعلز دعم بلح



 11 نونامث مناك هنيسغو
 0 ١ دعاقتلا قرطبامهرد
 ةدهءلاواهتستب لعأهتلاو روك ذاارهز نناىلاةيو.سنمءاذلعلاو ءاوذأ نماهتذخ ءامناعسي .طاقلاهزهو ْ لاخلا كلل عوهوتامو

تداقثا اوانخش هيذ رعت :اىذلاوهتحف اضنأ ]ةمحد نع ”١لاقواهاتن ىف مولع ةلايفساد مها ْق
 هيقعاجتلات راض ,وهعابط هلضقل 

 ثب رغأ ىلا نونغلا نم ىهو هنوعصوهر هوحتصالشوهتبورعشلا ةدبز رهو تاو !اهعابتأو هلوخ اهلج ىلا عت هللا هذسر ناك

 انسحاص*وم هلدر وأو قرشا اءاضلاوةعلاطلا سملاك اهيفاورهظو قرشا لهأ ىلهبرغللا لهب ؛ عيباطلا م . رثسفنلادبج
 | ريع 0 داروقو ١ نا انلاطا هما قوثو ههكحو رصعلاكاذفوسا.فو هملفعو رهدلاكلذرب 0 و نك هْنا ارهزعالعلا أ هد قف لاقو

 0 ا ةبطرق .٠ دعةلامنصنو نيرسشعو سجن ةنسسس يفتك نييؤإعبانمم | عيبص ناكو دصحأ لكل

, بطلاة ساب ردوتوالن وطانامز ب يط هب وقرسملا ىلا الرطاملا قناص ةددقعلا
 ةينادكت كمن نطوتس مم تاورقلاب حرصت مداد

 هش : دعتامو هنلطر لغد ى م-تطل ل_عمدقتلابر هتشاو برغم اوس ا دئالاراطقأ ا اهفدرك ذراطو ٍ

 قامددم ى ىوتخااباقذا-اهشذ بدال اظفاحىرلاباملاءتاكهنان اوم نيدجتهدج دج ق حفلا ثةيناد اهلك قاعلا قف ةك رام 4

 الضافامسر نونغلاىفاننغتم ىروشلا ضعب لسع تاشيلعَت هلو
:ناةنسةريباطي قوتو هن اردلاو هناورلا عج

 ةثامعب رو نرسضعو ني
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و تاماسأ ةرانيد فل هزاجاف :

زوك نملا ًارصنهدلو هماقم ماق
وك دملاسومحنءاهدصق

 ! | هحدعةيثازلا هيريصتب ر

قاماز ازعزدلاقك ىف هود ع نع هيزعي داهع ِ نا بسر را
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 0 رش ثرطان نعسذام تقركفازاذ أي اهتعجزم قرتسفت مل ة دامت اهنمو | ع رك رسفللا ملح هنبادج ر

 عر طاخلا ملس عطا
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ْ 

 امسةيفوصللابغة ديقعلا 5
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1ك رسلا علا الغتستم
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 زحام هنعامن ءالالط:تنقالف وي رضلا ىسنيح م

 رسالاك مادو ميلاعمتمادف 8 مكابج راسا ىف ىتاقملاطو دوي رثس هنودامزعلاباب ودب | ةريثكب تك ىلع علط اويلعلل
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 رعسلا ل صفناوعاتبملا ف رعدقو. ب ةحاح صرحطاو حاخملالا ىلا كامو ءاذعلا ب قانمو خيراوتلا

 نم فذص رقوءامهلاو
1 
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 ايتكىث واو حورشلا 0

 ة.فاكللا بي ذهئاهنمةريثك | . نفس هلامآو 0 20 * 0 5 اءئاو
 هلواحرش هلبتكو وعلا ا راد عت سول .اولامرسباب د اعنصتكوتي نب امالدنعو

 هراده رش ىلع ةيشاح | ها لجسم ال هااهن تنم فاس ارق ضوء لاهول هنو رصاري مالا لاقاهدا شن | نم غرفالف ْ

 اهتكمداران الو ةمكشلا 1 هوحدتماوعار ءشلانمةعاج روك نملا ارصنر يمالا باب ىلع عّمجا رق ناكوةضف قبط فراشي قل نط و

 لوملا ىثاوحلابينذن ل دعو هلزنمنايشغب ةداع4تناكوف ارصنلا صاوب رادىلارصتريمالا كلذ دعب لزنو مسهتءهئلضت رخاتو ||
 كلذ ىل_ع هدار هسجاوخ | ني دهن رجسأ نسحلاونأ وهو ص اول بابدلامهْرئاو نرخ أ :نذلاءارعشلا تءاف هدنع سنالا سا
 ىناوسحبتكو حرشلا م ذب ودإانب ااهماغأ لب لبقو اهمظن ىلءاو ف ”اتايد :ًااهفةقر واو ف فورعملار ءاّم ثلا ىرعملاة دب 3

 دب رقلا حرش ةيسشاح ىلع ١ ىهةروك ذملاتاالاوهنلاةقرولااوريسو روك ذملا
 تتكوفي رشلا دمسلل || اهني ةعاجلاكنمتعنقدتو ب سيلافملا ارومآ فرافناف ريدلاغم . ةباصعانم .سورحلا كنايىلع

 ىعضلاوةروس 2 سودعساهيالدعس نكعلو 35 هلك توافثلا اذه انس :امو « سورح باله ةءطعأ ىذلاريشعب ٍ

 ىقىعضا يرش دار || مهتطع الس ورح نءالهتيطعأ ىذا! لثعاولاقول هللاولاعفراسي دةثام مهل قلطأ ًارصنريمالااههلع فتواسلف
 لئاسر هلو ىصضلاوري غن ا ةدب ودل | نب دات نب دجسأ ع نسحلانهنيادبعملاسىالتايبالاهذهتاّدب ر للاى بتاكلادامعلارك ذودإثم :١

 هللا ور ةريثك تاتاعتو ا ةنس قدوجتهس ؟ةاقودعي تام ءاطعلا عس اوامسرصن ريمالا ناكو هلع هتلاوقاولابف درع ناك هيا و

 0 ا نيتسو ناعةنسلا اًوش انف وهواتف هددح .نمةعاص- هملعءران قت دملطتمو ةثامعل روني سو عسبس

 ِ 0 0 ةنسلاوش باح سويحنبا مد ةوداصلا فرح ساد رهن حلاصءيبأدجرك ذمدقت دقو امعيراو

 0 و 3 لذ : نءعو ردح ني ناماس نيدلا لع ريمالابت ١ الاةنورعملارادلا ىهاممهرادوةنامعن رآو نيتسوعل درأ

 مرعب ريهشلاىذاقلا
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 وهوءداز لضنأ لضافل 5 كلذورعشلارخاق نمىهوةزمهلا فرحىف ه هرك ذمدةلادابعنب بحاصلا ا هبحدع ةديصق | نمروهشملا

 0 قا اهل آوىلاوعلاو كاملا لهأو دب ىتولاوإ لا فنيلاعلارغنلانم . هوق
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 ل لا ب ا 35 هاو تام
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 ةسدنهلاموأعلا نمةرهاقلا
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 ةسردمنم برقي ةسردم
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 ءانإع ىلع هلئاهج ل ارق
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 اسردمراص مث ةينطناسق
 ىراصت الاي دول[ ىلا ةس ردع

 ى راسل اثار د :رةيلع

 وهو ىلاعت هيبادج- .رفونو

 نست اد اود فاهم سردم

 هلئادج ل ناك ةنامعسو

 اطاضالتخاتاناعلاغت
 سفنلا محاح عيالا مياس

 تاكو ىالبحالا تنط

 تاكوع ءوبسملا ما ذيال

 «نمدافت دس ا ادهقماس ردم

 هللا حو رساننلا نمريثك#

 عسا رأةنسس در غض حست دسلام هول س ورح نب اًةدال اوتناكو نسحأ ناكل ىرتسشملا معن تنأ ولاقول لاذ

 . | ءايلاو هل مهملاءامللا فب سويحوهتجرتىفكلذرك ذمدقتدقوروهشملارعاشلا طاينخلا نيأب فو رعملا دمت

 || توبحنباةيراغلا ءارعش فوةلمهمنيساهدعب وتنك اسلاواولاوةموعضملااهتعت نمتاناملاةددسملا
 || تيأرو سويح ناب سانلا نمريثكىلءفمعتاالعل هنرك ذامناوةففخملاةدسحوملا ءابلاب نكل لوالا لثم

ي آس ورح نءا هلل امي ىل رغملاناتومهوتن اريثك اقاح
 مع ىلاعت هّنلاو هنرك ذامباودلاو طاغوهواض

 0 تش ا ب د ا هولا تو ص 25027 د د مه

 8 ل ان

 ىدامو باحاىدن تت راش داق : تح لذ ماركسلا ىدنت :وعدىلا اهتمو

 رستم ىدن نسع ءىلب ركش هج .ةجئانعلاو بئاسعلا نمو
 معانراجنم اوفتقتالو « امذزتيجتناثيحالفلا فاوفق ١ اضن رعش نمو

 اموةتنموفتح قلب ومكر دإ دي قطص ةدوملا ب وعملك ىرأ

 امد تدق بهذم نءاول دعنالف يوةمكحنذا اولذعت لو ةنكن اف
 اموسقيل انولا دام ىقثو »© ىتتعتل ى سلا لمق نم ساما بح

 قمللاو إاظلا نم ىلتس فرب ناو هب قسما بيشلا لطامو

 ىذلاةفعلاو نسما فتوش ن او دي اه :ريظنزعو تزع ةيوبحتو

 امكست ام انعم اهنع لأساو دي توعراامطقةوبصاهمف فنعأ

 امع ننإا هساق 0 كاستالو هع :ومد نعد نعرشت هنع ىلس

 «ئنجلا متسقراف مانأ ىدقرافو «ةهريربصلا ىلءانوع ل ناكدمف

 امبتمتلغ واوك :ريصأ دحنم ىذم 5 نآدعب ىسأتالثا ىضت قارف

 امهمن وكس النا ىب م و #« كلامتعرص لثمنيت ةعفو

 امكنم انا الو ىينماغتاا م« ىسالا ىلهفادعستل نا ىلماخ

 امهيلاليبسلا فيك ارك ذن لو ع انسانئوةواس ىلا ةاسحو

 امحنأ من ثغلااماذا ثلم دي لطاه لك ايضلامانأهّنلا قس

 ١ اموهفداهسلا لوط نم لمدقو د انيقر مغرب هانقرس ا دعو

 نمىولعلامهاربانبىلعمساةلاونأ اند ثنأ لاق ق مدع راتقرك ابعت اظفاحلا(ىكعو )دل ىط ىهو

 تيل ااذهىنعو را لاقو بلح نهخو ىتبي سوح نينابتغلاوبريمالا لدخدل افةثامسجتو عبسةلس هظفح

 رقت دم ةلودإ فرش وهو
 اهنوكوةينونلاتاببالارك ذئسنلدنالا غئاصلا نير كيب أ ةجرت مدس ةتدقوعدملاةباغفتبلا اذهو
 هللا دبءوبأ ناكواهف لااا لعأ هّللاو قت د1 هويحنباثاولدفف ةدوج وم ىهوفنلاةب وسنم

 . ||( وةئامعب راونيعبسونيتنثاةنسسف بلححلا لصود قدرك ذمدقالارعاشلا طابخللا نب رمش نب لجسأ
 : هلوقر وك ذملاط النا نءاه لاب تكفروك ذملا نايتغلاونأ نمو

 مدلالبقعقو رعبىدنلا ىرحو هه هقوسيءانثلا قفنئىذلاتنأ شا

 ىري نع ىزاظنم م كافكو هي مهن ردي عاسأم ىدنع قسد م

 ىرعشملا نأ نيأو عابت نان ع د اهتاص هسحوءامآ شالا

 0 نبدج-أ هللا دبع ىلأ حم وهو تاع ةئامعي رأ ونيعيسو ثالث ةنس نابعش ف فولو قشم دة ثا ونيعستو

 ع

 دج مامالا سابعلا نأ نب قدصسا نب رجس سابعلا نأ نم ررجت نرجس ساعلا ىنأ ندمت رفظملاو )ع
 دم نبارغصالاه ب واعمنبر وصنم ن ةعوذ صن نسا أ نينايتغلاوت ا وهو قدما نءا

 ةسنع نب نام نب قريثالا نب ةيسنعن رغصالا ةديزع نب نام عسابعلا ىنأ نبا

 ىشرلا فانمدبعنبس مث دبع نبةيمأ يبوح رذصم نابفس ىلا نب
 *(روهملارعاشلاىدر وسال ىواعملاىومالا

 . تاك



 هي رضرونوهحور ناعت مك ن5 تيس سعت

 لضافلاماعلا متمو)# | اهتموتا.ةارعلااهنم ماسقأ ىلاهرعش ناولد مسقاغي رطارعاش ةباسن هن وار ريشاشملا ءابدالا نم تاك
 نيدلا تحت كوالا لماكلا أ تالا نايثالا طافحلاهنع لقنباسنالا لعب سانلاربخأ نمناكو كا ذريس.ةوتايدجولا اهتمو تايدهتلا

 ني( ىزيربتلا لوالا ريع ندمت

 لع لاعتهللاكرارق ٍ باتكلااذهنم عضومريخف نان دروأ د قو:دي دع مولع نامزدحوأ ناكها ىواعا ا ةجس رن تحف

 ىكداف هدلاو ناكو هدإاو ١ ىرعملاءالعلا أت يب هب فضوام قل و ىواعملاهب ست ىف بتك, تاكو ءاش

 هنمتعمسواهمفةس فزحلا 4
 آ لئاوالاهعطتستلامعت ال د هتامزرعشالات نك تاوىفاو :

 ندل!لالح ل وملاعًرهّا 2ع راثفهدنمنناان ركزو أةرك را را انامبآ هلرك ذئادعب ىمدقملا مالكم

 220 اس ترسل طريدت يسرد وساد زم بأ
 ل ا ل ا وا
 درع ااا ل ْ ب واعمىلات شن تاك لاقو لد ذااباك فوى :واعملاة بج رز ل نم اتنال

 اح رح أو مهسؤر || !4-اد عد هل رهظ:.ملانينمؤلارمأ اة عقر بتك.هناهنعربخأو هبسندو رك ذمدقمارغصالا
 مدرع ميرا ةداكلااد ٍْ يواعلا مكاخ اراصف ةعبرلاةةقرلا رو ىواعلا نم مل طن كف كا ذ.هترتاكمةغيلاتاءركش ى واعمل مداخلا

 لك ديلا تانك ا واكل :ءةمهروأ ةيعرانل دع تنعذافدالبلا م لاق كسلم هلوقهرعش نسا <# نمو

 ةقرعل تاتديزب تاطاسلا اهوار لع را ادسش اني تقاعانسأبأ تبت مناالق
 هلا فا شوستا» 1 اهؤاكب مومهلاف انيلعراصق دياهماستب ارورسلا عفانملا تاكو
 دي زن ايتاطاسسلاءاطعاف | اهؤامرطةيداكى اوه قاقر م هج وابتابئانلا قالنانرصو

 داحا# هةمردم تا ١ ٌْ [هئايسانع مىلاب ءالاانناع 5 تنجاكح وبنت اانممهاماذا 0

 ايضاقراص مءاضءللا صنم ١ ثووننامزلاادسحأوزعأ د ىن :اردوىرهددر 5 اضن هلوقو

 مراد دبل نوكيفيكربملاهب رأتب و نع هؤارتعا ف يكت اعلا ىنب رب تابق :

 ماقعالا انئاطاس ءاطعأ مث | داعم رغب واهلع دع ىمولت نما نص الءافبهو كاتم
 هروب هللادجر ا : اهيقر عار 1 ىرخالاب واهملا #3 تداذاتاقمىدنتانليمأ ٍ

 مز ويككراشاب قطصم اميصن ىجاس نميئيعلتذحخأ « ىناردن او ىثاولافغدقو
 0 :زدعاش ردامراك هرعشف لمعتس ناكوالضف هنامْزدار ذا نمتاكو غار اراب ريع نن دج نب نجسرلا دبع بيحتلا لأ ىف هل
 : هلور يي رغثرهتماقاتن اكو مزاب الامموزل

 همزاب ام كري هنكل امزال 4سدلاق هزات هدا هلم ملي مك وحو اراارتخ
 ىقراطا|لابكتاب ىدو ةداع دع ةرانزب ىعت هديل مل نا ممأأ اضيأ هلو

 قشاعلاريمدىف ند 2 ىونلاالوذاشولاوعمنالهتاو : 1

 ةدصق هله نم هلوق 0 دي ”الاىذب واعتلا نسا طيسذحخالوالاتنبلا ىن:من قوتنا 0

 مسن رع لا كنا ىرف د هلزخع مالستاايىلبل تنك نا 1

 م ه ودق ىلقم لءاقل اور دع اهلعأ مانا ىف كادون ىدعو

 فزراطملا اننلع ثان ا هي طنوس ىدتئالوُا ارالانام#عنباملْو هنانركتْن

 لاقو باسغالا ف عشر ذا ا نمعضؤمريغ ىف م دقملار داط نيد لضةلاونأ اهناطلاهنعىورد

 ىدحاياسردم راصم ا

 راص مث نامتااسرادملا ا 8

 مماشلا قشمدبايسضاف |

 ةينطتطسقةنب دعايضأةراصأ
 هلنيعو كلذ ن-ءلزع 5

 قار ا م ياه موللك

 6 ىلع امو دفاعا

 نيتسوثالثةنس ىف لاخلا فئانتلاوىرسلا متدخأ دقو *« مول بكرااودح ولاقاعأ تبق ٠
 هللا هجر ناك ةئامعستو ١ فراوذلاع ومدلا هتباحا اهاوه د ىونلاىلافاعدناادودش رك ذآو
 .ًاقراع الضافاملاءعىلاعت فزاع اة اافنيعلا هيركسا نك لزنمبعٌثلاكلذ ناغميف اهل

 ةيعرشلاوة . رعلا مولعلاب ىفعار نامعت ىفحن م اك مركبا عسل هبتغقو

 ةربنا ف صوف تان د هل نم هل هنيدي اناس
ْ 2-0 

 هلو ءايتالا هةفاندص



4 
 . ٍ :ةيبرعلاناسا فت اًشنم

 ناكوديكر ئلاوةسراملاو ببحلاص قو اذهلق  برطاجتاذ نماهلو 0
 ىتثاحيادموأق فاني ار « هتبحاصنملكسفنامزلادسف ٠ ةديصقةل-نم هلوأ | تانسهلاب هماهغهارثك أ

 شاشهرهاظي و مهعتم م« نطاببترغط مهتربتنا اذاو عاوف آب تكي ناكو ةيلظفللا

 ةداحالا لك ا. همفداجأةديصقةل-نم ناطلا مامت نأ ل وق نمذودنام ىنعملا اذهو هلوان.حاطخ ُّط واما
 عضاوملا ضع ىلع تاقيلعت

 مه «نطاي نعاسمستم ب ارهاط ربعي نع قنصل | سبل اعرف نانو تكلا نم
 فاتؤملاو ف اتزملا باكو دروبباجراناهتمةدسنفمةريثك فيناصت هلو لب واعتلاب دوصقملا نءانجر دقو ميلاد الكدر

 تاكو اهلثملا قيس 'ريثك تا:همتغللا ف هلو برعلا باسنأ قفل ئاو فلتا امو نذ لكت اميطو || داقد مندا حاج اكو

 سيلا مويرصعلاورهظفلانيب روك ذا |ىدرويبالا ةافو تناكوة دج ةلماعم هرثالا لمجةريسسلا نسح 0 ريال هماروا
 اهبقيتعلا عمات هيلع كصوام هووسم ناههصار ةناسعس#:و نيسعنو عبسةنسسلوالا عمد رن مني رشعل 5-9 ل ر»

 ِِن اوكسو واولا تف واهتحت نمةانثملاءابلانوكسوةدحوملاءايلارسكو زههلا متفب ىدرويبالاو ىلاعت هنناهجحر أ ا

 جرن ناسارخم ديلي هودرواب ودروابأ اهل لاقي و درويب أ ىلاةيسنلا هذهتةلمهملاداهدسعب و ءارلا || 7“ ا ٍ
 "ل نوكس وفاكلا مضن ىنقوكسلاةج رت فباسنالا ناك قىناعمسلا رك ذو مهري_غوءالعلا نم ةسعاج

 ١ || ناسارخ درويبأن مؤ ءارفةتس ىلءةريغصةدملب ىهو نقوكىاةمسنلاهذهنوناهدعب وفاعل حتضوواولا

 . ]| دج نيدجت رفطملاو آبي دالا مهنمءالضغل اونيئثدخملانمةعاجابتمعيزخو رهاط نيهنلادبعاهاتب

 ءالع ىلع هللا هج 1 أرق

 يدور لا
 2 تاكوملاو ىزانتلا نيدلا
 : معاهنناوىدروببالا تب دالاب فورعملا ىتوكلا ماسح كوسملاو 5-7

 «( ىلعساولارةصلا نأ نب فور عم ارع نب ننس |ني ىلع نيد نسخ اولا)# 0 0
 . 1 ع 5 0 2: *َ 3-3 . 0000 6 7 و2 مدد ا لصو

 7 يمس .زئزا - لا توا جا يلع ءةفابحذللا ىقاشاب عن نأك مظعالاانناطلس لعم ئذلا

 ةيفريثالا ةناز كنا فرعشن اولد قدمدي هلت ارو ةن رهتْاو رعشلاو م 0 5
 لام هدر فروه. مالا ىلا

 : 1 000 5 00 2 5 3 2: 20 ١ 0 ندع .ردمر

 ل هي اف بعت شرت مرارا نادل |عماجلا ةدان زىههتلا ةسالكلا راكم هسورة-:,دعاشاب
 0 ره 0

 زاريشلا قصسا نأ عيشلا ف هلوةنعف اشلاب ةقورءللاهدئاصقيف كلذ ةيلضفالا رولا اند
 ا لخغلاوةغالبلافالماكناكو ثارمى

قمر ذمدلاريطخلاىلاعملاونأ ءرك دورعشلاةدو-و طقنانسحو
 ال ةدع هلذروأ ورهدلاة سني زبه 

 3 2 5 راصمت ةيئيطنطسق ةنب دع

 2 0 دوو زولاةسردعاسردم

 قولوحلل دوصتلا رت ريغ سلة يصر سلا راص م هسورةناطاس
 ةرئاس هوا انااضنأ هلك ذو سشزادملا ىذح اناسردم

 ضرغريسغف ىلسدل ا 5 ضوعومك:ءلامدولاةمزحو
 : 7 ١ مول هلنيعو نانذلا

 زاص#مث امهرد نوعسآ ض.تغاتسل نك ولاحول *« ىاصاووىدوب و مسقاتسشأ :
 ًأوضرف مهنودنم ملل ىاقناب * وهتك موق ىلع تط رش دوو راص مم ةسور ار ضعءانضاف

 ضراا كلذ ىتع لازال تاّعذ »* ضر هياولاف ك0 ىئيدسح نمو فروضاملا ركسعلارانضاق

 . ٠ كلذفلاقفاصعىلع اكوتب راصق ىثملان عفعضو ن سلاف نعط دق اكو || نع :رغ مكَوطانأ بالو

 ٠ اك ردط تنأر هلم او # هقت دركسش: اذا مألك- ْ عقولالتالةمرحلااةماقا

 اهيمذ ثالث ىلع ىهشمأ ترص د ايوقنيتنثا ىلع ىمشماتنك كلذ نعلزعف لخرف

 ْ ىهوىعملاذهلثمىلا اهفريش تايد وتاق || ةثام مون لكتض هلنيعو

 ىمحلادالصأ ضِتنت دا ةوقدعت ترصدق اضخماهح مذا 2 ىلاح نع ىلئاساب قارطاامهردنوستتو

 ظ اهعلاافامدودأ ع ةثالث ىلع ىشمأ كلت ىلع تامورعاقتلا

 0 ١ نتسو ْنإلُي رس ف هلا
3 / - 

 ١ ُ 4 و



 هلاقدتمالمابقلا رت نعمراذتعا فاضرأ هلو

 امايشلاءاقدصالا ىتعنم د اماعزيناع ت٠ ةلع

 أنار ذىذلاب مهدنع د ىرذع رهتازر عاذاف 0

 ازاصلبتبأ اهملا ىلامو «تريصنيعس شع ىلاالو اضن هريكىف هو
 ازاخ راطانوارادئىرادن # لدم تن
 راتبا سفما ل خدب ناو © ىقمامدتلاىلا كنا

 ريغص ل شط تامدقق ءاْر ءادع * نابشلان ير ئشلا لخداذا لاف نسل ااذهى عشنا

 ريبكلاشاعو ريغصلا قوت < ذاهللا لعاضارتسعا تأ ار

 ريصملا اذهكذنيدامو 35 فل نءاللقو روش سال لعق

 ركلا لاف لاقو د ركتفارةصلاى أنبا كاذ فاض او

 رك دئزفتنيبام ل ا رعسلاتتوى قرع د# 0

 نلاعتهليادج .رطساول ةنامعا درا اونيعستو نامت ةنس ىلواآلا ىذا هه

 ن ىسع يدوس ل رج نت باص نيد جت نب د © ىلعي وأفي رسشلا )<

 نيدلا ماظن بّعلملا هب رايهلا نبا, فورعملا سابعلا نب هلنا دبع نب ىلع ند نيرو

 «(روهكملارعاشلا ىدادغنلا

 نم س داك, السانلا ىف عوقولاو ءاعجمل زي رثكا ناسلل ثيم ناك هن كل دصاةملا نس ادت أر ءاششأك | ا
 فخسلاو لزهلاوءاعجملا هرعش لع تلخ كلما مالت لاقفة.دن ان رنا قت تاكل اذامعلا» زك ذو لا هناند / 1

 مالكى هتنان حلا هاف هرعش نم فيظنلاوةعالخلا ىهقافو هيواسأ كاسو جاجا نبابلاق ف كبسو | ١

 تاسبالاهذه ل معفاذهنمدالل اف هيمعل :نمالا ا :

 ردكلاب مانغلاوأص #_توايثدلا هلتفصو م

 رشملاهالارودب سدس نالوداكره لاق

 وو ايلف هناسلةءاذن نم هنوأ 1 3

 ىذقلاك ب رطانن نع هءل>اووب ل اوشاكت رذدلا اوناذا دع ىضرلان يدرس ذل ماظنمدا 7

 كوس ن 6 درو ديال دع ةامفاشلو رداد ك اوشعا موقلا مال اذأ

 اضر أ هرعش نمو ندى اود نب رسضيا ماظن بعلو 1

 1 قدادنمىقرحو هع قلضنلا ل اعمتقد قراهنم لاحول 5 اًوسلا نع قرب ىهج و 1 0 ٍ

 ةيئاطتاعسقةنب دعاش ا, لع نالسراس لأ ناطاسل ارنزو قدس ا نن ىلع نب نسما ىبعىنأ كلملا ماظن دم امزالمتاكو بتاكل دامعااا| ْ : 1 3 0 ا كتالملا هم 1
 كر ا ع 2 || كاملا ماظن نيبتاكو رهشملاراردالاو ماتلا ماعنالا باع هلوءاللا فرح فءرك ذمدقتدةوماشءالمهدادو || 1

 ا ثا 37 7 1 ١ نبالمانغلاوب أ لافٍءاسؤرلا نيب هإ_؟ةداعلا ترك ةسسفانمو ءانعت د رادنب مئانغلا ىنأ كلملا بانو | وأإ 5
 نوراز اعلا نير 1 4

 3 اه 0 ا ش قبب ىراا امج رك فل لاف ةيااؤلاو ارا ”ًاداذك ىدسنع كة كلملا ماظن توعشنا هب رابهلا |

 تالا سراذملاىدحاب |

 ادب ص سفنل أم 1 عدبطلا ١ ىنيزلادار ط نب ىلع عاشنلا تس ةنىلا ع اق قاب الا دامعلا رك ذو ا

 هنأ حرت“ ةئامعشتو
 88 اضالصاف الاع ناعت :

 مقاعلا, املاءاققدماة حم
 ناكوةساتعل او 02 ١

 هاكات راق زبحاص ّ

 ةور 1 ْ

 ءارتلاراد يدلك ةيرق |[
 نذدو ةين.طنطسق ةئددع

 رود 1 ردا و ع اذه قي وريغءلاتام فدك تورمضاخ اهماعْصاغتفريكللان مشعر وهوريعصءاز ىضح دةواضنأ هلو

600 

 قماعتلاراد ىن

 هكرمد

 لضافلاملاعلا مهتمو)»+ ؟
 ندلا و كوملالماكلا :

 3 (ىاحابحرع ريهشلادجت
 ءالع لعهئاهجر ارق ا 3 ١

 نك كوحلا موسع ١ مولى وتو دن امعي راو ع ستة نس ةدعقلا ىارشعشلا نثالا هليل هندالو تناكو و 1هعوطتملك هلو

 كرب زر لولا نبا نيدلا :

 لكوم ىلحريمأىإ !وملاو ١
 ندا اريضووملا ةيدحالا

 ُح مظعالا انناطاس مسعم 1

 كالدس ةس .ردعاس .ردمراص 1

 اص مه سسو ردن لعد

 مراصحارقةسردعاسردم

 رب زولاةسردءاسودمراص

 ةنيدعاضاةراصمم ماشلا | :
 : ةئيدعاضاقر اص مهسور ١ ناكو رقيسوط لهأ مهلوقوهو سانلاة نسل ىعرتاسلا لثملاىلاريشن وهل اعف كلملا ماظن تانبالات ع | 3

 امي ضاتوهو فولو ندا | ةاكمنمتفو دعمه تناك هبا ضنا دازر اذ ىل إير ىضغأو سوط نم كال مان
 ةناهع تو نسل ادودس ف ا و هنالغ» نم ىساقي هملا كلما ماظن ناسا طرق ناكوهلحةعسوكمملا ماظن قالخأ

 الضافاس ا اءهتبادجر ناك |
 تحاص امددم ادة 8

 لس و 00

 هلباح درعارا لا تر 1

 هحرضرولوهحوز |
 لضافل اهلاعلا م60و)#



 1 نينا ىعهنلوملا لماككلا
 رطولا غاب هيرغسا |تالو تب نمىلعدرلا ىف هلوةةبب رغلاه.ناعمنمو || *السع كوملا ننادمتريب
 اعفان ريس لك ام مسهتمحأف * فقرر وبيبلاابستكي ريسلاب د اغار تقزوامو تفارق *(ىراتتلا لع تدلا

 . قنخو ص يرحل بسن و ترض اهاثمىرتأو تعفن : را « قلعملا لحرلاال عفتني املا , 0 م
 قمع ةذاعسلا محاذا هيو دع وق لكلا تك ىدبلاك اردد مث: ادوليولا لترا
 تاسنا اهلذحتي ريلاىام اهايصفت' عدو والا ةلجزح اًضنأ هلو 2 ءالع ع 3

 ناز رذلاةدبستي تا ىأرلاف « تنَر رفتتوسدلا ف ىداببلااذاو : 0 |مىراخ و
 تبرشامماعذ نم افيفع أب ىارذادبعسولا لوب  نوحاوةعالخلا ليس لعهلو م 0 ااطخاو

 تبتسالفالادب ىلعتلتف د« ىللقتبت يت ى أد. ىلع ودرب دول هزم
 مدالا نمْئث اهفك ىفو ىذا ع ةكس:ىهوى.ءرعمونلافتيأر اضنأ ىنءملا ىف هلو يقال قلص
 مدقلاةثيه ولف سا ناكل ع اتنهيدوم لكسشلاح وعم بركمراص كا طاع
 ىمبردالاحشلا لع مانلالاط ب ولولاذةلارجم تجنتى تح مع راسلا ىدحلا

 ناس هلكوهلالحو دآ هلاج ماد ىجاتلاس احلا انضنأ هلو

 ناسحالااهتوط وجدملاهيف ني اهدن ب رختةماسجهيفدبعلاو 5

 لدتواذ ع نمدوسأ *« اهليقاد ءأر مف لصوو أ دصنامس 5 لعف ءاشامهوعد اضأدهلو

 ١ قساردلاعرابلاةج رت ىفقبسدتو هئمدووأ» اكملغن ف هئطخلا ع امنباكك هلو ةريثك هرعش نسادخو

 1! ريهدس نب سمت ةلودلارفز رولا راف ءاسوا دي راأمفا مير تفل تاعنارك دخان

 || تاداع رأ فلس ديريبك هرعش تاون دوىلاعت هلا ءاش نا ىرعملارعاشلاق وبا سلا عم هلت رحةغبطل ةعقاو

 راصمت هنرداب نيتوامتما
 سرادملا ىدحاب اسردم

 2 كلذنع ارعم ناسعلا
 6 اماس ردماست راض

 ةماقانعْزعو هاننعرضأ
 1 هلننعو سيردتلا
 0 تباقلأأ هتوببددعو زيجارأوهو هنمدو هل اكبول د /ىلعممظن مغابلاو حداصلا ناك هماظن بئا ارغنمو || 2 0 قب رطبام هرد نونا

 دو همنم نب ةقد من بلا أرب ءالاءكإو دي ب ىلع باكل اريسوةداحالا لكهيقداج ًاذملو نسر هرسنع ىف اههت ص ىلع وهو 3 ا ا
 ىهوتاس .بالاءذ بمتتوداصلا فرسف هرك ذمدقملا هل! بحاص ىدسالا سدد سعوا عيرا ةنس يفلاملا

 الضاقاملاعىلاعتهللا جسر :

 تاريغلل ابعادهازادناع

 يدع ناكو ةديج قالخأ

 هدع نينس رشع #* هدمهيق تّمفنأ " نطغلاهبفراحت * نحبك ازه

 م اهعنج دع تافلا هتوسب كمدرب هنعضو »ب اكعسا, تعم« ذنم

 كاد 5 دلاتلا وف رمعك ا مسطأ أنو هي رعاش ل لطروا :

 ىديكو ى #4 لد 5-0 ىداوعم هتذغنا رعشلاق نملك ام د ردقامل همم نم

 اكهيلءالكوت < اللا ىوطدقو . نملكل لأ # ىنطدنعتنأو

 تبنو ف ايعسس ب تدل رولو هدنش ةمشو هدن لش ةهدم

 1 الملانودنم كئرا د العلاوراشفلا نا

 ا دامعلالاق كه ة تام“ و عسب رة نس نامر كروت ذا اهب رابهلا نناىفوقو ب هتزئامنىسأ وةتيطعلزحاف

 هرعرخ [ىلااهبماق نامرك ىلا رخو ناههصايةدم ماثأن ادعية دب ر ابك ىف قاهمصالا بتاكل

 م ا ا راوية عبرت ناس تلا

 | نوكسواهغي ليةو فاكسل ارسك,نامركومم الروك ذملا ىلع ىنأ دوهو رابهىلا ةيسنلاهذهءارفلالا
 ١ || نايعالا نمةعاساهنمرخو اور لعلمشت ةريبكهيالو ىهو تون فلالادعبو ميلا فو ءارلا

 ا . ملعأ هتلاورعلارخ الاا,مناحن هوناسارخلاعأ فارطاب هإ دتم ىهو

 ٠ .ننجرلادبعنن رغاذنب سن نب د لان نب له نم ٠ رغادزريغصنا "« رصصأ نبدة هّللا دمعولا )دع

 نءا.فورعملا نيدلا فريش بما ىلا ىدلا سل او دزذملا ذملولا نيدلاخ نب رحاهملا .

 هلوت ومنا نا ةديقعلا

 ةرادهو رم ىلع هن 3

 جم رهدازانالو ا ةمكتلا

 ( هحرضرولو هحو رذلاا
 لضاغلا ماعلا ممول

 نباىلع نيدلا ءالعملوم لا

 دي(ملاص
 ءالع ع هلبا هجروا رق

 ةمدكىلال صوم هريصع

 راكم هسردإا د .عمراصو
 0 «( روهثملارعاشلا ن اودنالا ضعي هيسن ىلع لمآ اذكه ارسل 0
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 ١ رعاشلا طابا ن هّتلادب عى أو دج نق يفوت ىلع بذالا ار قنيذ:ةثملاءابدالاو ندهن اءارعسشلا نم تاكو رابصهسو ردع

 مِيعما ةيداهرفلاةس صارم ردم



 رأس ةروبزلاةنبدساب تس ا
 مع هجوابقةسردءاسردم | ٠ريغو اخ ادقحأ نيرمئانو هال بأ ياما نسبا عجةشلا اكو بدالاىفالضاف ناكوهرك ذمدقلا
 هدردلا كود رام ولك لذكو اههمباك ىءا 1 ذوى اغسل نيتانقس ددعسولا ورك اتسع نن مت[ ةلاولأ تاظناخلا هزم عممو

 ًاسردمر اصمم هنوداب للا | قماسشلا ئرعاش زمهل انرحفروك دلاربنم ناره تاك واخ هلا باك رك ذو ىربشلالاعما

 نيتسردملا ىدحاب ىضر ةباصصلا ىلع لماختلا ىلا ب سنرينم نب !ناكورداونو مو تاي وخاطو عئاقو امهنيب ترح ورصعلا كلذ 0

 ١غ هاوقءاسههناغلب دقو روك ذملافارسيتلائاهيلا بتكش عسيشتلل ليع و مهتعهللا ||
 هياوصقرولادافا اريدن خي ىم تودهرينم نا :

 راصم ايلا

 2 ناغلا ةباصضل اوس ا ىلن اق 33 يردتف اذ رشي ةح

 دب زاب تاطلسا اةسردع لاسلتسبالا سلس عيسأ تاو كن هي هت روىساكن مثلك .ةلوقءرعش نسا هو
 اها طاقراص مث هنرداب تاع لااوالب رغثورسفئاغأكح 35 هفْس ارم ىتعىعكالت اي و

 عدم ف هلوقكاذن قع ”ارةن عا. شاهتمتاقنوتادةنب .دعذخمو اود عيجو هلاودبترغالو

 ابرط عمض م 1 5 ايبطدتمض ىزتا| احرك شلتل د اردصرتنملا 7-32 تيطخخ

 ةنس قا ممامضاقىفولو

 نان هرامعسا ونين سجل

 الضاف انملاع ىلاعتهّنبادجر 3 را رع ل

 مولعلا ىف ةكراشم هلت ناكو انمئاهن[تطغعلااه ةرشل 1 ذملا ناريسعلا نبا نأ و رهاملارةونأ فو درعملا ىلا ىيزا راوملالضف

 ءاشنالاف ةراهمهتناكو || ابيطتتقرتذا + ابعرت ااهزدق .وهوةروصلاهذهىلعلوالا تب اروهيلاابسنق بلح ةاطنوإوت
 نسسسحلا امنا تك ناك بواقلا هلزائمرك 5 ىنآنبل نم عفساا لزغلا هلو

 هنمدو هلك محرتو | بيرغايندلافنسحلاو « اهي رغتافصلادرف بونجلاىنعاهدرفل ع امثل اهتيحتلج |
 قفيطلءامثنابةبك رلاب تينطلات لق ىكتشلام د ىفابو لقدهتلاب م بوذ. ىدس-ىأراسأ * ىلاقولءا سنأم 0

 قالحأ ب حاَص لاكوهياْغلا هنراما هنزاما # ىوهأ نمراذعتلَعف هتيالوتاوامووههضراعحالاولاقو اًهنأهوأ 7

 حورراف دوتد ١ وةدمج ف ارةديصقةإج نم هلوق ةعل ذأ اهيناعم نمو ٍ ا

 رونو هحور ىلاغتهنلا نسولانمى المهن. ىرتاما أ« مهموت فاعلا بلس ىذلا اذه 1
 تر تادج نب ةلودلا فس حدم ف ىنملالوق ىلاراظني تببلا اذهوأأ '

 لضاسفلالاعلا مهتمو) . راغتل انيلا تقول ع هني وحول درامغالا نمت 1

 . حلاصي ريهشلا حلاصلوملا ةديصقةلعجنم هلوقبباحالاريثكن اكو |
 «(دوسالا نرتلارث هوجو ف ىرت تسلا هم ادجاسردبلا هلىوهأ ىذا اىوهأو

 5 هريصع ءاملعىلعأ 0 لاق اودحاوتوةعاجلاتب َر طاسإف ءانغلا نسح ىلا ناكو عاسمس ىف ةسه 2 ْ ١

 د#لوملاةمدخنىلا لصو اوناصامواوزعامابنم كودف مهسفنأ قاشعلا ف ضن ًاولهللاو

 رهتشملا ىتفملا ىلاجلا ىلع نسا تاصغأ موقلاوابصلا ميسنالا * 0
 ىكال_صومث ىبلحالبع || نمةعاجهبقو سل ىف ناك هنا ضربا و ثيب ودع سفنل ىلع رالا صتخلان  قدعضار تقاانبساص قدشنأو

 ملغم ندلارحىفوملاةمدح لاخلا فتلمعف لاقتاقا تن سارت ىعةدوضنم شرف 'لانهناك ةعامللات اطال بواقلا باز
 مظعالا انناطلس ناطلسلا قرحو نود” هتباجأفانهو « قرط قولا ة فاحت امغتلا ىاد

 00 ىرخون 5 فيك هتمغت نغ * ابرط ترد رك عل 98 5

 اذكع قضلوهلوقع لا ىدانحلا ءاعب رالاةلمل قوتواكعب ةئامعب رو نيعيسو نامتةنسروك ذا! ىارسنقلا نب اةدالو تناكو
 1 مقدم رغوهو لصالاب هللاةجر سدا ارغلا نأب ةرعقع نفدو قم دقني دعةنامس جنو نيعي راو ناسعةنس ناسعش ن م نم سدعلاو 5

 - قيض؛ ناو هلعافتزولا لإ ىدركوزخلا 1 لولا ندلاخ ىلاةيسنلاءذهدلموملاد مث ماله لالا ذعب وةمتملاءابللا جتضب ىدااقلا وللاعتا

 ةيسستل لصتنا هنعمل ىضرادلا خا نولوةيب ناسنالاءالعو نيحرؤملارثك أ او هناب لهل م ن اذكه هنعدللا

 تنيلا لدي ةياور قوع رههملانيسسلا عتفوابتحت نمةانثملاءابلانوكسو قاتلا تش: ىلا [رتبةلاو لهما نامز نم اتا

 كلعأ نم لقمان ريخالا 3 رفا لتام ل هو هن زاسقلاةبسنلا هذه نون فلالا دعب و 2

 اكان تف : :
 م ىقناب ( ىناث  ناكلشبا - م 0

 2 .٠

 . ررعلف قيض الووأ



 ةيسرد؛اسودسم راص

 اسردمراص هس همكح
 راص مث هدفا قة ردع

 هر وكك ةسرودع اشردم

 ىدحاراس ردم .راص مس

 ند 0 واعتملا نكس رذدملا

 اسردمراص مث هنرداةندع

 نامغلا سرزادملا ىدحأب

 قام سردموهو ىونو

 نيعن راو مدرآةئسس
 هللا هجر ناك ئامعستو

 اكلاص ال ضاقاملاءىلاعث

 ناكوادهزئما ديعتمهجداك :

 سفنلا ملح - ١ 'س

 هحوردللا و رريع الاي

 هج رونو

 لشافلالاعلا سمو
 *«(ثيللاو اوما

 مع هرصعءاناعىلع ارق

 كوملاسردإ اد عمراص

 راص مم ىريمضإ ريهشلا
 راصمت ههأ وكاس ردم

 نءاوملاةسردعاسردم

 ةئيدع نسح جابحلا
 اس .ردمزاصمت م ةشطناعسق

 اًسايد ومنو زولاةسردع
 راصومثةرول زااةسنب دمار

 بوب اىلأةسردع ير

 كاملا ةجرعيلعىراصنالا

 اسردنم راصم ىراشاا
 نامملا سرادملا ىدحاب

 باحلي دعابشاةراصم
 ماشلا ق تمد اضاةراصم

 ةنس اهب ضاهوهوقوتو .

 ةثامعستونيعب رآو عدرأ
 اماعىلاعتهتاهجر تاكو

 ريثك اعروتم احاصالضاف

 اسدأ ةديقعلا ندحريكلا

 هحورجلاعثهنلاعقراروقف

 تقلد

1 

 ىفاشلا بي دالا ىرملا ىفاكللا عب رف نب مهاربا نب تبا نب ميهازبا نيدجت هنا دب عونا ) <

 *( روهثاارعاش ل!قازيكسلا نبا, فورعملا ىرصملا ىناحللا

 هنلع ف قأ لودهزلا ف هرثك أ ارعش ناوندهلوهتلاعم نود.ةذعب وهبلانوبست ةفئاطر ضع واعر وادهاز تاك

 قلد بدنك انلصولا اذ كف * مارغ سهل اقالاذاو وهو ىنبعأادحاو اننر كتعجسو

ب ل بقولؤالا عسب ورهش نم عساتلاءانالثلاة لل وقو ةنسح ءاشأ هرعشا فو
 نيانثاة:س مرهغل فوت ل

 مفس ىلا لقن مث ىرغصلااة ارا, هنعهللا ىضر ىفاشلا مامآلاة بق نم رقاب نفدورصعةثامسجنو نيتسو

 9 اريكلاوىلاعت هتئادجرا اراض هئرزو رازن كانهر ,وهشمهريقودودوم ما. فورعملا ص ولاد هرب مطقملا

 اهعببو تازيكلا لعولا ةيسئا هذه نون ف لالا دعب وىازلا م جتفوابتحت نمةانثملاءانلا نوكسو فاكلارسكت

 معأ هللا كلذ عنصن هدارحأ ضع نو

روهشملارعاشل عدا دغبلا هلبالاب فورعما اول هتادبعن رابتتتنيدجت هادبعون ا رد«
)* 

 دو>ولا ريثكح سانلا ىذ أب رعش ناوند هلوةقرلاوةعانصلا نييمرعش ىف عج نيديخما نيرخأتملادحا

 دنا ى زاب زتيفب رطباش وهلاقفدد اب رنا ءاسمس ىذا هياك ىفىفامهتصالا بت ةلانا

 ىمولا نم منسحأو ىريملا مب بتنلا نم قرأ ظفلل !بذع ةعاربلا قدار ةءايل ارا -رعشا |بواسأ ق.ق قر

 مسهف ءامدقلات ا اوصأ نع هتاسأ تاقئارب نودغن نوذغم او ريسس د ريس هنأولوهمظم املكو ىرتستلا

 نمه«سفنل ف دشن لاق برشملاٍبزعىلعمّومحاريطلا تفاح برطملا ههافأ ىل ع نوتفاتن
 ةئس ةدامصق

 : دادغب ةلامسعنو نتسمتو سمج

 : هندو ىتسط ىف .ةنأب لاس هترط ثول ىحدلاو هترو زبابحأنمراز

 هوت لوط تناماك 5 ترصقةرو زنماهلا هنرغو ىثاولاةرسغ ىلع مادملا ىلتسأ تب

 هتلهاح ندمان كح متلك نق ند هطاقلا هن : ردر نمةفشر د« ىلعو هلرصخ 21

 ةقين ةدمصق هإج نم هلو ةةرتاسلا هناسنأ انمو

 اهناعننمالاةبامصلاالو دب د سا وجا نعل

 ةددصقْن هلْز أعلا ةلوق أوقوهرعش قدقر نمو

 نموا تلآ 5 ىاعلاريسالا نم قيلطلا نبأ 5 يا اتا

 ناسك دود: ل نع تاسور 5 ىرأ دنو ٌتالذاعلا ضورتالوت 5 ينانع مارغل اذح ا امدعب نم

 املاطف قيقعلا فحت نا رباب د ناولسلات يم ةيرايصلا حج 0 لزأ لو ولسا سلب ردلاو

 ناريغلاىلع اهمريغأ اهنف #3 ةفقودل ردىسن أن أت اهه 5 نافحالا ئاع» كنعهتنغأ

 هإةعنيتثكاعلاب ولاقى مكن نب قاصعفهتعط اوىبعاضأف “ع «تظفح طاعللا حاس فهفهمو

 قادهو ىلضأ عادولا مول #4 هرغثب وهرعشت لالدلا ثْدحن 5 تايساهفرطو نانسلا فرط

 متتانح وىلانامعن لهأا 5 ناسلاقوإ_خ تنايوالا 5 هماوق ر_-مالدتعم ماقام

 تاردهلاةرا ص لعق تلعلا ىف د بلقدي نمثار !!لعشنام ا نتامعت ىلا ال ق قئاقشلاىَر 2

 حدملاىلا ل ردلا نمدصلا نو قتلا وب داسالا ازهلعمرعش عج و ديخاهحتدموةلب و 1 ةدصق ىهو

 انهلوأ ةدصق ن م وق كل ذ نفاهمف هل ن نملقو نسحلا هيابخف

 دل اوم دانلا سف تؤم د للا كلذ نس ةرولا ستتم

 لاق اهصاخخىلا ىهتناالف

 كيلا ىلا اليس نبع تدع * دنهقةمالملاتفعالخدتهل « دا عسب اهون ترو سا

 د اوراكل نيدلا دعسان“ 5 ا وادعو ع دوما ف 3



 اونا بدل زخا #* ل رار ىرخأ ةددصق نم هلوقو|
 دحاودوجلا فنيدلا لاك نأو ني دحاوةباصلافىلامسقاف ١ . يرخأةديصقيف هوقو |

 هريغلاقو نيعبسو عسن ةنسةررخ ” الاىداج مران ىىزوا نما هلاقام ىلع هتافو تناكو كلذ ريغملا ْ 1

 ىلا ةحاحالذ فورعم هل.الاو ىلا سعت هللا هجر ةمحانلا ىذاحتر رتابابفنذذو داذغببةنامستو نينامتةئس |

 اك دادضالاءامأ نموهوعءاك ذا هباغىفت اك هنالل قو هلب فرط هبف ناك هنالوإب اه ليقامناوهطمذ |
 بابلا ىلع بتكت ة واخد حوف ءرادباب ىلعري ف ةددا غيل اءاندأ ضعب ىلا ل.ه هلئاكو روفاك دوسالا لمق |
 وهلتامومفناهربغب «ب ةنححلاردابكراذ ١  هيندشتأوبتاكلادامعلالاق |
 تن رض اف هيف شف ا ءاعههبف هدعإ روك ذملاىذب واعتلا نءالو هيلا ةئا له رثك آنارتتف ىو ردقد|

 : ملعأ هللاوةذح تابنأ اهماعم ه هرك دنع

 * روهشمارعاشلاى ذب واعتلا ناب فو درعملا بتاكسل هللا دبع نبيا دمع نم دج تفل اودا )دب

 نب كرابملارجت نأ طب_سوهوهّللادسءروك نملاهداوءاهس نيكس نهمم اور غلظملا الكوم هون اك
 هنالروك ذم امدجىلا بام ناوىذي واعتلان باب فورعملاد هازل ىرهوكا حبارسلارصن نب ىلع نبلوابملا
 نيب هرعسش عج هلئمهبف نك مل.تةورعاش روك نملا خلال ناكوهسبلا ب هنفهرخ ىف ثذواربخص هلذك
 ىتئامعمهلبق نكمل هدقتعأ اسمفوةوالخلاو نتسحلا ةباغفوهو اهتددوفاعملاةةروابتب وذعو طافلالا ةلاوح

 لئاقلا اردهللو عابطلا لع فات كلذ تاقلصفلا ا ذه ىلع هع نمىذخاؤ اوبال اوهيهاضن نم هنس

 ٠و ةنسورعرخ ىفىعودادغبنتاعطاقملا ناونديابتاكت اكو  بهاذمنوةشعباهف سانللو <
 ىهعلا ليقه سفن هن اود عج دق ناكوهفرم 42 دو هيايش تامز بدن. ريدا كرا ةريثكر اعشأ هاسعف هلو

 ض*ء!قدن اونددح وناذهلف تادأب زلاءاحت كلذدعب هدرحاام كو لوصفةعن رآه ترون رطةيطخفلعو

 لعش نأ سلاف ناوندلا ف بت اره اتاك ىعانو تادان ٌرلا,المكماهضعب قوتادان لا نمايلاغم هللا

 ىهو هتايحة دمت و هلددع نأ هلأس تايبالاةذهدّندا نيذإرصانلامامالاىلا بنك لتنال ف ءدالوأ مسا

 علطسضم مالسالا اواي دلاو نسدلابتنأ هللاةفيلخ

 عتبيتمومتغمىدهلا مالدتكعا ةمالا هنن الم ثنا

 عدمااو فال اواعمر وك #*ب0 اوكنامز ىفمدغلا مدع دق

 حرس ” مهاك لدعلا اوناسحالاوةسايسلاو عرمشلا ف سانلاف

 عدترتفاهسلط نعمايالاو ثداو#لا .عدرب اكسحاماب

 عسبت صواسممفيصفانل + ةرركحمم

 مهرد ردال 0 ىو * عتم كاوسامو ب زج ه ناسيا تبدو لا 1

 اوغنقامار ءالاةوسب قوع 5 ايودينعلا موو +«وول 5 اوعيسامو مةرشج 0 ادق

 اوععحاو ل اولامو لوح 5 اوساحةور/ اذفوأز اذا“ 7

 عطق ىبم نك: ملاذااضار كا ىلاسخ اوغلق اماطو
 اوعسل اوعسالك براقع « مهث اك قش كوع نوشع

 ْ عفبلاو لهكسلاو ويح عسضرلاو قهار اد لفطلامهنف ٍ
 دعما ىضغت قولح مسهل عز الوهريسغ ىلاشب نأ لمؤأ مهم جرافالا

 عسبشلا هسعال اثحللا ىران ع هقول ءاعملا بحر لك نموي عستامقوف لك الاف لمحت

 نمبخب ووهلب ثيدحيلو « علتبوةفاكحالبهبق « الرتب وهف غضملا نسحبال
 عقتناتييحام مسهم تسل ع داوىلاالهح مرت < عقسف هيسقلخت ىل غسول

 1 هل نحمر

 لشافلالاعلا مستتمو)»
 ندمت نت نيدأا رفنلوملا

 3 َ ذراملاب دوفعل

 00 اصر
 عاض#كوملاودلاولانو 1

 كوملاةمدخىلا لو مث

 ىلح قديس لضافلا

 راص مهسردإ ادرعم راصو
 مقينرا ةسردع اسردم
 ةسردملاب اسردمراص

 ة.ئيطتط_هقةنب دعةءلضفالا
 7 زولاةسردعاسودم راصمم

 هروب رماة دملاياشأب دواد
 ةسردللاب اسردم راصم
 راص 5 هنرذابةتياحلا

 نيتسردملاىد>اباسردم
 راصمتابسفنيستر واحتملا
 سرادملا ىدحاراسردم

 سردموهو تاموتاملا

 نيعب أ وتسةنس قام

 هنباهجن 3 ناك ةنانمعش و

 عبطلا فك ذالضافىلاعت

 3 قالخأ بحاص :

 عسبطلا ميلسن اكو
 0 دآ سفنلا

 تاوفنع قتامازوبيسم

 رونو هحورهنلا حور هبابش
 هقخ ري

 لضافلا ملال ام

 0 قطصد نيدإا لصم لوملا

 ) رقدصع رهشل ا :

 راص مث ءرصءءاسلع ىلعأرق
 سرادملا ضعيباسردم
 ةيناطاسإ اسردمر اصيح

 3 ردم .راص مث اسيمعم

 .ناسكلا سرادملا ىدحاب

 ل ل
 ةفرسملا ةككايضاق راصم
 تامو كلذنع .لوعم



 ةللادجسر ناك ة شطف
 ًالضاف املاءالاص ىلاغت

 ةذيمعلا حض سفنلا مل
 قبسيتتادقو ريسغلا اب

 ةقبراعلا ىلا هناقوأ ضعي
 ةمدخملالصووةيفوصلا

 ىكاعت لئلا قراعلا يشل ١
 ىرغمانوعم تن لعرمسلا

 هحورلاعت هللاح ور

 هحرضزواو
 لضافلا اعلا ومنمو)#
 ريهشل ادهت 8-5 اوما

 7« (ياح طش

 ع أوسم امس ورصع

 راص مت دوسالا ىلا, ةمدسختب

 اسردمراص ٌحهسو ربةئب دع

 كون ااشايدجلا ةس ردع

 مةرونرملا ف دملابنيدلا

 رب رولاةسردعاسر دمراك
 ل طق نافع
 ةسردعاسر د مزاعم

 اسردم راصمم نازونارط
 ىراصنالابونأ ىنأةسردع
 مع ىراتبلاكللاةجرملع
 سارق ىز ءاناسردمراَص
 سردموهوتامو تالا

 نينوى دحاةنس ف اهم
 ىلاعت هللادجر ناك ة ثامعستو

 اقمدطا ذ التت كافانلاع

 ةقد رطل اذوهسفنلا رك
 تاكو ةريتتاللا ىدص

 .هجاو ماع ضاوتم

 ناكو ريغلل ايعترتمعلا
 الارز ك دال هللا هجر
 هحورىا عننا قرر

 ٠ -.يعرضرونو

 1 بالا يفانآامو مسهعفنف ترن

 ١ ريمأ هسيلع معنافهتفط عوامة الداحلابت رسول ىلا تاننالاءذهبءدوصغم خول. ىلا هيلصولام فاملآا .

 ١ وكش اناسأ زخم بحاص ئدلارفنولا بتكف ءىدرلاراكش دا نمةلصت هلصن ٍناكف بتارلاب نينمؤملا

 ىطابتم مع كريغو لع# ىدنلاىلاتنأ ندلارفتىالوم اهلوأ كلذ نم

 طاقنلاو باويلاةبارك #« ىتءارحت وكت نأ ىذزت كاشاح آم

 تريغوعىضملا ىحم>تردكدة« طارفقااع ”ةعادرلا ىف 5 تطرفاونانداجلا ”ىلعتندا

 || مامالارب زو ىجعتلاميهاربا نيديعس نيد نبدأ ر فعجوبأ نيدلا فرعشؤب زنلا ناو دلارم زو تاكو
 . .[| ممفاعو مهرداصو مهمدساحو مهسحون واودلابايرأ لزعدقو ىدانلا نين فو دررعملا ةللاب لحمل

 بالظلااهعب ررمعي ماأ ب اهدهعكنامزلادغباموتسل هب باونالااميجارلا ىلع تس

 د زرت كلارزولاف هو

 ١ [|| ناهللات تسلا نباعمواذهسةءعروك ذملاعرفلاونأ نيدلا دسضعرادااذات أ جرف روك ذملامويلا
 يره بي
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 ملل نوك,ى دعب اذهتلقو *ئ عدتبم دالوالا عفن

 عمت يدءالوهيلع نبع م« اوكرتابىنمدودتخاو م« اوعممالو ىرسأ اوءاطأ انف

 ْ اوعنصام سكب وىيسفن تو رسضاف تع: مامةلناوسئيق

 : عفترب و انني نسم ماصغتسلا هيلو زبامأ متدرأ تاف :

 اهبشيتأ ىلا تعز ناو مب عستيقهي ىئاعم كنض يقل عدوعأ اهسرملاوفزأتساف

 عطقنيف ني واودؤسن ع نمش مركلا ميرلاشاح ه« عدخنب م ركلاقةسعيدحت

 ولو تلف عماوا طتالو 0 عمابلا كد او ىبسفن تعمطا *« دقفتلاساع ىكاوعتوف

 عضنالو هن عفرت * ىدبدوعتال نأ ىوفلذو 35 عيفدلا جارلاب ىنومعفد

 طارقب ىلا ىط ص نمدوكشأ « امتي منا دقن ىري دن كوتف 3 ىطالخناتنفعو ملدسلا بط

 : دقن عجرافةحاعتااط تنكتا# بان عوةرخراسف روعلا «  ةدانعدح دادغباذصاقان

 تاكلاوءايدالاةإبللاو ب اهتاذاس نمءاسؤرلااهلكتو

 تايسش و ةرمص) أهمق مان“ اللاو هتث انكي 434 وأ َق رسهدلاو

 باد ًالاونامثالانمىلاغ لاب عابب ماركسلا قوس ف لّضفلاو

 تارخربز ول !انالوم ءاقبب م« مهتوياغماهوادأو تدان

 بازتو مهقوق نملدانجل ه. اهنءابحأ ثادجالا مهتراو
 تادسعدازعلاس عب مسهيلعسم مهب اه دوا مسهف

 الفمهتمابقتماقدقسانلاو « باناروبةلا نكسل خرب .« لهو مهبانااهنمىضرال
 ' بابجالاو ءايرقلا هنوخي و« هسرعوووبأ هلسعزسملاو م تابسأالو مهي باستأ
 اقدصمداعف مهداعماودهش 5 تايم هاني 6 هل ناح * الودتعافم ئئغاعفاشالا

 باسحو ةروشنم فئاعصو #.دئاوج ضر عون ازيمورسش> ه .باترب هثعبن لبق ناك م

 ش باذعو عماقمولسالسو * ىزولاىلءثبت ةينايزاممو
 باهو محازالا ل اىف م« هباودعو املك نم مهتاقام

 | رب زورفب+وبأ يف « تامزاانرص لأ ..رب دقمفشك ى عتنأ. + ارضنا وكش؟ ب راب

 ٠ || فان ءانالسثلا مو ةعبابسلل سلج و هلا صايع ىضتسملا هزناو مدعي كوتوتئاهسخوتس دس رج الا

 ةفلجلا
 ؟



 - ويفلأ علقو بجيوذ ذر 7 اراذه نم صامل افون د ميقا 5

 هنجلأدب ٠ دوروك ذملا بسلا مف نأ عطقدةرب رولا اذهتاكو ةل-دف قلو سر فعجوهتبقرت رض |

 ىلاىذ واعتلا نيا طياسبتكو ةيقاعلاع ءوش نمهللابذ وعن مودلا ازهىفهنمصتقاق هالو مايأ ف هل- رو[

 نير زولابلعف ىذلاوهوهسرفلاربعش هنمبلطب هي اومءانبأ نموهو رماذلا بدم جرغلا نأ نيدلادضع |
 اذه لبةةروك ذملاةلعفلا كلت .ىدابلا |

 لد : رح رفاوودوذن 35 اياطعلا تلقاذا نمو ليبساهدعىلا نعي * دابأ هل مان ىالوم

 لوطن ىم ثيدحدل 35 انس قيتعلا نك نا ليئعن هلط فو ىوأن 5 كامللاتراجتاهيلا

 ليخلاهب ىنط باذن « ىلسحرلالماسهتننط . لوضفلا با ا بعاف# الوضف هلك اشتاك

 : لقت ىلهاك ىلعوهف هيلعالاعن < ناف لووج هثايعأ نقتل قاءاقشلل لخا ا

 ليعراتنم هلالو «٠ دعيج سل .ليلتالو مك يدم

 لبلتإلو ءاراذا- < ءاراسخي لستم دل لؤلذالو داوح الو 5 ءاطيهيقو نورجوهو ..

  ليطتسم لك الارض نا ل ناربصّم 0
 لصقلاوتقلا اول اودعمد لاربع ١ اونيتلا هناا

 : ليسسةةدش نمباعللا ت تن هر 0-2 ىأر اذا

 ئىسناممويلا هلسهف 5 لوك أ هنا ىو 5 ىاعملا نمهنف سلو:

 لياسة تبع فلسا ج لسيلقاذنالقتالو + لبنتام ضعي نمديهو 00

 ةياغىفاهنافجدملاو بدسنلا ىلع هل ةملا«دئاصقامأ وةلمعتسما متوكل درعش نم عيط املا ءذهتدر وااعاوأ] ٠

 لياقوهو هيف مالكسلا لاط ا وةسارك ةريشع سعر ادقمىف لخخدب باج اوةبخل ذاع ناك ننصو نسا

 فارعلا, ناك املهيحاصت اكو روك ٠١ ٍدملاىذي واعتلا نبا ن ادب ا ردناباك قىانصالادامعل ارك ذودوح ولا

 ةديصقوةلاَس ريذي واعتلا نباذيلا بتك ن بدلا حالصن اطل كاةمدخي لصتاو ماشلا ىادامعلا لغتالفا] ٠

 نمهيلاههحوا عفو هفلك اهملعدوعلا نكي م تاودم .راكم فلك دقو نهوذةلاسرلارك ذو ةورقدذم بلطف

 ند هع هلعفكا ةلنخ 0 ةعل همعن “اك ةغياس هلوطك ةليوط هفطلاهتطامشو |

 اهملمخ ةنطاكا اهتطارو هرهاظك اهرهاظ هر وةميطتك ةشوم هردقك < هعبقر هضرعكا سبع ||

 اهسيابول نماهماعءركعشم لاسر مدجتهلا سرح لو لاب رس ةمدانلت هو سلاحا اهم ىلع و سردلل

 تيطلا ضرعدقفيثالا رع للارقا اهب ىدهأو ررغلا اهماتن ىف بكرات اسأ مظندقو اهدجواهركش

 تتاكلادامعلا رك ذوناّتاي ؛وطامهداضب[ىورلا اذه .لعةديص#لا ب اوجذامعلا بتكوهن اودى سانلا ١

 تناكو « طوصةورذ هيرعتسم ةبعب دب ةلايسرميلا بتكى رخملا فورجن نب انافلانعت هّناءاست نا عامل

 نيالاقو ىلاعت ها جر ر رباب اب نفدو. دادغبس ةثامسجو نين ايمو ثالث لمقو عب رأةنسلاّوش انا

 فيات اهتغابدو اهسل نر ر هاهسإنإلب هيشيقت 7 ار ريس هيقسئمدةورذ ىدهأ هفح هتلارمعل اوهو هلمأ |

 ْ ددع و اهداد واهماها قا وءاهرت ًاةديج قبب و اهربوةإ بهذي اهعردتت نم اهمهيلع شي

 ٠ هةلفحف وهو هلهأو لضفلا نيب عجو هلعق ءانثلا حو راو دي ف بوثلا عض وو: هراطعىلع 1

ن ةدوح وم ىهووع هوم صو أوس هل بملافتءذنمىأب اهلى لا ةدصققلارك ذئهمرك ةرافنو
 ١ قىدذي اأ

 1 هّوتفو وأو هو صو ة ساكو ةسأب رو بادو لضفهيف .باشوهلاةفهتحيفةديصقلاوةلاسرلازك ذلبق ا

 | هلاس لاب عأ ع 5 هقابلل اوف طالاو فرظلا باس هي تاك دق دقو هقادصلادةءفةديقعلا رص هاباو نعم

 1 فرح قف دادس ن نيدلاءاهبةجرت فق ايسام ىو اهبابفاهلثمرألةلاسرلاهذهو اهماو- وةديصقلاو | 0

 || فوتو ةئامستتو ةرشع عستة نيس ةعبلبا مول بحر نمرشاعلا فروك ذملا ىذيواعتلا نبا ىنعأ هتدالو
 مبحرلا لياسع كاعتهن ا

 ْ نمتانثملاءاتل تشب ىذي واعتلاو د دا نت ف مسخ زان زامغلا

 لد 0 ف 0

 *( ا :
 ءالعوع هّللاهجر ارق

 قريس ىلوملا مهمهرصع

 دهم للوملاودوسالا

 نسطو) 9 قوبسماسلا
 كلامه ىفأوهفك ةئنبدع
 راص مم سانلاهر عفتناو
 ةداس كيان اةسردعاسردم

 اسردمراص مث وهاس

 اسردمراص نرخ س رادع
 نامثلا سرادملا ىدحاب

 ةسردع اسريمراصم |
 دم با زاب ناطابلا
 اسود راض هور

 راص م هبيفوصابأ ةسردج
 هيساماةدلبرايتقمواسردم
 توعيح_ مويا دنع
 مدعاقتلا قدرطيامهرد

 ةدلتلاب ايناثانسغم مرانص

 تذموهوتاموةروب زسملا

 ىدج وأ نيتنثاةنس فاهم
 تاك ةياهعسل و نيس و

 الا فامماءىلايعتهنيادج 2

 : مولعلاب أي اماعاة تدم اعتمدت

 0-- دامو ةمد دل

 آطأا طا مملَس ناكوتبعرب كلا
 0 ١ ملح

 ةديقعلا مدت تاكو راقدو

 الفتشمناكو ريغلل ابحت
 لا اوحأن نعاض هرعم سؤ

 هّلبا حور ءارغللا يعئابندلا

 هح رضر ولو هحو رز داع
 لخافلا معلا مهتمو)#
 نيدلا ءالعىلوملا لماكتلا
 ف دراعلا عيستل نب ١ ىلع

 ىلع درونلا ب3 لا

0 



 ” هرصغ الع ىلعهّلادجرأرف
 ع 2 20 :

 اولارسكو هل ءهملانيعلاواهقوف ||| نيسب هلئاضفتربتسشاو ىلاةيسنلاهذه ةمعتملاذ مةنكاساهتكت نم ءانثمءاباهدعب وفل دعن و
 دهارلاىدادغبلاىذب واعتلاحبارسلا نب ةلرابملاتب انلرابملاد#ةونأاهمرهتشاوزو هر |ىهوذب واعتلاةبتك | ةسردعاشردمراص ئةيلطلا

 1[ || لاق باسنالاٍباكو ليذلا باك ىقىاعمسلا نباهرك ذاحاصناكوةجسرتلا هذهلّوأ قدرك مرا | اسردمراص مث هقوتمعد
 |١" ف تلولاتنمدإ هنعمتل ًاسلاقو و دما ىناعمسلا نب امم عهسوذب واعتلا تك قاقرب تاك هابأ لعل جاحلا نا كوملا ةسردمغ

جتو ثالث ةنس والا ىداج ف ىفوتو خ ركلابةنامعب رأو نيعست :ةوتسةئس || ةينيطنطسق ةئي دع نح
 0 ةرظك نذدو ةنامسو نيسس

 ْ هأوقهسفناروك ذملا لرابم ا دمتوبأ دشن[ ىناعمسلا نبا لاقوىلاعتهلاهجرىزيزوشلا ||| ةسسردمت اسردمراص
 غومهلالك نع لسختو « ادحاوكمومهلعحا : هني دلاراشاي دوآ درت ولا

 ا مواعلالك نع كيتغن وه اع ىلفحت نأ لاسعف اسردمراصمةروب زملا

 || ةمععملانيسشلا نوكسو نونل امضي نيكتشنو نيتيبلا ني ذهري_غرعشلا نمتلقامىذ واعتلان بالام ع ]| 6 ةرداب ةتبلحلاةسردلاب
 ٠ هب ىيمت ىمعأ مسا اوهو نون ثةنك اسابتحت نم ةانئمءاباهرعب وفاك2اواهقوف نمةانثملاءاّتل ارسكو و ا م

 || ةعبدب خادم عهف هلو ءاسؤرلا سيئررغظملا ني دحا كلام نمتاك هنادجرتلال وأ ىف مدةدقو كنلامملا سعب قفراضتالا
 59 ”ردمراص م ىرانلاكإملا

 ملعأ هللا اوهيلاثو:سحاوناكو هيلاوم وهتوكسل هناوو دق ةيترملاةعبرالال اوصغلا نم لصف ىف مهن ادم درفأو

 ملعملا نباب فورعملامساقلا نب نيسكا نبهّنباديع نب ىلع نب راف نم ىلع ني دج غاذغل اوناز»#
 *( روهملارعاشلانيدلاو هن تقلملاىئرهلا ىطساولا

 ثاسعلا شرادملا ىدحاب

 فاهم س رز موهوتامو

 ع .

 نيعي رآو عنرأ ةنسس
 ١ [ارشتناو هرعشراس نمدحأو هو هتقر نم بود هرعش داك عسباطلاةيشاح فيلفلر عشلا قدقو ارعاش ناكو 2-0

 3 هنامز هأوة ىلع هدعاسو هرم ضل عل ا مظن ىف لاطو هيه أو هلاح هل نسسخحو 03 هزدق ةرعتسسل انهم 3 6 َ د الم 7 0 كح

 || هرغش ىلع بلغ ىناعملا يمص طافلالا لهس ناكو دسصاقملانونفوحدملاولزغلا ف لوةلازثك او ةرهدو قوق عسلفل ماس اك ذ

 || هيلا اولامو سانلارثك ادسنع هناكمفطلو بول علان قلعف مارغلاوةنابصلارك ذو بحلاو قوشلا ضنصو ( غئاعلاف اكراشم ةنطقلا

 1 حاطبلا اسم نم ةعاج نم تعمم نوعماسلا ءالعقساو طاغولا هيده_ثنساو مسند ةولوادتو هولغفحو عا 0
 ا دون م لا ىلا نوبستتملاءارةغلا اهلظفحةدمصق لفن اذا تاكمزاالا ملعملا نبا ارعش ةفاطل سامتوإو عد ناكو ةفرعملا ةناغتمد رعلا

 || مهسافتأ ةكريميلعت داعفاهلاءاوناطو موعاسمس فاهم اونغوةزمسهلا فرس فدك ذمدقملا ىافرلا نما ||| ةسينرعلا هئاصتلا ماني

 أ ب يان يس ايتن «بتيهرعشق لاي ومبف مهدنح كالا داقتعا كلذتودقتع مترو | "د دتل تا 0
 ذملاىذب واعتلانء انين ؤروك ذملا ل ملا نبا نيب ناكو همارغ اهو نتتفاالاىؤها انداام اعركت و

 ا نسفاثنت هإبقروك

 ا اهلوأ هلي وط ةديصق لعملا نالواهرك ذىلاةحاحال ةنعجتاسان ىذب واعتلا نناء[ مشو || ىدةبعصلا نحن ايدبل
 . 7 5 : 2 0 ا ا و ةدتكلا د:
 ]|| جنم نم عنا كاذب علو « تاطوأ نم نغتمل نارادلاام « تاعطالادراوش ”يلءاودر و - عيل
 || كاتدعوب انل ولا نق  دعوم لواب هنولت ىدبأ أ نابلانصغبهفطاعم تاره ... | بتكسلا ضع ىلع تاقيلعت

 مهفنك أن ط امو حامرلا افاّعن ع .ناعط دسأ وذكر سعمءانبأ ز< هموق نم هنؤذو ءاقللاىدف نسف هنافولرو 0

 || ناثسو دنهمريغ ىلا ىف #« ىرئاق فويسلا شباوذلقتو * تارملالبواذرمسغل تمن 0 ماسلا

 تاواسالو لامنغدضاااه هب ادعلاةيتاضنفتددضنئاو 0
 تامعن ىنك اسنان علت وطن د“ اننامز نأ ن امن ىنك اسان ( - : ا ْ 1

 هدو ديصب هرذ اعترض 4 هناققسيقعلا اناتلقك .. ىرن5 مهو 2 4-8
 : 00 دمعك نييستلا :ناعف

 ةدويص ضع تحرفءاضقلا كدع  اسن لفزاحل اهمرنض تذراو 3 ا

 كاوغاىونااىدنأ نعاصاخر وب ترخىلاعومدلاناانناربيخأ ١ ىرخأ نمهلو طم

 لاقع لك وأر ازا ثوسلك « ةعاسر غولو ىداولا ىلع اومقأ علا ع تن

 كاميفيكف نيغأل ىسفنن « اهني رشوة فقو نمل مث كف قرط لرتو ةرتعلاو
 نونكمْؤلؤلف فقرسقن م < مههافش هيلعتمضاعامسق  ىرشأن مالو ملعلا قئرط كس و ةرامالا
 مانم» .رصعءانلع لعأ ارقد



- 

 .ىبع ربت تأ لنمو يي 5 نيف "السي ذعل !ىداللا فراشنا

 ْ قردقا فراتوت ىوهلاو ىلساران 1 نكح, مول 0
 ىلعاوهةواسل هلبةنيروك ذملاىذب واعتا'نءاو هلبالاوروك ذملا دل ناناةدبستلا ذهل عبد نك ا

 اهلّوأ ىلا نيعلا فرج ىفهرك ذمدقملا ودرمد ةديدعق

 نيعلاءايظلامشءذهمأ هن .ن رتلك دوىزاحاذكا.)
 امتردنمىذب واعتلا نبال سعوةددصقلاهذهابتزو نم لسعملا نبا لمعف عم معاد اصّملا بق ع نمىشو

 اهلوآ ًاواههحدع ماشلاب وهوىلاعت هللاوج بر نيدلاحالصناطا سلا ىلااهلسرأ 1 واهنمعدبأ ةديصق

 نريد + ىلمرب ىل طملاقخ »ع ىيدةبابصلا ف كنب دناكن ا

 تنك لاقهناروك ذملالعملا نبا نعىتحتو ىذي واعتلان !ةد صقل كسلا ن سح أو ىرخأ ةديصق هلبالا لمتد 1

 تلًاسف نيجدم قلما تأ ًارذ ظعولل ىزوملا نب ير فلاوبأ هيف سا ىذلا عضوملارامو» تزتجافدادغس

 ىتح تمد ةوتجازف سواك تلع نك لو سلاح افعاولا ىزوملا نبا 00 مهضعل 1

 لوي ثبحرلعملا نب! نسح ا دغلو هتاراش ا ضعب ىلعا دهشة سم لاق ىّتح 0

 . هرركش ىبعفنسح واببط #« كرك ذراركست ىعسمىفدادز
 نبر ضاخلا نمدريالووهالىروضحرلءءدوىرعش نمتيبلاذوبهداهشتساوىروذحناغتان هتبدعق

 بلاط ىأ نب لعل سرأ برم لا :رش ام لمقةرصبلا لع لجل اةعقو ف وتر ةروهثم هلة ديصق ا نمتببلا اذهو
 نعءامهتك ةلاسربامهنعمتلا ضر ريب زلاو ةحلط ىل امهتع هللا ضر سابعلا نب هّثلا دبع دمع نبا هنعدنلا ىذر

 ردعلو اوعد و و بعصل انكر هفن :ااصتاع :ر ,وثلاك هرسك قلت نانافةط نيقلتال هللاق م لاتقل افعو درسنا

 تامل اوزاخاب ىنتفرع كاان اكللوش هللقوهنءةكر ءنيلأ هنافريبزلا قلأ ن ؟ءاولوللا ُ

 اقوم اذهروك 0 لوز هنعهّللا ذر لعوا دنا ادعامف

 ادنامادعافهتعروغلاب * اوضرع اومالشلا عزل اردوحتم 0

 اضدأ آةديسصقءانت العلا نيالوةغالبلاج مناك قاهلقن هلاسووةلن وط ةدصقه | نمتديعلا اًخر ا

 همت 1النمد ساو * هنحول الن م ىدل- ىو ىهوا

 هساقبامىداٌوف فىلب افعض عع ه«بتاغنام قاسل قفاؤ اسف

 عياسة إبل ةندال اوتناكو سانلا ىدب ايدد دوخو5 ةرثك وهنا اوودةرهسش عممدئار ةركذ ل ةلاطالا ىلا ةحاح

 هجرثرهلاب ةئاهسجو نعستو نيدنث اةنس بج رعب وروما ع الا ىداج

 نيو اهني رفعحر ملاعأ نما رذىهوةثلثمءاناهد عب وءارلانوكسوعاهلا مضي ثرهلاو ىلاعت,

 ىلاعت هللا جراب وت نا ىلا هذكسسموهنطو تناكو مسارفةرسعو < طساو

 . ًاشنموالصأ ىلد . رالانيدلا قفومبتللادئاقن يدم نفسو نيدجنها دعب أ)«

 *( روهشمارعاشلا اداومىنارعلا ش

 دقني مهقزح أو فاوّملاو ضورعلابسانلاملعأ نمورعشلاعاون أى اننغمةم+ رعلاءلعىف امد ةماماما ناك ْ

 سديلقا باك لحو لئاوالا مواعنمئش لغتش اوهرابتدتا ىف ارظن مهقدأ اوهنيدر نمد مهف ةرعأو / 2

 تاكربلا نأ عيشوهو بدالا فران. نأ لب ةبرعلاةداعلءانرحن ب رمجلاب ريغص يصوهورعشلا م ا

 هخ ران فرك ذ ذدقو رخت هر ورعشلا مواعب لغتبسش اه .لعوم رك ذمدقملالب راع را بحاص قوتسأ

 هعحار كاعتهّنلا ءاشناهرك ذى ًايسوىومتلا ىيسك املا ىكممرملاوبأانضش ناك لاقو هلئاضنددع
 روزراشلا لحر دقتاكو هيلعدزونامتب وجأ هيلا عج رب ناكو وحلا ىةلكشملا لئابملا نم ريثك

 رعش تاون دهلو ول وط ةديصتي ىلاعتهلدادعر نيدإا حالص ن اطل سلا دمو قشم دى الحر ع: ٌةدم اهمماقأو

 0 رغم ميس ىلوملا

 ىحنلوملاو ىمهمتلا

 7 ”قوملاو ىرانفلا
 ةءوخلا لصو مم ىلح

 لاك نبال ضافلادوملا

 م هسردلادبعمزراصواشأب

 وب زولاةسردعاسردمراص

 ٠ ب دطسقةنن لعاش ردا ص

 ضعس ا ردم راس مم

 اسردم راص مثسرادملا

 نيدس ردا ىدحاب

 مم هنرداةثب دعنيتر واحتملا

 هغامدقلالةءةارسهط

 ٌئرالنو س ردتلا لرنو
 رصم لارفاسو رع انكر

 ىراصنلا هتذاخ ًافّدبسو درهما

 هدراسساو مهيد فرسأو

 الو مهتم هئاقدصأ ضع

 هاطعأ ةتيطئطسق أ

 ةينااإس مظعالا انناطلس

 هني دعاسر دمراص مه سورب

 هند 0 انتاطلسلا

 قشمدءامضاف راض هنردأ

 هلق

 لثحا اوةشطتطسقةند دم

 لالالا ةناغ هاه

 صضرملا كلذءانث أ ف ىطعأو

 مام سل
 ةرطل د تامر ءاتسالا
 نيسسعنتتس فيهانوك
 ' هللادجو نكي هنامع ل و

 اروقو انيل اسمن دآ ىلاعت

 معا بتاج رك ابل
 ةقب رطل ابعووإهأو

 ةكراشم «|تناكوةيضوصلا

 فارهامت اكو مواعل ايف

 مولعلاباقراعت ماعلا مولعلا
 تاقيلعت هآو ةبسشاررل
 دقو بتكلاضعب لع

 علاط ةريسنك ايتك نإإم
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 هو ,رهللا حو راهرتك ١

ديصقءركش حمو مهرك ذم
 3 راهم حدع ة

شلا ق ناكو ةنس> لئاسرو ددح هحن رطرولو
 دقن نم هن رصاعمةقيط قرع

 | [| فرح ف ندلارفافمهندخأة ورث ءزك ذمدح ةلادقو لا رابحاص نيدإا نيز نيف سول رنطلا يأ نيدلا 00 0

 2 ١ 2 |[ توكالد لعض و
ٍ. ِ 

دي( ى اح لرتسانع ريهشلا
 اهاوأو فاكل 

 و
1 

 رطسأ اياك الا تسرد #« اهاكتفاهلع بكرا ف كع وب اهالبلاطاضفلانرادبر ها

 اهاهسو قادز هللا ىسدق قسقتاو تارا يب نات اس حبلا حس 2 ا

 اياسسس رب ب ل 6 [هسدرس
 ةبئان اهلالط !تكحجب و < اهارثب اهات تتصل ةفقوىاوغلااههف تفقو ىدصح ل مانلا كلا

يخل لذ جءاهازح لنا نسا قوفح نع اسودمراصم قامارقلا
 اها ةتنر اي انك مهعنت أوم تار

ريظلا غاررال ار“ # متلك ذاك افوغشمت نك فى رس انمةنضق ةسودخ
 اهلوحالا لسللا تنبتال 5 اهارذ

 رودس  نييسعتسا ل مسام
ا بصق # .اهارب نما رق عمطت المش « تفض| ىح ضالا ىخارتذ ماهبانيناثاسر دمراص ع

 امم رخأ دان ضرال

 اهاعرعاش نم فاك الاةلوس د ةضور عرادللا ىاردال « اهاج زعاذا الا ادئار راخاو ضرذتا و

 اهلوأىو-هلا تانامصف اهانثف ىسفنل املا ضرع مت ىرغأ ع مطاماذاو : لغتشاو سائلا نعةلزعلا

 شكو ةبعجر كلا لاونلظنال د اهاهتنم اذ هو سفنلا عمط نئطعأو ةداسعلاو تعلات
 اهات ىتيعنعس رخلا

 اهاوسانهفةيغرول عدنل # اننقالوأ ندلاننزنا ةنندعتسالاةسردملا

 ا مقرن رعلاىلالئرانمذد :رتر ناكوةراختلا تعا ول رالهأ نموت ناكواهت دم دا نإ: وطوشو

 ةلنيسعو اهلابقت لو هنرذا
 || هللادبعونأ قفوم ا كانه هلداو نأ قفتاف رابخل نم هلاثمأ ةوسا تاصاخملا نمل الل |ليسسمتل ة دما

 امهرد نورسشعمو لك
: 

وبب دل اذهل نرصلا ىلا بسن ةلي راد لقتنا روك دما ةنسافل ادلع كم لع قامو
وهر ىلا دقو مهل هما مالغى لم ىنعم ها

 ١ 

 00 . .شطنالت الاف كاشاح و نم>-تاةوهسلا ىتعلا اولاق نيعب رأو مستو أ سجن

 شن رةسفذاك اذاالا يع انامرلا دفنال مهسلاف انملاع ناك ةئامعسستو

هلهأ ةريقع نفدو لد رابةناهس و نيناسو ستة نس خا الاعم رروهش تلاثدحالا ]ل قوت و
 ا تسلا ىبق 

 ناكوءارةفللامعال تضاف

ةدد وماعاما | فن فارضا اوهلاعت هللا هجر © |( ةدانع و ةناند :وحالص تح اص
الا دعا وعارلا عتذو ةلمهملا ءايلانز اوكسو

 ةيسنل اهزهن روف ل

مان هو امهرك ذمدقملا نرعلاىلا هللا تاكرن نسم كرب تاكو
اماوىرهزالالاقرعف نمبر قلابة ل

 ١ ةحاتفنالنيرصل !تيهء

 || قلابما الث ةريجلار دقو سار م شعرضخالار حلا نيب واهتبب رش ىرقو ءاسحالا با, ىلع :ريعتهارق هللا حور ضرالا فات

دت أ نغدبسع نأ ثدحو فاعزدك اروه :واهؤام ضنا الواهاتم
 لأس و ىدهملاىنل املا ىد ريلا

 هحر ضرؤو هحورلاعُت
: 

 || دوش نأ اوهرك قاسكلالاقف ارح وىندحاولاق مانينصملا نعوم ر حلا ىلاةبسنلا نع ئاسكلا
 ْ لضافلالاعلا مهتمو) <

 طسوفضا رءداواهق وذ نمةاتثمءان اهدعت وةلههملا تح يلانوكسوةدسولا 2 0 نيس / 7 حي تسلا ورعب لة يسنلا هبشنف ىرعجاولوتي نأ وعز انا تلقوا ةنيتونلاعاستجال انس( يلا هارد اذجشلا لولا
 ا انمهسق ىرخت ليزا

 ّْ ْ ملعا هللا وراغصلاةراخا نمريثك شد مف عيبرلاوعانشلا ف لويسلا | ةدي دع نام دخت ناطلسلا

 0. ىدادغبلانيدلارفنقلملاناهدلا نبا, فؤرعم ا تعش ى ىلع نب دمت عاج وأ )دع « نط 0
 5 ١ #* (تيدالا سال | ىذرفلا 0 نم 0 اا

 5 ْ 1 0 كانَهارقو باح ةنبدم

 ناطلسلاةمدسىلالّوت ماهم و 7 ولا اههصالا ئيدلا لاج بخ و لصوملا ىلا لقتناودادغب لهأ نموه ل ءةرا ورضع هانلع لع

 [نكرلف قزرانمبهلىرحأو ق.م دولا ل تدفابملاو عم لاحاهب هلشع لة نيةراقايس تاون دءالوف نيدلاحالص | ؟وو :تسورخلارضمىلا
 ١ اهلعحو قش مدىلا[هتمداعمت ةنامصتو نينا عو تس ةنس قرضمللا لتر اخ تقولا هءىجزب تاكوايفاك :

 را عرش ءةتس ىف ثيدحلاس رغفذنصو ضن ارغلا نماهريغولوارخاب عاضوأ هلوةماقاراد باك قىرَز تمم الاقح
 ٍْ صروافاطلا

 كل ذريغو اخت ران: عجن هناسل نم غاب اهل ق ناكر هنمةيؤااطملا تاملكسلا نك اما ىلءاهب لد. ضيف ةيسرافةلك تسلا بزغملا

 الضافاملاءتاكمتسفلاق ,وابملع نمدف اولا سر فدع و لنا راق فوتسملانب ن ربلاونأ رك ذو مف هاما خفمو هو

 ا ل



5 

 نيد راطبهنم هدأ د هشاتاناه دل دسعتبال هيليع دح يال ل

 نيه- ولو نيعدرغن < هرثرفت رفد

 هبط سف رفاق و ءلقوءاسو ةرلا ضعي لا هبتك امءزمو

 ارطق ىدحو ترذن ىارتخ 2م ءوص درب مول سائااوذت

 اذ ناك وان ضر 5-3 دسيعكئرب مونت ا اماع

 هتداعاىلاةجاحالف هلا ىلع مالكا ||

 ” فرش ىقلملاىراصنالا نينعن نيس ان رصن نب نيد ارصن نب دمت نساحلاونأ )دي
 *( روهثملارعاشلاداوملا ىشمدلا لصالاف وكمل ندلا

 ةديصق هلوسانلا ضارعأ بلثوءالاراعلو ]تانك ةغللااقدن ردنالةرهجلا باكر ضعس ناكهنا| 0

 لاقابمم 2 رخال سانل ا|اقدعوق هوقو بادسإ قشمد نمهاغن دةىلاعت هللا 5 01

 1 .الوابتذ فرت 35 ةقئاعأ مدعبأ 3 أ

 اقدم نملك قش ناكنا 3 مدالبنم تذؤمااوفن ٍ

 لد مئترمتلاءار وامو مز راوحنو ةنزغو ناساوشو نا: رذأو ةرب زج او فار ادمان سابا 0
 ىلاعت هللا هجر نيدلا حالضناطاسلاو أن ولأ نب نيك ام مالسالا فيز: هوناهكلمو نعل اودنهلا 7

 ناكو قشمدلاداعو هن رصملا ارايدلاىلازاجلا قب رطل حجر دما ًوءاطلا فزحفروك ذلا || 1

 ل ل ءالوسرابملا لصودت ناكو 0
 8 دب وهوهيخأ لا دنهل دالي نم بتكو ر فاس
 امهو هر قحأ ناكنانمت« 0
 لماحَن هد لةفصعلا نأ 5 اناع ةعبطقلا قك تك تدتاس ا

 لخار ؟اننود خص 3 ىرسدمل 5 هنالءافطل افك غط ترذسعو

 دنهلاىلاتب ددها نك ى ٍكداضورو * انهار لت نمي رلا سنابالآ ةليوط

 نولانرغىوهوتابنأ نم لوقو |

 ندعنم تال :دلاننآت ابيهو 3 ةرورف.طالاسأال انياحأا 1

 وهلا .ةىرعملل ىذلاتيبلاوقدمدخا م نم عضاومءاسم*أ ىل او طهارل:وثتام ادا دلا 1

 ( فا - ناكلخ نيا تا (

 دقوىدنكملا نسكن زنا |نمدلا أت 82 اهن جلت ىلا: تاسالارك ذ دود درس هلوانئؤتم

 ا نسحلأ عسطام هلدروأو هلع نأ اوودنر لنا تناكللا دامعلا اضنأ هى ذوعدنكل اجرت ىف انت 0 : ٠ْ

 || نكو ةرك ذقبسدةوىوهتلا ةلرابملانيديعس رمش ىبأ مصانلاب فو ر.1اناهدلانساىفهلوق كلذ نئاهسف ا ٠

 ا ةثاععتو نيعستة نس رغص ف فوفو باد زالال-و مود : | ىوطل دل الت ناكو ناسح دشن كل ذريغ هلو

 5 0 لانه هلجرمع هل |ىلا لصوا_!وقارعلا قد رط ىلءداعو قثمدنم ج هنا هنود بس نأكو ةيفيسلا هللا

 ددوةنامعسو نيسستتو ١ اهفيضتة علا لَم راسم حولا وتم ةعاكلا ممداضش ناكوتقوات اف لمحملات حن ضعي هو باكا 1

 || مةةتدقوناك كاذىأ لأ هّئناو نيدلا ناه هرب بغل: تاك هنا ليقول عتهلاهجسر ةرةصدولعت ضيدأ ||

اقعم لءاعاطمبدالان م:ةداملارب رغد وهبقننمت لبدحاو بوأ_أ ىلعا 3 رودتمأ ا 0
 :١ ىعلد قود درعل اراعشأ م

 : ندلأحالدناطاسلاناكو صا ارعالاضارقماهأ هه قشمد ءاسؤرنماربثك اًعلدئاسف عدجتإب وط

 ناكوتوريثكهيعفتناو |
 ملعلاب الغتشم هتنيلامزالم |
 وأدت ىالاددأ ةارالو 1

 ًايشدنع زدت 1لوةنامسونب رسعوث الث ةنس ىف لب راتشإ دعمش :ًاردقلو اهلا دوعت و دالءلاىلااهنم دارا 1

 َنَم ىسي دز كاما مو عوسل |

 ءلابالا انزدلا ا

 لل داسرلا نم تانئصمةدع 7

 ْ 5 كصو 5ه]جس نم هلوقثلل: ذنكهرعش نم عضاومىف ىنعملاا زهر ركدقو نيعلاذه ل عقوام نمحأ امر 1

 تيدا ماطلع لع
 ل )والا وربح بشل او

 مدرلاذالب قأ م عورفلاو
 راضو ةيئيطنطتسب نطولو
 داصمت عم ماودلاضعبباماما

 تاظلسلا عما ا منطخت واماما|

 راصوةءن.طنط دي ناضدمت |
 اهانب ئااءارةلاراد اسردمأ

 يلح ىدقس لضافلا كمل ْ

 كح هللادجمر تامو ىفملا

 ثس ةنس لاخلا كت ىلع

 تت هرم نم نيعستل ارواح

 ماعلا, اناهناتكرا
 ثيدا اوريدقتلاوةين رعلا|
 هت ارقلامولعو ا

 لوصالاوهقفلا ىف قكوط دن ْ:

 خورسفلالئاسم تناكو || هندوح عمهرعش نكي لو هيساقب نمءريمع خا وأ فتاك الو هإ_ثم٠دعب تأب لءارعشلا ةمئان تاك
 اسةناعزو ناكو هنيعابصت

 ادناع اعروتماد ازا:

 بالا رشي تاكواكما

 ف ىشم 'ذاو دوسملا ىف 1

 نع هرصإ ٌضْعلَقإ ر طلا |

 ل هم م ُى سائلا 1:

 سانلان هارد اور ةهلا

 ةدابعلاوإ-

 ذاوةناكسلاو فددسعألاو

 نه عروش تككلاو
 رسألا قت[ جنم

 قبلا ة نم لعد هلو

 ىكلاةشقن 0

 نماش قاف ىلصملاةينم !

 ا لئاسف

 تابفالطنا نماهفأم عمهنف
 تفطأ" او هحو ندحا ىلع



 ضلال 0 ا
 لواطتملاىدملادعب نمتبمعف دع ىجللاىلا قيةعلانيدك تلأسو قداروع مروا ور

 مصتعماةغيلطنااعهدق ناكهنافمرك ذمّدقملارعاشل !ىازملا ىلع نب لبعد نم وعملا انهذما ى :رعملاو || هحوتق تايب فرغلعأ

 كلذ ف لاتواهدالي رش ؟ىفنكسوهبرصملارابدلاى لا قارعلا نمبرهةهيلطفديشرلا نور نبهتار || لسضاغلا ماعلا مهنموو«

 العمران م رتب ل تاوسأب « همهس حراطم تحض اصاناو نبدلا يح لينال
 ا اهدي نآفيطلاهنعزتنو ع هنودفرطلارصةءالسعت تال دريس ريهغلا سطل دج

لا الص ناطاسلا تاما_!واضعب هضعب مالكملا قاس نكسلو دوصملا نع انحش دقو 6 ٍ و
 | لداعلكلملاكلمو نيد

 | ةنئارلا هيديصقلداعلا كلا ىلا بتكو ق شمدحلا اهجوتمراسفا مف ىنن تلا ةرغسلا فام ان تاك ىثمد 0 لع

قاوتم رغلا فءاساةامرك ذب وقشمدفصا واهلا لوتنلا ف هنذاتسسا || نإ ٠ كوم ل
 ١ || ناسحالالكحايف نحت د

 اهلوأو فاطعتسا غاب أ هغطءتساو نيا نيدلا
3 

 ١ ىركلا ف فوخاسول مماعو 5 ىرسولة حالا فرط ىلعاذأم

 || اريشملاق قشمد فدو نم عرفان وامتاهزتتم عضاومواهرا من واهنيتاسب وق ثمداهلئ او فك فصوو

 اريخمالتل-رو ىلق نعال اهترعهواضر نعالابتقراق اهنم قنلاىلا

 اراقم نوكي نأ بئامعلا نمو تنشمدالبلا ف قزرا ىسأ

 ل_2 ىديسمل اوملاو

 ملصم كوللاو ىو> ولا

 ىسيربلا نبايريهشلا يدلل
 ىوملاسردإ اديعمرا هم

 اسودم راض مث ىذ ديالاىلاو
 أرثستم عماطم لب دفكاَو «اعنقتم ىحادمهحون روصاو

 اهيفداسافأمو ةنرغلاوكشداهنمو اسردمراص مث هرقثآ ةسردع

 ارهش ام مم ويل اثدس>ىتح ري اه هرم ىداع ىون كل اوكشا راح ٍّ نوغي زصةسر دع

فحالووفعب 35 ىوهلامسرالو وفصت قشعال م تاون ة سرد اسردم
 ىركلا اهفءاصب ى

 د ناطاسللا لعمراسص
 ارغنم ريمئلادر وْنَع تيبآو « الو عن رااىوحالا نع ىضأ

 ارعلابىدخو تذبنو ىرولا لكم مسلظإ ليقي نب ئاعغلا نمو
لارابعزب ركب ىلا ةديصق نم ردد ىه ى دنع :و 0 أ نسحأ نمةدصقلا هذهو

 ْ اهلؤأ ىلا ىشلدت ا

 0 3 . 55 - ا 5 1 ير ةراعم 7

وهلو رب قاهمئثرك ذمّدعت دقو «ىرينادت مسنتلافةح اح زلاردأ#
 ةينرلا هيلع نان نامل ١ فقرات اب دروامنر دىلءىه

 هللا هجر فوت ع تارفغلاو

 لاقاهل ال3 قشمدىلا لودتدلا ىف هلنذأ لداعلا كمل اهلع |( نيعيراو وس ةنس ياك

 عسيفرلا بس عسيضولاتعرو »* قلح قربك الا توعش هاج .ر ناك ةثامعستو

 ١ دبمللا فئأ وفر ىلع تعحر ب قنكلوابتم تدارخأو الضاف ادباعاملاءللاعت ,

 || لاؤ كلان م نحن أو حلا بتكوةتقو ف هل ئثدمل' بتك ىف اوطلاديلااهلحو زاغلالا لعف هلناكو || مسياعلا ماسك ذا اص

> و وهف هنود كل ذلذ ءرعش عج ىف ض "رخل نك لو امظن || نع ابنتك قا اناماكستم
 ا |ضعب هلعجدو وو سانلاىدبآ فعظاممد

 || شانلا فرط نمناكو هلت سلءاس اهففاذ-ه عمووطتلا نم هلامرسشع غلبد الاريغصان اود قشمدلهأ |[ فئاطوإ ايبعاضلطابلا

نمد عت بد هلوانو:مهتسحوأحور موةخأو مولتعلاب الاعءتاداسعلا
ادوجوت فصين وهراغسأ افرك ذي ةديصق هج 

 هرممتملا ةهحس ىك

 ردغلا انس نع هثادوس ف شنفأ و ىتن اك د قرسشلاتاققدُسأ وهو ||| هّمْفلاو لوصالاو ةينرعلا

ضعب ىف مانملا فهر ًاردقتنكَو : ريثك هرعش نسا يخف هاي و أ[ لغتس ثمن ومااكلاو
 هراان او ةنامسو نيعب رأو عستةنسروهش 

رعىهوءارج ةقروودب فوة سوره ةرهاقلاب كاذ
تب ودوار ةتانيب رشع ةسجراد_ةماهقوةشد 

 ر

 امم تقولا كلذ فرغاغملا كالا تاكا بحاص هرغطملا كلما تاسسالاهز#ه تاع
 احلا ف ناكوا ضد

نّددرف تنراسمنم ىبعافتانيالاانءلءارشف نوريضاحة عاج
 قلعدتو ماسنملا نم تاعقيتساو مونلا ىف ه

 ا( , .. .هداش نمنح اذاالا ع هداشنانسحالتنتلاو وهو ىرط اخي

 كلذكو ةيئاغلا هناببأو ىزارلا ندلارفنمامالاةج رت» رك دمدعت دوو هرعش فدو>ومربختببلاازهو

 عيدص ناكو ريسفتلاةعلاط#

 ءارةسفلل امك ةدنسععلا

 نا ونيك اسالاوداجلصأ ا و

 لطاببلا نعايع ىلا
كلواملادتغتم هرطار فاو ناكو مالسسالا فيس ةج رىإ | تادابعلا ف ثاطولامعا سم

 ا ةدمو مظعملا كلما ةلودرج 1 قشمدت .رارولا اونو 

موهتيب ىف ماقأو فرمث الا كلم ااهكتلمال اهتم لس غنا و مظعملارممانلا كلملاةبالو || رونودجو رواعتهلاحّور
 ]| ةةدحاهدع رئاس 

 لس 22 ل2 لا هك
 ١ ك1

2 
 ٍ تناكحص 9-0 :



 نيضانلالاجلامشيز» يلا
 0-0 1 نينث الرامة مسشع فوتو ةناهسجتو نيعل واو عسن هس نابعش عسأن نينئالا مو قشمد هتدالوتناكو

 1| ص داب هأشنأ ىذإاهدصسمرغلا نم نفدواضنأ ق مدي ةثاسّتسو نيثالثةنس لالا عنب ززرهش نم نم رم ىحب ريهشلاىوحوتلا

 0 .  ||| تاكوقي تعم“ قيبدلا نبالاقىلاعت هلل اهسجرقثمدباب ىلع رق ازلادب د دو ممملاردسكيىهو ةزا

 ءانإءىلعهلل 0 رم ا راقت رز مال اواهتادن انه تا :راصتالا ند و9 راخل ١ 5 ددسع هر ع هوم ْنَم ةفوكسا |نمانا

ا لف قةمدرهاطريغصلا باي ربا.ةعاسوهياع دن !لضدتالوسر تذوملالد
 0 ىكهتدحوهّتب رت نم تجرخ

مسهملا نيعلا ضب نينعوهبلعت مرتو تغقوق نينعنئاريق اه ىل ل .ةفارتك اريقنام
 دمج ول لو 0 تونلا متذو ةل

 ندلال-ضفآنننمذلا | 0 يا ا
 3 0 لعادل اونوناهدعي واهتكتنمةانالاءاملان وكس

 ضستب اسردمراصغ 220011011 ء 4 0 ّ

 انلعمراض م سرادسلا | هب( برغل اب عاقل هللا ديبع دمت أ ىدولا نب رازن عدي ودمت مسساقلاوبأ)«
 ذمدةتدقو ماعلا بقا رو ذملا مسالا ناك

 رودنااهدلورك ةونيعلا فرح ف ىدهملا.دلاورك
 نا قطسمناطاسعال 0

 قوتو ملظعالا انناطل_. || تناكواهعمامو ةّب رفانهنايحقدهعلا ةيالون هلع داب دق ىدهملاهونأ تاكو ةزمسهلا فرح ليعم“ا

 معموهولاعتهثاهجر || ةعيبلاهكتددجهتج رتفروك نما راثلا فون فونالوهس أر ىلع لمحت لاف اوهمساب بتكت بتكلا

 سج ةنس نمس رقف هل || ةلاملثو ىدحاةةس ةخلاىذ نمرشعنماثلا فى اوالاةرلا نيت اهنا لرصم ىلا هون ءزهج ناكو

 ناك ةئامعستونبعب رأو ]| لصو ةيئاثلا ةرملاواهاهأ ىلع قيضو رصمحاوخ رك اسف :راصو مومفل اواهكلف هر ردنكسالا لال صوف |

 ايكالماءاملاع هناجر ْ اهنع دعما مامالا لماع رفنمظءركسعىفةئاملو عبستنسلؤالا عسر ,ررهش ف هن ردنكسألا ىلا

 ناكو اراناقو دعص ريغلل ا دارغيىا كذب رابحخالات درو مامالا لماعح رق: مظعق انف ةزبجلاىلا مرت مثروك ذملائاقلااهلعتدو

 رك ذيال هسفنب الغتسشم ||| كلمدقمتاقلا ناكرصمىلا لصوا كف ريسلا دف لاومالاو لاسرلارهتب راحللا مداد اسن ؤمردةةملازهخ

 عد ناكوءوس ادحأ ||| ٌاقلاركسعىف عقوو فصوتالبورحنب ركسعلا نيب ترحوايقالتف د.عصل ادالب رثك او نينوممئالاوةريجلا
 ةعب رطلامةتسم ةدنقعلا : هلوضوناكو مهعدعابت نآىلا مركسعهعمتو ةيش رفاىلاعحرف لي اوسانلاتاف ءالغلاوءانولا

 هد5 ص ىلاممت هليار وف ا دادنك نداعديزب ولأ رحمان فوةروك نااةنسسلا نم بحر نم مول ثلاث ءانالثلا مول هر دهملاىلا ٌ

 لوما لذافلاملاعلا مممو)»*| تا لوطن كلذفحرشلاو رودذملاة جرت فرسالا ف تامفدكو هلىرحامومرك ذم دقت دقو راخنا 5

 ب( رضح ن دلاربخ ||| ليقونيناع ونينثاةئس لبق و نينا ةنس م ءرماقىدهملاهدلاوةجسرت قدر وك ذااةيلسةني دع مماَعل اةدالوأ

سلاوشرممع ثلاث دحالا مون ىقوو برغم ادالب ىلا هوت دنع مددا اودبعصتش او نيكثامو نيعبسو عبس ا
 1 ةن

 || زودنملاهداو الاب مام هلرصاختىتح راخللادبزن وبأو لاسعتهنلا دج .رةيدهملاب ةئامملُتو نيثالثو عد رآ ||

 || ةسوسةنب دمىلعهتمبردلا, اكو هبف عمطبف هيلع علطن تأ ىح راخللا نمافوح هنو مريخ مكوليعمس

م دقنتهيتك تناكوةهلخلا مسني لو تالسصا اواباطعلا نمرثك اواهلاح ىلع رومآلا قباق
 ١ ليعمتاريمالا ن

 معا هللاونيلسا ا دوع

 1 ارهود وعل رصةدان نم

 رسم ١ اودرصعءاسلعء ىلع

 راصغ هنارقآ نين لضغلاب

 مث سرادملاضعيباسردم |
 قطصمناطاسألالبعم هراص ١

 مظعالا انناطل_س نا[
 تاغ ناملس ناظالا |
 وهدافوتوءاعبأو ةليا لس ا

 دمج مساعلاىناهللايدب وارفاظلا نيدابعو رمى !هللاب دضتعملا رمت مساقلاوب اهلنا ىلع رمعملا) .

 فاطعنبور عنب |سأ نب ورعن داب نب شد رق نب ليعم«اد.لولا أ نباةنلسشا ضاق
 « (ةريدلا لوامرخ ؟ىمذلل ارذاملا ن:نام»الادإو نمىمذللا معن نبا

ل دنالاةزي لح نمامهالاواموةيلسش اوةيطرةبس>اصروك نمار وعملا ناك ا
 نستجو ثالث ةنس ف هللعم 1 لود دضتعملاهسأ فو همفو س

 هللادجر ناك ةنامعست و | دابعونب هرفنفداز د باستناوهو نم وذنملا ب نم ءارعشلاض عن |

 عيطلا مي ركسفنلا ماج ١ ” دالوالا هلق ىلاعم او دي قاعملاهاوسدلت ةستق

 قادت ةحرةلادح ١ لأ نم مهو ىرشللا دالب نماهملا لندن هك وأ افاط عنب اواععأ نأ سل دنالا دالب ىف هس ءديناكو ْ

 هنأ روموأسعلا لدصدت 1 اماماقأ وما لاة تهجم لم هرلالوأ دب رصا ارابدلاوماشلا نيبوإتماغلاةعدسقلا هن رقلاش رعلا |

 عضاوملا ضعب ىلع تاقبلعت | داولانمسسنلادوع ىاطعلد_تماوتءليدشا ضر نم ةناثط ملقا نمنسول رة ةيرق ندطوس

ان مدقتودال بلا كلت ف مهنم غبت نمل قا وهف ىذاقلا ليعم-ا نب دمر فالفلالا ١
 تاارو نسحااواهفداحأ : ءاضقلاىلو ناىلاةيلبش 

 مدسق ىل ءىماوداضن أ هل 701 ل مو



 حرس نم تاشب ددسعتلا

 هدو رهللاورةيس يعمل ١

 هك ررولو

 نيدلا يتعد لاودلاولا
 لاك نناىلوملاو ىراتغلا

 ةسردملاباسر رمراص متاشأم

 2 . . |[ ةينط:طسقةم دعةيلضفإلا
 ا مدل اني ماه توم نمةئس نب سثعو ف دن دعب ىرضخلا ف لخ هللا لحرروط هنافاهاثمرهدلا ف عشر : 1 20 ا :

 ْ ءامدلا كاذسسو ىش تاقوأ ىف سل دنالارلانم عسيج ىلع هاسطنو عنب ويف ماش ههناعداو دب ولأ 0 ا 0 2 5 2 0

 ا ةسبةراف ليعمسان بدمج ى ضاَعل اود: نن رشعوافين ماشه هنا عذملاماق ًاودرمأ قشسوبملاتمداصتو ا يل د

 هدعب سمالإب دمج ىلا دتسافاما ثهوعردملا فوق نأ ىلا كا ذك مالا لزب موء#لا الاو هيدي نيب رب رولا ||

 تيقبةللادحالا هليل ىفرت نأ ىلاذلةتسماكلملزب مو لودل يبدي مانا ةفرعملاو بدالاوولعلا لهأ ن تاكو ا
 1 ا اسر 8 هسسسو رو

 / رمصقن ن دو ةئامعب راو نيسكتاس رق شاع هنا لبقوةن امسعب رو نيثالئو ثالث ة+# ىلوالا ىداسجننم ا ا 1 0
 3 1 2 م هش ولك

 09 تتكملادامعلا رك ةىذلا اوهوةثامعب رأوةرشع مرا سر ”تاادبمقاضنأا اوةلتحاو ةيليشا 0 - 0 7 ١
 ْ ىذد كم

 ْ هماّشم مافى ضاقلادسج تاما ودلك تاذىؤبا اولاب لسع هللاونم رشعو عسبرأ لسبقو . د راف ا تال ع ل
 1 َك صل ىضفأ مهقح ىف ةرب زاك بحاص ماسب نم ىلع نسل انأ لاقداب ور كول هتبد ل داو ا اول 1 || | هربا 5 18 1

 ١ ةككاضات راص غ ناملا
 الطلاسرف د ساو صضق امم موهو مالا مري ًارايحديعبالو بي و دو هكتش : غلحر : 0 3 ةرشلا

 1 سائااوزا ”قبأاف عطق تبن موىدتها فسعتم هاك ا لا ل اروهو : 3 2 0

 ةتسردعا كردمراص ُم

 ةنيدعناخدز 3 اىتاطاس 1

 راصمم هنرداءنيةرواخملا

 ردمىلا ءاموءاضقلا كرتف

 | ةنسىف ام.ىونو ةسورحلا
 ع 5
 نيسءب.راو نامثوأ

 هللادجر كاك هنادعساو

 هلومولعلاف كراشمالاع
 ” هقفلاو نل ىضالان دو
 || ءايدالا 1ك اةدكأ لاا عاد ةعيمطلاا ةةتدماناعمفةوالط ||| " 2

 ةعارب !ءايدالا اهمتتكك اودارالا اههف غاب و ةعيباطلاهمف هئدما ناعم فةوالط | ارو-ةواسلاس دأ ناكو

 | اعئذم اعضاوتمامل>
 | ةريسلا ىد سم سفنلا م ركل“

 روند ه«ت-ور هللاحّدر

 هكتزبم

 ١ لضافلا ماعلا موز
 5 ١ نيدلاىع كوملالماكلا

 دع( نمدلا ماسح نت ل ا امج وكذلا دس سداد بضوهينر نيل واصبر متت 2

 هول لاعتةلاهسجر تاكا

 مدرلاءانب أ نم نيدللا ماس

 1 ةتققتتت قطط حت سس سس حمص أ درر زولاكاومنمناكو

 || توعنملا ى .اد 0 وعد بولةلاهتْعم راو ةطاللاو 0 عمتس ايس |نيسح ا فاهم ٍْ
 ةجااهلعلزئامفاهلارمماحت ل يدش الا هحوتفةريسسلا مومزم ناكوة سبط رادواع ىلعتسملاب |

 | هليادب اده لوملا ماعلا

 ب( ىلا ىلعرابا اوم نبا

 1 : مهتمومدع ءالعىلع أر 9
 ا روءالاردصن ناكو سانلا ن ءهبحو هيلع ىلوتسادق صاع أ نم رودتنااناكىذلاس .ادن الاية سم أ شب كوامأ|

 5 م 8 1 ارجل دى 0 ٍ
 1 ف.دةدمهربخ عطنا دق ناك ناقربانما ىلع بطش ناو مسالا ىوس | سبلو مرسلا ل 1 وااو ءأإ - دى 0

 ى زايرظن ىداناطاسلا بلط ىلا هءىوهلا ليملبقبدالا ىف كلذ عمرظنو هئار اذن ىلع قافامأ

 : اهتعلاطم. نمراثك الاواهرا ىراغن :لاتاعماالواهل دمءتريغ نماهقلعةرفاو ةعطق ىلءةنهذت وعلم ا

 ا تاذر علا: نم عطق ص هرقو م ااكلارب راب ل ع ه نمءاشام إذ ىلع هته هتطعااهغئ اص ءاذتقا ىف ةسفانمالو. ||

 هوق كلن بلم انسة دع هدر وأو مهلثم ا

2684 

 ” اا ءاسؤر

 0 كاومأ سلس امو ملاظلااذهنمانب لحام ىرتامأ هلاول ةدروك ذملااد#ىاقل ااونأواهمايعأ و ةيلشا

 | لتةفناركسوهو مهلا ب كرف ىحي ىلعاويث وو لعشذ ليلا مالا لعتو ككلغو هيلا ح رختانب مف سانا
 1 ا رخآ محلا نيماشههنا معز ىذا عمتر ووشمهتصقودالبلا نماهريةوةبط رق تالذدعب كلم ع مالا 6و

 ا 3 هناليتساوهكسلعدعب روك ذملا د ىضاقلل لبق 5 ةدلاهز_هفتةفاتخلا اوحأ ترح و ةئس ننرسشثعو

 ُ آ هس لوح وهبلا مالا ضوفوةرمضحسأ را م دالعلا

 ةقواحخأ سورعلا طةنباك ىىرهاللا مزح نيدجتوأ ظفاحلا لوب ةعقاولاهذهىو هيدب نيبرت زولك

 اودلار خطمالوأ | ىعسنو نيثالثوُثالث ةئسدامع
 1 نمكهانة حما: هباع ىهتموة:.لا ضر تاو ديوتعلا

 نماضا قو أدق ناكوهددعومدب د_عرثكو هدا ع. عسا وودي تلاط ىب-دعاقو عاق نيب هنأ اش طعضو نروح

 ارسم 3 سرطان رعو طاطا رحم نهذلا بوو تانبلاةط ايسوةئهلاةمافنوتئا+لا مامتوةروصلا لاس

 أ ةرهاظلا لالختاهذ ذهمج
 ل وعل كباب + رغ ةئاعتأب ورضو هلاعنأ عجب قدخت:ءلارآ خاوا يباحسلا ىراب ف كح دوجدلا

 ]| هن ارظن ع نمدح ا هغلس . غىدمىل اكل دق ىسهتنافن ساند ىف طادتو نهذات ىف عس وتس افءاستلاب فلك اذ

 ٍ ثانالا نموداروك ذنب رشعلاو عداولان مهلتاك هنارك نفهيلع هتوقو حاكشلاف هعسسوتل هل ساشفك

 قرقرميسنلاو امد د هع لسغ لبا ! نت وا 7

 تاببأ هل نمهيفرمعملاةدإولوةيعم ىرخالاوةيث ارامهادسا

 ردتع وهاناطعلقتس و د امدتمف ال” الاسم عدمم»

1 



 اج ورا راسا مالا تل
 ناخد# ناطاسلال تق |[ 0 .ماانلةلاها ةئالو + اع وليش زاب> لكحرب 4 ْ
 ىضتقا صالرب زولا كلذ || ىدتساهماج ادب سحأ املواهتدم لطت لفةحصذلا ةإءهتداصا ىتسدراسم مانم او هناطلسزعىفلزن لو

 ماده ةرسل رددوا ا ىنغاملوفالاف هنأدبباملو أ لعل هينغنانشغم ||
 ىتحرصءعءاسإءىلع ندا | انيتساو نزملا ءاعاهبعشعشف د اني وطتس نال عولاءالاىوطن اا
 دالملا نم ةدعباض اقراص ا ١ ةر نيالا عوف فوتو تاببأ ةسمخعالااهنمئنامهنالرقوماأ ةسصن ىوس دعب شعن لو كاذنمريطتف 0

 ندلاىىيمدداو فادخو ةكلمملاب ماقو لاعتهّماهجرةملسث اًةنب د دع مول ىناث نفدوةثاهعب رو نيتسوىدحاةنسةرخ . الاىداج 3

 ءالعىلعأرقو روك ملا | باك ىف هرك ذمدسقملا ىدعسلا عاطقلا نب ىلع نسحلاون لاق دج مسالا هللا ىلع مملاهدإو هدعل ||
 007 0 . ادام موعفرأوادامت مهمظعأو ةمحاس مههحرأوةحار سل دنالا وام ىدنأ هنارو نمار هعملاقىفؤولملا : أ َة 8

 ا هبانجاتي ثاحهيلع مشت هيابن عمت ناك امعاردالا لضافأو ءارعشلا تامعأ نم هرصع وام نمدحأ ْ دمراصمئاشابلاك نبا | ْ 9 000 0 ناين عمت م هنأ ى طفوا محلا اعد لام الا[ .قو ءارشلا رخو لعرلا قاع هترطح تناك كلذاو 1

 لعح نمت هل ةمراصول رهزلا ن نع ماكسلإق شن كر ءشدابع ننار__ةعملل ناك ةريسخذلا ىف ماسي نبالاقو

 هلوقثل ذنفان رغتسمارةانوابةعماقثا اراك هعاضب ذا أو هعاْمَص هرعشأ |

 روما ىلع انامحأ كتفطع 5-5 اعرذل :ًاريغ لرعه نراك أ 0 ١

 رود لاصولا تاعاسو ليل « انتينرحاتلا نمز امتاكف
 تاسأ هل - نم 3 |وةىاراثنز ىنعاااذهو

 انسردمراص مث هسورب ١

 راصمم هيدحاولاةسردملاب |
 راصم هريتةدتاتاسردم |

 هيسساما ةينيسحت اسردم |
 ةسردع اسردمراص#مت |

 اسردمراص مث لروح

 هلم كَ ريس ان مدمحاع ردك

 لاله .فدكلالاخ ماَعْف يف ههح و نعمصلا + : يطرق

 لاصولا نامز فره ةعاس يف هد ىلع لاا اع 9
 اني جو ىلالدللالوأ نم نهرنانسف نوعيسمن نهعم هير فنةبليش اهلا بطرق 0 نمهاياظحلاسراىعدمعملا 28 1

 راصمئاسيزغمةتناطاسب ْ ا اهتلجت مان 0 انعجرد نيعدوت علا
 نسرادملا ىددان اسردم هرطاونلل ىدسبتىتج * هنونلفغألبللاو موت اش
 ةسررءاسردمراص م ناعلا' ا : امنالا كات حابصالادب م آ تاتا دوك تارك

 هنردانناخدبز اتاظلسلا | اضن ع انوعادوف هلو سيلا بابن ىتلاا اذهر 1
 ماشلا قشمدبايضاقراض م ا .تاباز قفل :عاع إف كدت قو د ةدغ عادوالانفتوامو

 لئاقل الوتر ارا ذهو 1 لزغ م سوريباضاةراص | تامازحا_.ممرجلاعومدلا رج « .اننويعتاك ىتحامدانيكم
 فعر هينبعنطج نم قفلااذغا ىدئاعلاةدقل ىتح امدتيكب 0

 اًضنآهرعشن موهرياتت ىدرومبالاو وشاف قمع ذو ١

 سارح لوسسل نع هرذاحأ امو 0 ىقمرت نيشاولا نمنوعالول 0

 نارلاىلءايعسوأهح ولا ىلعابشم ب يسوغ فاك !الوترزل
 هننعقانشغالاىلا مهوعدتءارهزلاب او مطصا|ِدقوَمبطر قب هرمعت نم هامدن ىلا بنك

 ءاسئامكرعو ا 5 ءارهزلا مدرصتلا كيم 0

 ءاسمار و دبات دنعاو ءلطأق دع اراهئاسو اهم متعلط دق 4

 اس .ردمراصو كا ١

 نامدا ص ناطاسلاةسردع |
 . نونابث مون لك هل نيعواهبف ا

 اسردمراص 00 ا

 راض مكيف ةوصانأ ة ] ةسردك

 ىدد_ اان اثاسزدم :

 ديعأ ممناملاَس رايملا !
 راصم هسوربءاضقولا

 ايضاقراض هنردانامضاك | ةهبارس دور ةْرم_هاهدعب وءازلا جنو ءاهلا نوكسو ىارلا شبءارهزلاو هانم دين ماذه ا

 وهو قولو تنيطتطتسق 1 ىنبكلوامدح ار صانلا بقلم هلا ذبع نن دمت نب ن منرلا دبعرفاثلاول أ اهاشن أ ا .ندلاة بثياب ئانع نموه

 0 ةنساسمب ضاق ْ انلثولاسأةعب راه ميبامتفاسموةئاسعلثو ن رشمو سعنةنسلوأ ىف ةبطرت هر نم برشلا سلدنالا !

 تاك ةئامعسونيةسسو ٍذ فلأب ونطاىلا ةإبَقلا نماهضرعو عارذةئامعبنسو نافلات رغلاىلاقرمشلا نمءارهزلالوطو ليما ٠

 || ىلءدنزب اماوأددع :و هر راس نامل وهن راس قال ا1ةعب راامف ىلا راوسلاددعو عا ارذدئامس نو 1 ش تاكو الضاف املاءهلباةجر
 مالكلا لع ىلع عالطا هل



 تن وهععلا لعق ةراهمو

 1ْ هراسجىلههقفني كل ورخدمثلئودنعلا ثاثفاثالث ادالبلاهنابجمسقي رمدانلا ثاكوايابرسشعة سجن عالط او مظنلا ف ةسزاسمهل

 ند 210 تمل رآو رانردفلا فال اةسنتم هول سل دنالاةهبابحتناكوءارهزلا || ميراوتلا لسع ىلع

 ْ ارطحخ و[ كو سل دنالاع ان, لوهآ نم هورانب دفلا نوتسوةسجنو فلأ ةثامعيس صان لاو ق ودا لاعتمللاح درتارمضاحناو

 ارك رأت اكو سادالا ران قءاملافرسقءرك ذمدةملالاوكسشن نئادلك كلذرك ذانأشهمانعأو هك رضضرولوه-ور

 || بدحج ىذلا د معملاناك ذاءعبطي دابعئنبىلاالئامروهملارعاشلا ىناذلا مهلا ادمخنن ىسع نيدجت ||| لماسعلا ماعلا مستمو)

 ا هللادببء دي رلا مهو ةعبرالاهذالو ارك ذب واهبهحدعةديصق ك|ذ نفةسقينالا حادملاهبف هلو هعبضا ندلاى حت لماكسلا لداغلا

 ةداحالا لكهيقداحأ د قلو هلوقاهتلج نمو نوم اون ومأملاودبزت ىذارلاو || **(هحشاب رهتشملا ىني دءالا
 ءالعىل-ءدت اة جراف

 دوس ريب كوملا مهتم ةهرصغع

 لوملا نءاداش د ىلوم او

 جاسحملا نير لضافلا

 هسردأاددعم راض و و دبدح

 ةسردعاسردمراص ع

 دوفك-ةور عرد فق كعور «ىدرف كن ع ل كانغ

 دع :رلاك قريلاك نزااكى عضل انس 5 اودو قدس ولاجاولابج

 دإ ةستعاخح ءاناب ءاش اهداز العلا داش تسمم

 1 دعلافرثلاودجلا مسح ليدعتل د اوبك عابطلا لثمةعب راب

 ٠ [| نبميهارب |نبر قغح نسح اول لوقي مسه فو نعاط تاسل ماوس مل ماعلا ناسحالاو م راكملاهذهعمو

 دابعل ؟قفورغملامدعاذا د اهلهأ فو رعموانندلا نعزعت قرولا احلا
 0 دازالب تاحترا مث ىرقربغب *« رهشأةثالئافض مسمتالح

 ةيديطتاط د ةةلب لعن ارغلا ' || نمفئاوطلا لام تناكو تقولا كلذف هرهأ ىوقدق سادنالابن رفالا كامدنكءرق شنوفذالا ناكر

 ١ 5 : 0 . || ةسردم اسردمراص#

 "|| ناقةنسرفدلبتسمءانالثلا هوى دل اطءلظ زدنأ هنا دع مذهنلاتودّود وهن ولاصن كلائه :لسألا 0 1

 ْ رغد لت عون هلام 2 و د تا دمع مث هسو ربة سني لع رتسانم

 ١ ]| هللادبعدمجو لقب اهذحأ فو توثل اىذنهللاب رداةلل تناكودب دهشراصحدعب ةئامعب رو نععسو

 طسولان مار وانمةرب زاك إس ع ىراوهفارطا نمرثني كلسلا

 اطفس ف تايحلا عمتابدلا فيك د هبقاوع نمأب رشلاو واج نم

 ةنئاطاس اسردسم راص

 : هله هلايه كم هو 4 سورت

 ' اهمسردموهوتامةرببك
 نيسخو ىدحا ةنسىف

 ا ل 6 : 1 ٠ هللا هجر ناك ةثامعستو
 3 كلمالذ شاوذداداة سب رضلا ىدؤي ناكوادالب مهرثك او فئاوطاا لوامرتك ادايع ني رمعملان اكو مصاحلامالضاقاباع

 [| كديب تلا نوصخلا نعلزنت هللوقب وهددهتب هيلا ل سر و هدالب نأ فاعمط دمعملاة سب رض لمعت ملةل طيلط
 0 ا : 1 : حالصلاوريغلل يعم ةدتعلا
 || راصحل هجوتموهو شنوفذالاربخ|غابف هعمناك نمل ثقو لوسرلا دعم ابر ضن لهسسل كلن وكي و ركض سلع ل

 || اولاقو اوعمجا كا ذباهؤاهقف وممالسالائياشم عونا فراصملا تال 1ذمشالةلاعملط ىلا عم رف ةسبطرق
 2 3 هك ةتناوتافوالاضءبق

 || كاملاحلاترقس اناواضعب مهضعب ةإ ا عنولغتثماكو امو نر فلا الع بلغت دق مالس الا ندمءزه 0 تاير سلا
 ا 0 ٠ . 100 2 3 6 5 و3 . 3 ا

 ١ امفاور وادتو نيلسلابلزتاهفدوضوافو مهدأ نبدمنبهلادبعىضاقل ىلا اواس ودالبلا عسبجغ رفا كر 00

 1 ا 8 0 2 يح اع َ 1 0 00 3 0 ار مل 0

 1 كلم نيغشان نب فسو ب وقع أى اويتكي نآهنلعمهيار عم - امو اوارش مهتمد>او لك لاةف هيواعشي لا هّيبارونةفوذلا

 ْ دميعملابىضاعلا عمتدتافىلاعت هللا ءاش ناء1لا ىرح ىف هزكْذ قا. سوهنودوغتسن شك اصب حاص يعلم ا

 || هناحسهّكاريضتس أ ل اعف كل ذ.همزلأف عتتمافك سفن: هنلا ىضت هللاق وةحصم هنا ىلع هةفاوف ى رام ةريخأو لضافلا ماعلا 0

 أ هديبع ضعب عم «بلا ءهريسو لاس ار وصب هرب نيغشاتنيفسو ىلا اياك“ تقول بتكوهدنعنمح رخو (| ريهشلارداقل ادع ولأ

 نيلسملا لاح مال ءاو هئاشال ةتسىلاةعاجسمعم .دىداقلا رخو ةتيسةنب دمولا اع موب ع رخوإ-دوالف « (ىديعدانع

رب ىف هو ةةس ماقأ وسل دنالاربىفةنب دم ىهوغارضاعاةر نطاىلاوركسغ روبعب صاف || ىيتجحوصعءالع لعأرت
 || ةلناقم شك | س

 . || روبعلاب مه هدنعاواماكتت اسف هشرح نماهب فات نم عدتسي شك انصىلالسرأو ءارضل نار رملا || ىلوملاةءدستوالصو

 ١ || كلذ ول سملا عماستوهرك اسعاضنأ عسج دقورممعملا عهجاو لتاّمم فال 1 ةرسشعىفوهو م هدرخ اريعو ||. مث ىلح ما لضافلا

 || مشن امريغ سراف فل نيعيزأ ف جرف: طماط وهو ريو نشنوفذالا غلب وداهعللابلط دالملالكنماوحر ف || . كوم اةسردءاسودمراص

 ٠ || ىتلاهرهطف باوجلا ف سو بتكق باكل لاط او هددهتب اياك ف سوت ريمالا ىلا شنوفذالا بتكو..لا || ةنيدع ورسدت لسضافلا

 اسردمرايصم هور



 : ايف ةرداهرتلا ةسسردلاب ب انا
 ةسسرل رداد : ناكمابةثلاو ناشدحلاراس ممراعلج راذ_هلاقو كد عانادتلءضقواسلف هسيلاءدر د هارتسن وكي
 مس هرك اسغلاصتتس ادعي شاوفذالاب رهو نو[ لارصتناوافا تو سويلاطب اب نمةقالزل !هللاقي |

 هسورتيتاطااسردهراصأ | د روي ماعلا ازونوةروك نملاةنسلا ن ميس رفصتنمىفتناك ةعقاولا» نهتا ميمصلاو مهشعيلاقاذك | 1 ةثامعب رأو نيعبسو عستةنس مظعملاناضمر رهش نم لوال ارش لا ىفةعبلا موه كلذو ريسل ر ةنىوس 0
 :ةسناطاساسر دم راض ع ١ م وبلا كا ذ ىف سقعملا تش و عئاق ولا عش نمةسعقاولاهذهوةقالزلا ماعلا ةيقاهاكسل دنالا دالي فعن هنأ 0

 يل اقدت روطسملا م :ةوةعاصتشلاب هلدهّشو هندن وههج وقناحا ارح: ذعهراصأ ًاواهافعاي اث |
 هبلا يرجو تا اعلا قل الا ىادأع فول زيمالانا دال, ىادس تما وهدالدما فينو ريمالا |

 ع ل :راص 9 م راصحارق

 م هسسو ريد رتسأ م ةسودع

 اس ول راض - اسدنعم

 ناخدا م ناطاسلاةسر دع

 اضاقزاس# هسورب هن لع : هللاددع اهه-اصعيلاو ب رفنةطانرغ ل عريعوهسنع ل رف هبلعر دقي لف خرذلا نودح ضعي رصاحود* ١

 - لا 0 ا دحوف هرمد3 لحد وهليادبعج رخا .اودابلا لحسدو فس دول هر ىردغت مداقتلاهملا ع رذل دابلا لدم نيكلبش ا
 هوقو وهو سرر ارضع ا اهتع م وسلدن الادالب نسح هيك دقو شك امىلا عجرم ىصخالودحبالامرئاسذلادلاو 32 هيف

 عسب رآ ةنس ىفاسهب صاق ار , ريدالباهناق شك !سصىد_جوثالىتاالاومالا فاندصأ ارباسو معاطملاو نيتاسلاو ىنابملا نم اهمامو

 دب الا دون: هلستع نومظع ىسول ريمالا صاو+ةلعح وتاب زر ءلافالحاو 30
 ناك هئاهعستونيسس#و ١ اهزخأ هنو: وى

 |١ مدتورك اسعلااهنلازهح ةتسىلا ىسهتن الف هد صقو هيل ءريغتفمنءاذول ةنءايش ابدمهعملا ىلعهب اق نورغل و 1
 دهعملاةرباصم نم هريوطاوةريص | حش ا هريصافت د فعمل هج وةيلست اىلال صوف ذ ىسلدنالار كيلا تب .ريساجلا

 مهرصأمنو عزفلامهماعىلوتس ادقدابلابسانل او هل“ ع مامهسفنب ت بو 1 مار هيأزللا

 ا مون تاك انكقراوسالا تفرش نم نومارتي و هحل.ساهرهتوضوخيو هحايساهلبسنوعطقي عزا |
 تاراغلااهفاون اوئشودلبلا سول ريمالار 6 ىتدئامعب راونيناسكو عسب ؛ رآةنسابجو رمز يشع دجالا '

 ار وقود تاناناع تادجر
 عيب عيبطلا مياس ازوبص
 قطا لءاش ان ةدسقعلا
 مال ةمول هاف فاخال
 قط هلاضت قاناكو

 حركتي رطلادو 0-0 ١ ناكو لهو دمتعلا ىلع ضبقو مهمديانمهتاروعنورتس مهلزان ن مسانلا جرو ا يس دحالاو كريد
 در كا 1 وواتقوهوزحخأ نأ ىلا! م.هورصفةب ظرققةدلاونعبونن نك <ونومأملاامهدحأ كا ذ لبقنادإو هللتقدق
 1 ةرخأ ىضارلا اواتةةواهوز تاو اهولزانف ةعينملات دوص1سا نم ىف هو هد هر ق«نءانثاناضا ؟ناكىضارلا قائلا وا
 1 1 1 مهتلجنو هله ووه مسج عضولل اذه نابقعل ادنالق ىفتاقاننبالافةنيغس ىف هلهأ عم لعجو هتعاس نم نيسح نيدلا ماسح وملا ا لدعاء تورو هوديقدمتعملاذخأ ام ودان رك ذامدمتعملا ىلعةءليبش اع :رحاذدعي ودي دع أ صام مف دمت»ملا امهبالو ١
 00 م ١ اودشحدو سانلاو رصعلاوبهتم قار ورصقلا مهتعقاضامدعب تاومأ مهن ”كربتمذوت اثنملا ىراويلا

 راع !ىويصارغ 7 : لوعب ل لاو م ىداولا يفضي 1

 ءانلعىلع هللا هجرارق)»# ا 3 ًَ 0 3 85 ةنابللا نبا, فورعملا نادل ليعمس !ىسعئبد#ر ولأ
 2 نال عد 1 سا لئلاعلا ىلع 5 ىداغغار مدي ءأسع ١ ىكدت 1

 ندلارب 0 0 دازلاةلضف عمجاو كر مضاف ب نذ:تامركملات سر ذأ فيضان اتا ن ْ
 0 ٌّئ هلا هل ْ ىلّعصل!سد دج نب رابجلادبعدمتونآ لوي اهتفصولاخل اءزهقواقه 7 هلة دو ط ةددصق ىه
 ريسبثو عدم قوضو لقلقو * 0# اف ىدنلاب مئاحر و هرك ذمدع اروهشمارع 0 ٍ مل اريل

 م سراد صعسامر ا 1 صعد ان لم
 ةسناطاس انس ردمزواص | ريسل تاس اراالابلاىذهذ #* تزدرقةمايقلاب قاسل تعقر

 اسردم راص اسددعم ا

 ناسعلا سرادملا ىددحأت

 تارغلا نبه نبرسجلأ سايعل اقف ةزعملا نبهنياديعل وذ 3 نمذو أم ىنعملا ١ 0 نايا 1

 لاعتهتنادجو تامدقو 2 رولا

 فاهبسردمو_هوفوتو لاح - رلا نير هدلا فرمدحاضو يب لاكلات امو سانلاىوتسادق . :
 نيعبرأو 00 ةئس لاب1اريسآ دك اورظنااوموقد# هسعت سابعلا وب اكد 000
 هتنادجر ناك ةئامعسو ْ تدسحومباو اوصلاب لع هللاؤ بهو ن.ناعاسنهّتلاديبع مساقلاوبأو ز 0 زول تاما اهرشناهناليقفا

 هتناكخواك ذالاع | دشن اف هإةثوهقيضوديق نمامو دمتعملا ملأت درعأ ناو جسااوهيفل 0١ ا
 ةيسن هلو مولعلا ىف ةكراشم ريتا قاوم دمج الذ « .دونسلازعلط نم تادت 0

 م قرةباقعلا مواعلاب ةصاخن



 كي نو ةحوور لاعتملا

 ديد !ليقصا ةيقرابذعو' د اًيلذانانسىدن دس تاكو 27 هحرش

 دوسالا ضع قاسبضعد ع انمهدأ اذو كاذراصدتو لخاقلالاعلا ههتموز ع
 ىلااهنم حر موا هم ه] ةتعاوت است أ ةنر دم ىلادمتعمل الاس ”رابسصاف شك ارعفسون ريمالا ىلااولج متاع نيدلا لكى را

 لح ةودعلا ف لحأو نيغسلا ف لجوهدالتو هفراط نة ىرعأ و هدالب نعى حانون اقاخني الاقتامملا تال را ٍ

 هناربعءبن اذا ادارطا درطتو هتارفز دعصتتاذسآق ل هداوعال !ودرا زهنمون دب الوهداوعاو هربانم هيدذت نيف دلا 00 رق

 اناجتورسهسجورب مواوفذلمؤي لواواس د لادلو سناكملا كمن عالدبابب رغالا ىربالو سنا واخمال ايسر
 هج مالطااو هناطفىلاءرصق شاهحاوهناطوأ شاحصتسا ليختومتقارفاهتعس مب وصتو هتقاشف هلزانم كس دن || 2 0 د ىاجم

 اا 0 8 1 8 0 ْ 1 ضءبباسر دمراص مث هسردإ

 قوهراسع«وهسس ارح نمهؤاحشو هوانا نم
 هنديسصةروك دلاىادلاركوبأ لوقت هلاقتعا

 0 ىلاةروهسملا

 تاياغنهايانمنم ىنمللو د تاسعا. شالا نمئث كل اهلوأ

 تالاحتسا اسف هتالحتاولأ د سمخغتمءان ركلاةغصقرهدلاو

 0 ةاشلاديبلاب ترقامجرو هدي فت رطشلا بعل نم نكخو

 0 لاق مت ءاتلا فرح ل ءامنالهيفع لاهل تلف كا ذك ن اك اذاو معلا, كلما ءاهلارداشلا ناف طاغاذه تاق

 اونامدقسانلاو ترفقأدق ضرالاف د ابنك اسواثدلا نمي د ضفنا ْ

 اسردمراص م سرادملا

 | راص مث قينزا ةسردع
 نيتسردأا ىدحاب اسورسش

 راص مث هنردابني”رواحتملا

 سرادملا ىدحاراسودم

 5 اشردمراض مث تاعلا

ٍ مهسورس اخر وة سر دع
تكد ئذرالا اهلاعللقو 

ىواسعلالاعلاةر 2 دلع 
 تامتأ 

هب وط ىهو : مال لاو ادن اضاقراص
 عةديصقءسح فاضنأ هلواتنب تيسعتبراةث 

 ةنامعب راونينامثو تسةن تام اراها

 ضنأ 55 اقاقمالسل انيحاب رقد" 1 صاق .ه و قوت وذا لغم
 اه“ كبل ءاحج ماس

 امسعنم تنك دقو ىمعن ىفكلعل وب ةقيقحت مدع نا از اع لقو | نيسجو عبس ةذس قاسم

 الات ىدنء هيصلاع م 35 ًاقرمثه كل ىذءرصءفركنفأ أ هللا<جسر نا ةنامعسو

 : ملسالضاف اناع ناع»
 تلفونك ىارذا ةرحماقةرنم بعأو

 ا !فيك اسم“

 اماتعأ هب را ىفاهتم كاندحو د انناةيزرلا كنف تماظعدتا ١ اروقوسفنلا ملح بطلا

 امل ”ىت>برضلالاط أ فسو د تدص#:ىتح نعطال تعانق | رخل ان اروع

 العا قوس وثدن لشلط ىسع 35 هلوقل تلح ىلقهلا تلح : ١ ةذيقعلا م قالخالا

 ىمىلعاشي رس مهانمدعالت ع ىرسلا دمت مهجاكمهحابص ١ رونوهحورلاعتهللاحور

 ىج ارفق دقو عرملابدح أ دقف ع مهاج لوحزعلا انءعراكو ' هكبربو

 اهانأواهف ثيغلاىّدس سانم ع مهلعملاءالاىدب أت سل دتو . |( لضافلاملاعلا مهتمو) د

 امدلاةعقاولو- ىذتمدالا وسو اما اهلك اس نمتا تروق ١ ن اىلح نسحريمأ لوملا

 اقرتملارئاطلا نانقلا باسأ دب املاطلو ىدصلا اهلا مبسدخت ١  *(ىلح لعديسلا

 اممرع سيةتاواعجيدفولاا هج # قتلاالو سينأ هن نك, متلك | مهتم هرصع ءالعلعأرق

 امعمكبلع ىتحأ ىهلو نمو وب اكلامككلس تق راقدقو تنكح ١ ٠ كيدك ربه كاذوملا

 .اناعممراكملا ضرأىق ديمو ب العلانمتارينلاب ىوهباصم | ىلج نسح لوم او ماسح

 انمهءمواراوساهاناوث قات ب امنئاك ىض :رالا ىلع قبضت خاسطلا نيايريهشلا

 امدالوكبلع ىج أ هباعومد ع ىنالاك لخمس كتبك هداررامعع ريهشلا ول او

 اهعومىع«ريكابلا لعحأس دع تمأ ناف ممسّقم متر ىلع فاو ١ قالب لولا لولو

 العم كمسايدعرلاحانوء لع 7-0 امويحت قش حب رلاوايملا لاك ( لماكلاىلوملا ةمدسخ

تماق ,واداربح «يىعضأ امسك او ربل 1ْن و قرصو ىرداعت ل عشلا رداقل 5
 ع م ١ م21 

 امطافاضتغرخلا لود ضاعو د ىذةشاافادحو حاصإلاك نناراحو اهتمو || ضعبباسر دمراض مت اد



 اًشايدوادرت زولاةدسردع

 رقاصمت هب ةيترطنطستمت دع ١ امسإهةريهلفلا سم” ترهطًالو د وا علا اردن لحامو
 0 2 اههدأ ماشأ كوطمأ نآومنأ ب رشا رهظ نع لوطحنأ هللاىذت ا ' تسسافشلا اس مه ]|

: 

 اهنم هل اة. كا ذاراش قدوم. دلامنعتكفنادق تاكو كما تعم
 5 0 أجرأ مراكملاب مهتم كدوبخ يب تانغ دا تقلل ا 1 ك3 0 كك 37 ل ْ

 راصمت نافل راما 1 انهرمنب عسا ىوآن يلد دوو و افون بلسان م ىتن نم كرس : يدحا اسردم راض | العار را للا وع اوسدقو دب ديددانالن الس ع مة ينيطنط سقف .ناطلسإ 8
 0 انا رول 1 هسذعر لصف .طل ةزحاج. اعلوْس نال اًوطم دئاسقو عبط مَع همالظأ راسدنا اومهمأيأ | ىلعع اكبلافهلو

 نيعوانناثناسْملا سوادملا 4 بتكوةيد دعب ةعشوا راد هير تح دمتم لا توب سول لوي امل لايتم ءاردسا 1 |١ ” اهعم ادغ دمع واراني | ىدحاراسردمراصمت 1 ةداقوالءاقو ةداقوتاسمئارزهورم#ملا ىلءدنوو ولما اتعوف كواحلا# ت1 هان ينصت ة رهو فيلأ 5 فوصاي اةسردعاسردم |

 روكش !انيعنكتلبا *7تاف وع ريسالاْ فك نمرزنلاك لا

 امهود ن هلا

 رد نوعيس موللك ريشسفغل الاوحأ هترذعتاو ءابح ل نوكي ام لكم
 ناو هئاقدصا لا. صمىف 00 الاب فعأ تدهصأ نيل أ ايازرلانمقءلطلا تنك الو #« روذعنعىدو ربتعش نأ اةومةريقعلا .صاكأ ذ أ ١ ىسضن قيقشوهو كاوهتك أ رباع ىريمد فكل ىذلاوفرذف 5 ريبخت ىلع ءافولا ن 1 تل املع ناك هئامعستو 0 0 يس هلم ارتب ملهناو هلاح ىلعل + .لااهتددر ةروك نملا اركبو ناك خاسأ تع دا نيسجنو عبس ة نس ىفتامو ْ 00 ا 00

 ايه 0 ع و ناكو | رورحلافهنم لالا تسل أ ىنالدنم كاضفب ىردأ انآ د رعسصملا ءوسن د هتلاذاكم 0 ةقاش ىداض ع اذندإ 0 م ىلا ريسأالو ريسأ 8 راجصو 5 نعسمقب نمانأ امو د تاضاناوتلا |ةعدسج
 ةوتفو ةأورص لهأ ناكو 1 ريثكلاب ليل نم عمحستف « ىلا ملا لمت ىرنلا ف فرصت هلوقاضنأ اهنمو ||

 أر ورس ىتعسوت فوس لد ىر * لوراب اتسع تؤراو دع مالط كنا نمسععاو

 روصتلاك ات ىف لتادغ 35 ىلاعملات ةرىئاكت فوسو 00 رب رسل كواَعَتَرا داعب اذا

 عولط ىكادوسعتنأ تهت #* رب رح ىلع دب زاواسم 5 ءالمعناورمب لعد

 هير ودنلا مزتلم ىسكتا سلق د

 هبحور لاعت هللا حور :

 هحرضرونو |
 لضافلالاعلاوبتمو)# |

 «(اهابقطصرزولا : 0007 5 ىدن 0 رسام نازغن نكو دمع مونن ند هتائياموت هيلع لجخدو | 0 30 نيدلا يتشوملا ْ تلرغ فاد حادا تاسعا ىقةوسالا سانا / 2 ٠
 0 هلع | ةئيس ةلاحو هر رامط اق نهارذ هناطاس ىف رهواهسأةمدشف تاك ذلاةطر كلام اصترا

 هدلاوَة سر دعاس ر دمراص 0 يعم 0 35 هارت امد دشنأو |.

 ةررتم طيب انزم 1 ايس كي 35 فسم ان لسا كلو 2-10 ترو 0 راصم ةينيطتطسق ةنيدع || 0 ناسا دا + م مب 1

 ناك ةئامعستو نعي رآلا | ار ومع يناضل سبلو # هرهاط بدحلاوكسشد والادحال ا ار عب اروناتسوكاطالابناك ب ةسياسمادقالويطلا ف نأ 0
 اب دالضاف اناع ا ارومامو انمرسه هدلا د ف و6 لاح نم هان نأ كل ارهد ناكدق

 اهلحاروقو انوماسلا : ارورغممال_>الا,تاءاسعاق د هن رسل تلم ىف لردع تان , نم :

 مت كر 0 1 ءاوتلاهيلعتوتلاو دوسالا ضع هسيقاسب تضءدقدورةلاو مش اهون أ ءداو لاخلا كا: ىف وهو هيلعل شدو 0

 ةكراشم هلتناكو' د ر رسو رب-تم دوف هسه: دهعامدعب مدياج كمال اعمد قرر الو مدق لا عاقطالو هو دوسلادواس الا| 0

 لانا ناسا لاق بعت لاو نال بارمش ىد »# انجيرتوأ قفشتناتندأ 35 السمىب :اعتامأ يدبق 1 5 ' لاقو ىكبءاراسلف هيدنالاهنم قرشتو هي ولالا هيلع قت جونج اسر 1

 لضافلا ماعلا 0 ١ امشهرقبلةلاو ىثيف 2 ماهوب أك بف قرص ويامطعالا مش متالهتاك

 نادم ندلا ىيدلوملا ةلثم هاتان م>راو د اجريسمل تأ نأ شخير ب هيااشثاط اليغط محرأ
 نيدااريخ لضافلا ىوملا ىهعلا ءاكرلا ل ءانذمت 3 دقفاش مهد نم نغم د امةلعلاو مسلانيتعرح

 2 يسم هلل !
 5 0 مبعم 7 ( نان  نكلختا - ه )
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 وب( ناعناعلس نالما لا 84
 افعاضرلالا عشب يب افأنش مهي الريغلاو 1 راص م رصعدانإعىلعأرق

 دشن لاا نإ ىلعوهولاو وسلا قةماعاو اود اوعا ثلا نمتعاج هيلع مهجادقناكو ا - زولا ةسردعاسردم

 نعاقوبنم قح" المملاوسب ني هنأو ريسالا نمريسدلا اول اس : ا اشاب قس

 20 اطلاق رمها ل كلاش « ةسسإت ةرغو ءابحلا الو | نسق قونو ةينيطتاعس#

سصقناهنيسوهةجرت لد وطن دحلاانْرواجدقوةريثكم ىف سانلاراعسشاو رهعملا اراعشاو أ
 0 رهت

اكسحون اطفءّدو هب ثب دابق ل دواهلثم ا 9 د 0
 نيثالثو ىدحاةنسلؤالاعبب ررهشف هندالو تن

 ١ هللا هجر ناك ةّئامعستو
 كامو سلدنالادالب نمهجابةنن دعةئاهسعب رأو ا سلا 7 اعلا 1

 3 مراتلاف علو كانهروك ن ل "مرات ةلاف بأ ةافو دعب

 "|| ناقتتستجلاىذفلبقولاّوشن متاح ةليلزرسشءىدسحالن اننا نسل ىف ىفرتومرك ذ مّدقملا ْ 0 0 2
 0 مظعدعي بي رغلا ىلع ةال لاب هترانخ ىف ىدوف هناسز رغلارداملا نمو ىلاعت هللا هجرت ا معلب راونيناعو ١ ناكو هإهأو ريغل

 1 نذلاعار شل | نم ةعاسج هريقد نع عيجاو ءاي ربكلاوةزع !اوءاقيلا هل م كوايتذهن ًاشالالحو هناطلس ||

 نعب راو ثالث ةنساوب

 قىذ ذوبال هس الْعُم سم

 53 انلا نمادحأ
ْ 

ما «الزع وئادملا هنودصقي اوناك . ةلل عقرد# 0
عاهو دشن اونال ىو دقي قرا عل

 0 راع وهربت دن

 لضافلاملاعلاوسمتم د
 هرعاش لدا ادبعرع ا

 ةدصقي هأثو هب صتخلا
 اهلو ًاداهسفداحأ هل « وط
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 ىداوععامسلانعنلتدعدقما. نب ىداناف ءماسأ واما كلم ١ دفا رد
 د حرق قوش

 داعالا ف تاكحرواك اهنف و نكت لور ودقلا نع تاقناأ ا ا لا 1

 ا ع هريصع ءايلع لسعأرد
حو #23 اعضاخْ] ىركلا اذه تابقأ

 : .دايتنالا عضو ريق ة تلع

 |١ ىارالحرناركح ووضح نم لك يل عى هددخر ف *رثعو هعسج حسو ىرتلا لبقاهداثين ا لوملاةمدصخخللالصو

عم نداارس لضافلا
 ياكل اهمانمق ل

 هيام ارو
 وشاح اليقتس ا

 ن4
3 

اطللا ملقعالا انااا
 1 ت

سعأ اوحانادة تكرر
حومهدءةىرذف د مه

 قسن

 ا ردم راص م ناغناملس
 وذ مءانامز رهدلا تكس

 قطن نيحامد هاكجرأ م

ر دا راصومت سراوبلا نددت
 2و ىةعملاديةسيؤادلاركبرلأ ىذ

م ناضل اذ ادت مسسومالغو
مهتلودمابأ ىف تقلي ناكوةعاتس

 0086 

تبم فلاشي وهوميلاراغنفمهدنعةسيناطلسلاباغلالا نموهو ةلودلارفنأ ةهيردتلقلاةسردملاياسردم
 ” | ةلج نملاقفغئاصلاةبص

ث ةين طنط دق هند لع
 همدلدصق ْآ راض م

عل ار فنا 0
زرلاو دع تملفءال

عهردل تنيك مظع ء
 ا : امظ

 كروح ةسردعاسردم
قاض * ةقنعرهدلاتابئان نم ت تقو :

 امعئلاانتقوط كو هسلعت

 امرا كحرصة ف ثن ؟-انردبنه م 4 هعراف ناكدف كقوط 3 ! ا

 (قلاوفسلاو ىدنلاالاودت 5 هلا غاودلاهل 1 ثؤرمص : نيتر وامل ني: هردملا

 اذن وكت تاان رثلا لتس دع اهاعسن ليقتلل كتدوعدي ة اس ردم راض هنردأب

 اهظتنم ىلا اهباعتاكوايلح هع هاغاصتايلعلا تناك اغئاضاب
 نامعلا شرادملا ىدحأب

 ] فاهب سردموهو تام

 1 ةئامعستو نيتسو واهس

 فطا لات هّللاةجر تاك
 يا ف 0 عبطلا

 ةردانلا »بح ةيمضااديز]

 1 ةللارو : ةرطاسلا

 اهلا نفنتبف كك :ارشا اهي كوش هاكحاملوهرولا غن

 ىمع كاذلنق ووكشلا ىبعنا آو 3 هيليلع قع َت درطنذاتددو

 امركلاكقالخا نم فيكتالو د« فرش نماط>انارهدلاكاطحام

 انلعمسقتلن ا ةود رام مو د ارت ناكوك الغلاف

 «تفسكنالبهشلا كتفصت اولهّنلاو
 امهفنالنيعل ا عمدكل و ولو

 اهسيمواطاغلاواطهر كك عادة نمح رى هدا »كثي دحين أ أ
َ 

قاهدعبدءاراوداولانوكسر ماللامشب قروالاوةرتلا ءذهدانعدوأام ىل ادا زل ا ةحاحالو ا
 1 ءذهفا

 ١ هدق سى اعز :

 ١ [االب وط ة:املادعب شاعلاقو ةدن ١ ركنا ورك ذرعات ثلاادهوسادنالاب هن. دمىهوتةقر ولاىلا ةيسنلا || لضافلا ماعلا مسهتسو)

 تفوةملا نيا نوكسوةزمهلا تب تاما وورعش نم اريثكدروأو ا نجا نيدإا سم ىلوم لا
 0 اهقوف نمةانثمءان فاالادعب ورا

 اهتم جرتو وتةفاسمامني شك اهءار ودل ىف هو ناسم ركدالب نم ىزالإا
 3ك رولا دلل ةنابلا ركوب امأر ريهاذمةعاسج

يططط7طللل7077سلسل 7 7-5
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 » ) رغصالا س وشن فورعملا



 مو
 ىلا لس دوغ هرصتما لع ْ اون اهفنصوتلاةساسجلا باك" قتسأ ار نكمل كلذلعي نمترالو بتكسلا نمئثف هنافوي راتب راس
 0 ا نينامو عسل ة نس نايعشرخ |ىةقر ومالك ةنابللا نيا نااهدعب رودحألا ىسانبلا ف سو حاجا

 ناهلس ناطاسلا لعمنندلا| اهلوأتايبابنا_علس نب مشماوكسلمحدموةثامعب رو
 ةسردعاسردمراص متنا | هنامزتافصهقتورتقار *« هناعر ىلح فك عءورت كلم 1
 ملعأ ىاعتهّساو ىسابلا هلافامتي ار تاىلا ةيئ صديف هلم رام ىنالد علا لبق تامهنا نطاتذكو
 ةيرملاتحاص قبلا مصتعملابتوعنملا حداد دجأ نبد م نب نعم نم لى وأ« 1

 #(سلدنالاد البن مقيسداعمأ او هياعو

 م هسورب ةسنب دعا دذحت |
 ةس ردا اسردمراص 1

 ةسايطاظشقبةلشفالا |
 و ولاةسردعاسر دمراصمت ٍ ١

 زاص مئاهفاشأب قطسعم ١ محلا نيماشهدب وا مانأ ف كلذواهلا عاوهّمش ون دم باص حدامم د نب رجسأ ني دمت هدح شاك
 َّ ردمراصم اهفاشاب دوت || تاساو ءاهدو ىرتحاص ناكوةةلءدلبلاب هلي لوهسفنب رفوهمشوةنب دم لرتو هلاسرةرثكلهعفد رغ زولاةسردعاسردم || نعرعو هيلعرواثتسساةىبعتلا ص نب رذنمد عنب هي راف. دابعزب نعم اةسجرت قروك ذلاىومالا
 مث هسوربةئاطاسب )| مصتمادلاو نعم هداوناكو رصعلا كلذ لالخلا هذه هلدعب نمفو سلا باص فنك لة ضراعو
 ىدحاب ًاسردمراص لإ بو ةيرملابحاصناكو هسببأكومريهز لآقاسأق ةبسسالب بحاص صاع ىنأن ب زب زعلاد#بعلارهاصم
 راد نامملاسراذلا ٍ ايأ ىبكملا ىرصاعل اهلل ردعّنب دهات ك] ذ ىلع هر سف مهال اواتناك اهنوكلاهكاذذب رملا ىلع ٌرعلادبع
 ناطاسلاةسردعاسردم | جورخ عمال ةريهزةكرت ىف لغتشمتي رملاب وهوزب زعلادبعدالبادسصاقج رت ةيناد نحاصش حلا
 ةينيطئطسقة نب دع نام ملسألا ىفهنافنمصتعملادلاوحداسمد نننعمورب زوو» ,رهصا| مف لذتساو هحالصتسالاردابم هدرا نم حرش رهام
 قوتواهب سرد ملّأوهو (]إ هناالاةلءفلا هذه ىلعهمذالادأ سلدنالاب ف ئاواعلا وام فق بنلذةرامالا نعهدرطو هبردغو ةنامالا
 ةنسىف امس ردموهو .]| ليز حءانفلا بحر ناكوءافلهلتاءاممساب ىعستو مصتعملاهدلو ىلا كلما لّتن|تاماسإف بتتساو مالا 6

 ةنامعست و نيسجتو دس ةعاجمْزلو لاسرلا هنرضح ىلا تاءعاولا لاه دمىفعستاولام الا هيتفاط ءامدلا ن ءاسجلءاطعلا ||
 الضافاملاعهتاهجرناك الا راعنب ركىلأ ىلامبتك امل ذ نفة:تحرا أ هلود رسغودارولا هللا دبع ناك ءارعشلا وذ نمأ|

 ءلاالغتشم اًعتدمامةحم || -- 2 هلو متاع مرك ذمدقملاىسلدنالا
 هحوردللاحورمواعلاف بقاودعلاف ىءاسالا هنذابم « قرستالسخ .مايالا قرت لسق ةراساتلا ةقرالو بحاصدعبابحاصىرابتخا لوطو « .ممىنفرعمسانلافىدهز و
 هدم رمضرولو | تئاوثلا ةدتاناك الارهدلا نم 0 ةسل*عفدا وح رآترصالو

 لضاغلاملاعلا مهتمو)# اضبأ هرعش نمواهرك ذرىلاٌةجاحالفةريثكت ابدأ يهواهجاوج .را عنب اهيلا بكف ِء . 0 3 هذا . 2 ه6( خا
 دعا نيدلا سم# وما يرعب ٌوئدلا ريغ همام « مقسودعبل ىكم< نما

 *(ىوسو ربلا 0 نيفص رورج هسئمرغصت »© لرتسعم مونلاو نوغح نيد

 ءابلع ل عهللاهسجرأرق ىنيئدي لامكلا ف يطق كلنع دب ىدعب أ نامْزلا فرص ناك نأ :ْ

 00 ْ ةديصقة لحن مهوقدرك" ذ مدل بئاكلادجت نب ريهز نيدلاءا بدن ااذهنمف |
 6 ا نم ىسيقلادا داب فو رعملا مهاربا نب نام عنب دسجلأ نيدجتهلن ادب ىنالو ةرب'ك عسبط اقم كلذ ربغ لذ 0 0 ل ةلس سساا ىركلاو فوفجني 0

 0 اهلوأ ىنلا هتدصق كا ذنف ةدبعب دئاصق عدم ادن را لهأ م ع دض ولعاشودم 5 2 020 : .
 . طاواناام ىدنهلاريدعلاكف < ئماش سدا ىداولاب كاع
 ئئان حن اوجانيبىوهلاحورف *« مسوح ردبجاو كابر نم فاد
 يناوط مول اوذارهةأرسح يمهرانمو مهران نمىرسلاف لو

 ئطاة لاا هريس سوو ىارع و ثمعتتو ىاكر تنحامكاذإ
 حاولى اق نارين ن هدحولاىلا « اهلعاو ىحاهاماه-اهلهخ .

 اسردمواص متةس ورب ةذد دع

 قونو لوك هنناةسردع |

 ةحانركاب شردم وهو
 لئادأ ىف ةسينيطتطسق |
 مظعالا|نةناطلسةئطلس ا

 دلغتةماملاع هللادجع تاك ١

 لئلا ءان [فيرسملا رعلاب



 ناكو رامنلا فارطأو

 هيفةدهاحلاو ملعلاب هلاغتشا
 ا ل>دقو فصوتأم وف

 | .اريثك هيركفلا هبّوقب
 مواعلا ضماوغ نم

 | ةريثك تاقياعت هلتناكو

 ٌقانافل ناو قاناسا .دوول + هناوىينا ىداوازقادب ور

 ْيط اوم ىبا ضرأن ماذبح ايو. نطاومىنبللآ نماذسبحاي و
 ٌيدايموا_متاناغ فوشالخ- # ى ”رطاخنح رسمو نامت نبدا. م

 كاوكلاىلاوعلا رز هيفحت د ةرععواكمءاقرزلا ةلكسلا فو

 ىاص ةيايسملا نيدىلا لكف 3 هنسحتعيمتاواسسلا لما , دق امنآالا تكلا ىلع

 :ئراو> نيعهيتيعاضىومتو 5 علاوف رفعهبط رقى ذم بدع اذااممو ا هدمت هناقودعي تءاض
 : ٌِِ 3 لل اي

 فاقرجأ نتعلا# >5 2 كا كت نعراقلاهانفو «يلق لمس اوهنار هته لا
 : ُ 0 را
 ئطاخ كن.ءاتل نكتلو تعزو *« ىودهلاةكسان طابلالا ةكتافأ نس 0

 ف امحورم لاو ماوهعومد * مهؤامدنكلو رح ىوهل الآو ْ 0 70 5
 - .٠ 35 2 ا 9 1 نوع رادنع

 ٌئقاردتتهملا قب رقلنكلو « اشحلا قكفرط ملكى اعافنكو 0 0 5 و

1# 00 .. 0 5 5 0 

 ا م. ةلوبشادمالاءارعش نماضن اء دقو, ولم ةنانط ةديصقاةذ هو حفل ىلا ادذهنمدح رخو قولا تدع لارج

 لوف-نموهوةطبلب نيدعسالا : ندا ىدتىدس لضافلا
ئاطلا هتديصقب هحدمو م ئارهش

 اهلوأىاةي
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 اطماناالو اهفراوسألا عدبملو « ىوهلارثا شكلا ىف سانان ىر | ققوتوسرادملاضعبب

 اطمشلاةمالاكيصلا ىدبتناىلا * هر عمد فنيعلا لك باذدقو اهنمو ا ةلامعساو نشجمو نانا نس

 اطيقلاورثافحابصالالسرادقو د رقانغنزلانم شيح ىحدلاناك ٠ ا! قرف ا

 اطرقلاةب رامقك هيلعتطانو < هحانالعأ تاو رولا تا كر دلاةغص ا زنمو 1 را 1

 ايلا يسملا بس ىتح هفكي لو هع هسآبلنسح سواطلا ةلح بس ٠ || لمةساتبن هدناكو
 اطةنطنت لاخلا كلب تتابف هب اهدختانونغدكلافطعمضوت' 2 اشيأاهنمو | لحد ناكر مالكلا

 اطخ ةيلاغ صفاهق متاح مب حذلا ل فخ دقوتءاجتسمالغ | ةتالالفم ىو تمار
 اطشملاهرثادغاكسم تم طدتو د اه هرغتدو ىف كاوسملا نت تدغ مولعلاهذ-هىفت الق

 اطعلاابنسح نمسعللاءاغشل قامو * ابوها اهحاحاتّدف | نانو تدق لا رص 0

 اطغغساك ينبع طاطلاتب رمد ىتم ع ةركسرب-غنم طااخلالاةرتسغم ! .ةرواحل است فما اذذإ

 اطحخرةكاسملابرضخلاكيراشو م ىمالاةرجفكاوسملاة رص ىرأ ْ 1
 ا لئقدقوةرضاحافيطأ

 اطتخمامدو ءانمللا ةفشلا ىلع 5 هلاخاقهتلبقحزق ىسع 5 1 هعهمذ2للاعت هتلارون ادهش

 اطسلاو فكولاهفك نماهلعف 5 اهداعأ نعم نبىوعانا ناك هلوقعدملافاهتمو لالا لاعلا مينمو)«

 السمساه دج ىلعابلعلا هيتعاقت جب هراخت رزيتو ردم فلأت ٠ ]] مر كملادع نوما
 اطح اذاالاد_تحلااطع سلف « هئاولثدت د_ماراسراساذا

 ْ *(ىدر ولا

 اطيحخةقراط ءاوشعلا طبخاش ع :ىرسللل بالا قراتلاداسغ عفر مم ةرصع ءابلع لعأرق

 اطقسلا كنود نمناكرلاز واسد قوي ىدنلا طةسماومع بكر لوقأ | كوملاةمدستلالضو

 ْ اطحشأ دق سعشلا ف حابصملادقون نمو اشقانم نعم ننال غيتدسحلا أ | ىفملااشايلاكينالضافلا

فرح كاسم وعوعم اهمطان هدف نسحأ اتيبنيعسترادةمدلب وط ةدسضةىهو | ضسعبب اسردمراص
 ممتعلاناكواهيور 

سح سس دنالاةر زحملا» د ويعد فتءنيفشاب نيفسو ريمالاةسناوع صض:ءئادقروك ذملاا) (ي ردمراص مثسْرا نما
 ا قءانحرم ام

 ' || فسول ريمالا ةينتريغتالف فئاواعلا وامة بة, نمرثك هبلعلبقاو هلبقروك نما دابعنم دهعملاة برت ا

هكراش تا.بصعل ابن ةعملاهرهاس ودقعملا لع نيفشاب نا ١ ةبيناطلساةةمواسردم
 هنعاط نع و رفنا ىلعهقفاو و مصتعملا كلذ ىف 

 : هس سردموهو قولو انسنغم
 مدعو



/ 
 نيتسوىدحاةئسس قاب م

 هلرادجم 2 تاك ةئامعستو

 ىوقالضاف املاءىلاعت
 2 ذلادب و عببطلا

 نسسح هر واسحما فيطل

 ةيلا ذيذإ ةرضاسحلا

 مداعلا ف ةكواشم هلت ناكو

 قم !هنمل نس الاق 00 0 فيسول و ريالا دصتالت هرم الداشتالا# دع

 نيد تا اوتافدر روك مأدب م ماج ادنع هت فاسا و ره هتلانيب و ىصتعملا نب نيوهشند , مناكو ْ ةريخللا 00

 ضءلىؤرأ نع هريسخدرأأ الن م أ دحمداو و هلهأ نيب وهدان وهتاطاسش ف ةريسر ماياالا هيؤرقاغل !لوأح

 ىنعت نيإسملا رك هناطلسوهدب رثك- 1ىلءبلغدقو هناشب ىدوت وهوةدنعا فات لاق أاباظح
 ْ لاّقف مهتابح و نم ةبجو ععسذا ءهتاوصأ طالتخا عهمتو مهما دعا تت لاما الا نم ف سوا

 ىلمداشتاوة ءذر ىلااق 0 هيلا يل عال ا اعصخنهني االاهلاال

 هريقىاعت هنن ارون اهاك : ليوطع اك, كردي نيبف «« هنفتالك عمد. قفرت هعمسأ داك !الت صن

 لخافلا اعلا هممد)» ||| تي ندلا حال صرصانلا ناطاسال هفن د ىذلا هلا ىفى راصنالا بون نبد#تلاق و ماسي نبا مالك هنأ

 قولا ندا سف لولا: | انرطرك ذتادعب روك ذملا حداد نب مصتعملاةج رت ىف ةئامس#تو نيتسو نامعتنسسىفللاعت هللادجر

 , ةدلف كاست نانعرداو ىانتادولا تن انملعصغنهضض ىف هلووهراصحةر وص رجوهراعشأ نم أ شوهرابحأ نم

 نيناو عم وأ ةئكتم لوالا ع زرهشنم نيش. نامل سيدا مون سمشلاعواط دنع كل ذرث اى مصتعملا
 *(فاقلابربهشا الو

 ىح هرصع ءالعلعأرق 3| دعل ومما جر وسلا هدأ مح اود كنا بايدنع هلذررت فن فدو هّلاهجردب رملابةثامعب رو

 قويملاةمدولالسصو || ةاكارسك زول ذملارعاشلادعسالا مساقلا أد لاوةطيلب ودي دشلاو دوةلمهمعءاح عةرو.كملا دفلالا
 ىاحىردةلوملالضافلا | فرعا ا ءاهاهدعب ول مولا ءاطلاغفواهتكتنم انا ءابلانوكس سوةددشملا ماللاوةددوملا
 هيو قراسللا ىطاذلا ١ 32 د اهددخو ما ءايلا تشن هبات وهيلع مالكسلا مزقت دة ىبعتلاو سل دنالا ماعاةغلب وهودانعم

 اهودمراص مم كوطانأ ىلا هب د تا 0 0 دمى شو 3 ا ْ

 راصمم سراد#ملاض عبد
 دوادرب رولاهسر رعاسرم | : 2-

 راص م ةسينياطنطسقباشاب | 0 ْ
 ىقطصمريزولاةسردعاسردمأ|| تاكو. هريخ نم فرط نمّؤملادبعة سرت مدس: دسقوبرغملابىلعنب نمؤملادبعةوعد بحاصأ
 اسردمراص مث ابيفاشاب || ططدباعلا في رشلابيسألا باك ىفتدج وامن ءهللا ىضر بلاط نأ نبى لعنبن اسما ىلا بسنت ||

 || نبنجرلا دبع هادي عنب دهتوهو هتدح واكهتاةنةروك ملا ت صوت نا بسن انرضع نم بدالا لهأ
 ْ سابعا نب راسب نب حابر نب ءاطع نب ى كم نب واج نب نايس نبا اوغصن تامه ني مانع ندا خت

 : 0 سورسلا لح نم وهو لعأهللاو امهنعهّللا ىذرتلاط ىآنب ىلع نب نسما نب دج نبا
 ِ [كلاوىلازغلا دماحىنأب عمجاو قا ارعلا لا ىف خ1 ايلاط ترش فاق ةرمشثملا ىلا لح .رملانهأشن ون رغملا
 ْ ثيدحلاو:يرشلا لع نماحاصافرط لسصحوةدي دم: رمةككماقأ 0 طلاو ىسارهلا

 هو- وق اماسي قار طالاريثكاةاواغانشو ةخاغشقتم ساناعرو تاكو ن نيدااوهقفلا لوصأو ىوبنلا

 تبرغملاونرعل اناسن 1ىاصصفاءاصمناكوةوكر واضعالا ايثدلا عام نم هيمن الةدانعلا ىلع اليقمسانلا |

 نت سرردمللا ىدحاب

 راص م هنردابنيةرواحتملا
 سرادملا ىرسحاراسردم

 اسردمراص مث ناملا

 ديزب انتاطاس !اةسردع

 .اينضاةراصع هنرداب ناخ ١

 نعلز 0 م ماسلا ق شما 2

 ها ا ا كا ثيذاذتلالا لعاعوملطم ناكوءراهل اريغبهلارمأ ىف منةبالعرشثلا ف لاختاجف سانلا ىلعراكن الاديدش :

 معاقتلا قا رطب امهرد : رصمىل اهتم حج رفنتلاذلحأن مو در كسأ ا نم ب ىلاسعت هلل اهذرمتت ةكك هلا وهيدسب سانلا نم ىذا الالم 1

 لالا كات ىل_عتامو ||| مالك ىف طاخن هبلعفلا عاقب او شطبلا نم فامناذاناكو ةلودلا هتدرطو ءاذأ ىفاودازخراكنالاف غلابد |
 ةئامعستو نيتسو سمن ةئس ||| همانم ف ىأ ًاردقناكوهدالد ىلا اهح و: :هرصلابكرودي رددكسالا اريصمن مع رفننوئلاىلابدشف |
 6 تنط : هلبا هسجو تناك لها لعركت !ارييغت ف عرشةنيغسلا فبكرالف نيتركهعيمجر حلا ءامبرش#ن ”اك قرشلادالب فوشو 0

 قالصتالا 8 رك سهلا 1 هيدهملاىلا يبيتنا ىتح كلذ ىلع لزب لو ميظعلا نآز لا نمِباْرحأ ةءار ةوتاولصلاةماقاو مهمزلاو ةئرغسلا

 نسج ناكو هلهأو علل اب |١ نسق كلذو حاهتصلا نس داننب , زعملا نب معن نم ى بح ريمالاذ ئيوناهكسام تاكو ةمع رفاندم ىدحا||

 ةدقعلا مد نمسلا || دمشنأروكنملا ىحيدلاو متربمالاةجيرت ىمدعتد قوت اورقلا ران ىف هتدح وازكهةنام جنو لك

 ملعأ هئاواضنأ اذك هتدحو تنكو قريشملان مددوع تعم دعب رفايدتب الومانآ قزام-اروك نملاتضوت نبا ْ 1

ْ 1 

 هحووداعتهللا حور
 ,لضافلا ماعلا وسمو





 لي 1اس ل
 قاض مم ىحاتلا نب ىدعس
 م سرا دا ضعبباسردم

 وسر اسر رعراو
 ةني دع نس جالا نبا

 هزيساه نع هذ رعثب لعله فعل اولا ازهتدكراتعارضح دقف قلل اىلاداقن وءاوه لكلا
 || توكساو راو هسفنلةكلامملا ف عماط هنا هم الك ىوق نم نورمذ اجلا مهم ءايح قرطأو هانمع تفر || همالك ألما عسا: ل ذاريثك امش كلذ نمددعر ىاتملالاومأ ذوو نيلسحملانيبرب زانخلا نيو اد : عابتةربناناىضاقابك غلب لهفة وح وتم«ياعتخلانا يلع عم هةندرصتو نولوت امرت
 ْ نم كل ءفئاىفا لاقف ىهام كلا لامفابتل اع 0 لاهنت و تاتاهتبفاع تدل كقناةجشتل | نا كاملااهجأ ملا ىلع ءارتجالاريثك تاكو ب.هو نب كلاملا.ةف مهتمدحأ ماك, لد مالك هعادختاو كلا

 ىاهبسردسموهوفوتو | لحرلااذهةلغعوم نم ركبت نأ كلنم حن هرب زو هللاتف كل ذ ىلع كلا هقفاوذ كلذ كعفنبال اهلك كنئازخ : ردم أ «لءنننتل كلذ لعفت ناو ورث ىنتكستلاراني دموللكمهملع قفنتو هباحصأو هلتعت كنا ىرولجرلا اذه

 0 تي تالا ل دوا را ل تار رول عدس ص م
 ةردانلا نالت واما ْ ماما تا .ربخ تل طابلا وج فراخ دما مدر لال ل م كالا سا اتسم || تيا ارو تو لارا هدد تلاع صال نال اعضاومالماك الضافاناع 0 انك بحاسي رزت املا دار 0/1 ادوبسا و يلا رع يزول امال نال معنا

 وردات ضوملا اذه ق للا ديه لاقف كمل ددع مهل ىرحامو مهد صمم ىلع هعلط أو مهرب: ترصوت نب دمت ريخخأو هيلع رئالاوةكرتلاو:سرانلاو | اواردهبلا اوجرخن ةدماسلا ءاهتف نموهد مجاربانبقلج ا دبع صشلا اذه مساواطاضداعدو اأو ال | ل 0 ل ل م
 اوعطقناف ليلا اذهىف مولةفاسماهيب واننيب و لعبت دلبلا اذهل ةرواحما عضا وا م 1

 نازل نموا ناك || جلا توات ديسك لوصول ا وعمان لب اله تارت بتر الانسان لاو تل زيرسفا لل ل وه( حعسشلا ناب روهتملا | مع 4 ليفي سووح ووحدعي ينعذللا لاو يلزاس رك افمهول نأ ميال مهوتلا د ا ويل روس اوما عل بدال عجل اولد“ هروسلا كلن لعواجاوضاروز الاجار رمطلا ناك ىءاربجذلاعضوملامسارت ذءاددجت مسالا اذهيدجت عمالة كك ذسانتي اهثيرتهوس
 ٍ ا ىفامهيلءضرعومان دتساءانأ نملك ناكو هتران زياوكربتو قي علك نمءؤاقلف 6 ذوهفراس دقشاكو
 يبي ضانلا لولا ١ نسال دالي ل 0 ديرما ديالا ولا كاذوم لري الداكش للا ةولس | هر رمح السا( نمو ةوخؤت دعابتانسهو ذوو ياحأ نر اوما د كح اووذض او وغلا او هجرارق ةننز نااةعب رطل ْ ثادحالا ليس ناكو عبس ريو ع قاودصا ودنيا هفاضأ هياسأ نافل ىلع وراطاوم هس
 نسج دج لسصاغلا ! هريس 00 تارا دار رار تو ا ريل ىلع اوصهيل هسيف هن ركراشبأم 0 ىكوسملاوىوجوقلادومت ١ هلل 0 0 0 تامه ر جاما اهج نمل الع العارطز تلا
 !سردمراص يفوسمانتلا || © 6 الع اولا اقمعر تر ياعم مهمزل ةءويدحيلف كلذ بدس نع مهل اسف لكلا
 لرد ىلاعت هلناىلا عطشناو ا او دعتسسا مهل لاق م هبلة نأمط اوقيثاوملاو دوهعلا مهيلعزخأف هوظعأ ىف نولاغداوناكو ةعاطلاو عملا | مياَشملا ريئاعو دعاقتتلا | اوقف هسفن ىنعن عسفيضلا» وره نماولاف روما هيدي نيبانسمن آمنا اولا دوعنصت تنك ام جئادعأ ١ يمرر | رد ساو اذا تال ااا رمل يتق ١ نيل ايجوتازملا | مار اذو مشرف وا انهن درا اودخ 2 را را ضرادلا سس ١ ىلءاندالوأ ى أنف ءا.سذلانماه ف نع ولي وامن ءانو جرت وانتو ب ف نواز دانيا هكيلاسةدعصت ةنسيلك
 | را ناك دحاو كلوا ع ىوس مهن تلغي لو مسهرخ آى عاوتأ ىتحتعاس يللا نم ض؟ملق مهرسأب مهل ع لس قول اه ١ صف كل ذن هولبع اف المل تاكو لن هي راش أ امل بلا لهأ ممل عفوك يلامحارضحاسأف مهب نفد قوتواستدلا له" ةمص || اذاف روماب مهيلعاوايموءاستلا نيبو مميباداحتو مهتداعىلد مهو رحأف كؤااذاف حالا ايءالؤهروضأل

 ظ

 تناك و هناذفست 19 نيس و

 قول بلا نم صاحت تحقن رطلاري غنم برهف مهب عوقولاو مهيلعريبكتل اعمسف هلال لزانلا ||

 آش .ردمراص مث ةدطرطسق

 راصمب وكس | ةس 0 دع

 كرو ةسردع اسردم

 هحورلاعت هللا حقو :

 لضافلا ماعلا مهتموز#

 ميشلانبا نحرلادمعول اوملا

 جاشم نسم ندلا جيان

1 

 ا

 اهلكموا علا ىف ةكراش مهل
 مالعلا ف ارهام تاكو ”



 : )| هده تناك ءاقلاركلكلا
 سهو نب كلام عم ناك م ردا نأ مع وود نه هول نب دمت اوذ ىلع مدنف ىوحا؟ كا! اريح وشك ارك قواضسل اريسفت ىىل لوط د

 نمديالهنان سوت نب دجت لعو كلا قرض هناق لميت ىداو عساامرادةعال ىشمتقو نمزهفهب راشأ اسف | قالحخالاب اناصتم تاكو

 || الف نيرواسحلا شعب مهلرعتساومدصا صو ىداولابانتناىلعدوعتلا: لبا له أف مهبلا لسن رك || سغنلا ماس ناكو ةديجلا
 ' || لاحوورخ اىلاراهنلا لو "نم كلذ تاكوراطملا لثمىداولا اج نمةراخ امهيلعتابقأ مهمل ليمكنا تاصو رك نيالناكو تا

 ٌ مهتعضرعاف مهتصخل ليلا لهأت هلةقاطالهنأ لعف مهل تام هوريشأو كلملاىلاركسعلا عج رقليللا مهني 07 0

 '||لاقو ر وك ذم اىس رسشنولا عدتسا كل ذدذعف لءملا لغأ ةدوم هلت غصوهنم كلذ تر سوت نيم دعو | 5 0

 ا ةعاطلا ف لحد. سبل نمبواق كلذب ل.هسنلةزمغملا ماّممكل هوقمل ةدحاوةعفد كائاضف :راهط ناو اًده هل ل 0

 || ةدرابلاتنارفاةدل ا كلتفةنكتلاوتمعلا لامعتسادعب عيصق نانساب لوةيو حصلا ىلصن هنا ىلع اًتفتام 0 0 2 1

 عص/ابلفاب اردو مكونا عمانستحو اا نو ىداؤق تشو ءامملا نم ناكلمالا لتر وهنا اورو ]| 02 نان لدول
 اا : راها اغا اضاذعار
 اويعودابتلا بعص ك هلداقناةهحرم 5 لوطن لصفوهو كلذ لعف 0 7 املا 3

 1 هلاقف مونلا ف نآرقلا<اغفحو هلاحنم

 4 ءابلد تيعراع 2 6 3 1 1 : 1 5 4 3 در 3-6 : 2

 || ىدهملاكناقتنآ امأ هللا قنءاششأ مآ نكعادعس أ انف رعوانسسف: [قى هرستنل انانل لعتذ نوت نا رمح َْق 5-0 1 0

 8 22 5 8 2 1 2 6 جب - 3

 1 لهن مةنحلا لهازيمأ ىتح ىلع كادص [ صرع لاف مث كااهكفلاخ نمو دعس َكعبت نموهنلاص ان تالا هحوتف ناذكسا نع ذارق

 || ناكولواعب كلذ رمش :عاط نم قبأ وترمون يدهش رم لا نما. ملتقة إحلال ذو زانلا

 0 لهأ هن منيقابلا فنا ت صوت نيدجت لخلق نم لّتفالف تصوت نيد اخ لخلاف قس الثأ هضرغ

 1 مهلاومأ مانتغاو مهلا شك ام ثا ملاقتناب مهرسشب و مهعمف كل ذب مهم واق ترطتال هباو اوأةق برافو

 || ىمالاةصالختو كلذدد صب انسلو لب وط ةعقاولا ءذهليصغتن افدل+ ابو مهاهأ نعمهالسوكلذ مهرسف

 || نمؤلادبعمهيفولحارو سراق نيب فال 1 ةرسشع هلاسوددعاشيج زوج تحل زب تصوت نيدجينأ

 || ورسك مئارهشاهيلعاوماقأو شك |ضراصل موقلا لزنذ ليمان وه ماقأ مهلك هباخعأو ىدسن رشنولاو
 ٠ || ترسوت ني دمت غلب وىس رمدنولا لتقو نمؤملادبع لس نيف ناكو لّدقل| نم لس نمبر هو ةعذش ةرسك

 | مسولرصنلا نأنيبئاغلا غلبب تآرضح نم ىمدوأفهنلا هبا دوعلبق ةاقولا هيريضحو ليخملاب وهف ريتا

  [بترخلاو مس مد أ ىلع خفس ىلا عت وهناصسهنناناو لالا اودواعتلواو ,رعض: الف ةديجةقاعلانأو

 اصوله ذه لثموورخ 5 فيه أ ديم ىف متنا و دورثكتو نواّعب و توفعذب ونووقتس تاو لاخ»

 لضافلا ملاعلا و سبتمو) و

 نمفامارقلا ندحم اوما

 *«(ىرهش كرةدلب
 ُ ءاملع لعهد :زأردق

 ةمدخىا ل-صو مرصع

 هسورر نمدسر دعاس دم

 نسةدسغلا تضاف راض خ

 هظلغة د اراب ودالمل |

 | نول نهر طوورخ 1 فوه أ ديم ف متنأو لورتكتو نولي و نوفعضي | هاو سال أذ
 ١ اقنذدو ناو رح ع راةنس قىلاعت هللاةجرلا فوت هنامئةلي ىط ةيسصو ىهوا عهئابش و 0 ل نع 0

 ماعمه دنع ىجتةنسلا ءذهوراز روهشم كانههريقو لئخلا قنرطب سهرت نأ رآ
 00 هوشأع مول هتدالو تناكوةريحلا

 0 0 رالح رناكو ةئامسجو ةرشع عب رادنس مالا اذهىلا هتاعدو هروهط لو اوةناهسعي راونينامثو 00 لع قوتو نسعاتتلا

 هقحقبرغملالهار ابى برغملا باك بحاصلاقو رافنلادبدحتماهلا ماذعرجساعبلظف

 | هارث تانعلابكن اك ىتح دي هرايجنأ نع كيستتةراث
 ا هل-نوطب ارا فغأ  انناءامتةارانود ةايحساءامةقاراىرت سفنو اب رثلا فةمهو ى رثلافمدقدل

 1 همزعل ناكل /_بمونأ اهدهاشولةلوداشتااب ىزاسدلاقف كرت وقسغلا ققافلاس يديد تح هطارو

 || نحاذ ه نءلقتن موتي زون هس ليلقي اشمغر مون لك ىف هلتحخأ لز نم هنوق تاكو كا
 ٍ 0 او هعيج كمال وهذ غأمو 2 ىلا مهسس 2و تاما دام هول هلادصأ ىأ ار وايندلا هيلع ترك

 لوم ىلءناكو ىلاعتهلل ادنعهؤازف ةرخ الا ىنعبت نمو ىأرامالا ىدن هلاايثدلل ىنعبتي تاك نملاقو
 نئرعش هلثاكو هيل ءنذالاوهتمد ص: لدحر هلوةلظم دنعالاباجعا عنمابسهمدهدو طسد وهز

 ش ٍْ اوعدوذاموةلاك اشو ب اوأنذاوهداضعاتذخأ هلوق كلذ

 مممتالو اطعو عوستو د ىسهتلت الو ىسنتت نأ دف

 عطقت الودي دا نمسا د قمىسح ناسلارقعا.ؤ

 در تنأوايندلانمتحرخ وه اهاكنافابندلانمدرحت دشن اماريثكن اكو

 1ةنساف هن طئطسق

 تاكو ةئامعسثونيسجو

 5 راع الضافاملاع هللا هج 5

 تت نطو سم 221:

 نلوم الاوةموغلاو
 ناسف ةلواشم هلل

 ىلوط ديل ثناكو مقلعلا

 ف رث بحاصناكو هقغلا ف

 اند | ريحت ناكو ةيطع

 َق نمسدلا نسح ناك

 ارهارك التاكو هئاضت
 | لااعتهللا جسر ءوسلا/ ٠
 0 هيلع

 ١> ناكحو : 0



 لضاشلاملاغلا مبممو)* 5

 ميكحلا نبإب ريهشلا كوملا
 داي
 ءاناع لع هللادجرأرق |

 مولا نودامع عنقتالف « مورهف ١ثىقتصاغاذا ىنتلال وة لث اضنأ تاكو

 مانع م فوم ا طك »ب ريّدح صأ توم اوعطف 25
 محأر ريغ متر ور سانلاب و * اعف :رعم ماي الا فرع نمو اضنأ لون و

 مث ايهما ىراخلا ىدرلا الو * هباورفطاذا مورعسيلذ
 هتارتانن سنان 00 م « مينشيعااومسساطاامو 0 ال
 2 دمام هاتراع : 0 لا يل داخل و ولا اوحالابت 0 دا درعا اوم ار 1 0 -

 ل رع دالبلا 1 ع ها 2 11 روما ع فاو د ىهرك دمدعت نم و 1

 ار اا ا ل
 0 ا ا

 ابنك اس لو لاعت ّْ اهقوف نمةانثمعأت 0 رسولا اولا وكسوأهق ن0 مذ تصول ردا عتعلا ْ ٠
 و مار ودا !+ ءايلا نوكسوءارلا وعملا اسبلا كاد وللا راسوداولا حد سئنولاو ىربرب مساوهواضنأ 1

 ةضويفارسا
 انا 0 ١ مم مم نولاهدعن وامتع نمةانثملاءانلات روكسواهق وف نمةانثملاءاتل ارسكم لكموب درغل اة. يطتطس ةودحأب

 اك ذعبطلا فيطلالضأف ١

 ثنظ تدنوعلا كمل ا 1

 | ناكوةناغوف كولم دالوأ نم هإ ص زاخن او ما ثلاورضم بحاصديسشالاب توعناا بهذلار رش بحاص
 مدقتلاوةءاضشلاب هريغو فح هلاوفصوف ةريثك ةعاجس ةناغرق نمميلا اومباحدق دشرلا نوره نم هنلاب مصتعملا |

 مهدنعالو رة مناكو ةرصع ا

 هع

 ملعأهللاو كانه نم عشكملف نمؤملادبعةج رثفرغملا ىلع مالكا مدقتدةوةددشم مالو ةحوتفم||

 د( لصالا كا عرغلا ناقاخ ن ىروف نب ناروف نب نيكستل: نب نب عغط رج ىلا نيدمتركم ونار

 ؟ئيوري_خللابصقالخالا

 ةشطناطسق ةنبدعةسودم |
 ٠ ىز نم رسب عئاطق مسهعطقاو مومارك !قغلابهبلا اواسص قانلف مه :ريضحأأ نم مصت:ةملاةجوف بورا ىف |

 هك رص ٍ؛ لثف ىلا هال اقدادغب ف قولو :الوالا هنءاجوانهج اوعم لزب مى لانهةفورعمت الاىلا فج عئاطقو

 دالبلاىلاهدالوأ رف: نيتئامونيعب راو عسبسةنس لاو نمنولحن ثالثلءاعب رالا هليل تناك لكوتملاا ف |

 *(دب ومان ىلع نبا .. |١ نولوط نبدج آت امنا ىلاعملزب لذ جا دنكن بق حن !بادصأ هل جسىملا عم زاحما ترض مرابدىلعهمدختساف
 هرصعءالع ىلعهللادجر أرق رظنو ادنك نبق حسانين وهرك 3م دا ثولوط نيد نب هب وراسجت شيلا ىلأ هداو نيب حصل ىرحو ا

 زاص مت هيساماياسر دمراص مث 1 هسعم نم بج لعهمدقو قعس |نمهذخأو هيسعاف قدس ان اككأ هاج ف فح نب غط ىلا سشيحلاونأ ا

 ةفيلختاىلا مغط عجرفهرك ذمدةماه ران شياو لتقنأىلاه_عملزت مودي ريطو قشمدهدلو
 : | ىف ىر نأ يعط ماسف نسا نب سايعلا ذئموةفلخلارب زوناكو كلذ فرعو هيلع علفنهلب نكت
 دالبلانمةدعب ايضاقراص | ركب بأ ءةباوهسدنوهءلع ضيف قتكملا كلما هيىرغاف كلذ نععغط سفن تريكف هريغىرجت هلاذتلا
 لزتعاو فّودتلا ق بغ 2 لز وهيباع علخ وٌقاطَأ مةدماسو بت دعل رك ونأ هدإو قبو نيحسلا ىف يغط ىف اوتفروك نملا خط نيدمشأ
 || هيف هلتقىذلاتف ةولا هنا دم عدو ا ووههسنأ راثيذخ أ ىتسروك دملارب زولا نسيلا نب سايعلادص ار

 اربح ءاضَعلاىل درعا مذ م ||| ىلأ نس اىلاهّلا دعب رهونيتثامونيعستو تس ةنس هند دبع وحنا ور كمون حرتخ مث نارهس نب نيسام
 | |ناكف ىرزملا نيكتروصنمىلاب لصت امم ةنس ةهيدابلا ىفاب رغتم ماق و ماشلا ىلار كول ب رهو ياسا
 ةدليىهوهنطولاضاقراص ||| ,ماعقب رطلا عطقل جال ا ىلعاوعم نب ذا علا ىأثعبلا فهن رس هعساهي ريك اهوةناكراربك ١١

 ءاضقلا لرب مث هيساما [ | اجو همر قطو روك ذملان يكس لبق نمةارشلا لبو ناسعدلة تيدا وه .وةناعلدو تس ةئس كلذ |
 لانه تاموهتسس مزالو ْ راد نمةنسلاا هذه ىف ج دقناكو نيقابل درو هإتق نم لتقو رس أ نم رسأد مدح هأ نم رفدتو ياخ
 عسبطلام رك هللادجر ناك | ملوهقزر ىفهدازواعاثهنلا زغنافهنمتدهاشاسعهلاب ردتقملات دهر ,ومثإ رعت ذأ سها للاب ردتقملاةفلطا
 ريسغلل ابحت سفنلا م [|| لب وطتلاىلا انبةحاحالو كلذ ىذتقا سدس هقراف مم ةناسٌلثو ةرسشء تس ةنس ىلا نيكس ةبدح ركل وألز |
 ةفرعم هل تناكو هإ-هأو || بتك تدروةةرشغىامث ة:سولا ام ماقافةإمرلا هيالوبهملاردتةملا بتك تدروف ةلمرلا ىلاراس ود رك ذأ

 200( قاتا تكلا -3)

 قطصمر زولاةسر دعاس ردم

 5 ةينيطتطسقةئب دعاشاب

 نعاقتوءاضعلا بصتم نع

 محدم !ةدليب انضاق راصو

 ةتغااو هم رعلاب ةمأث

 رونو ه«--ور هللا حّور ا

 0 ول |لضاغلاملاعلا مهتمو)# ْ



 ناكوريسغتلاو تر دحلاو
 إلا وانسح اطخش تاكا
 لو.ةم:ديةعلا نسح تاك
 ةريسسلاىدض قب رظلا
 مركلادسيعهونأ تاكو
 ةرمعمو5 ردات تحاص

 اههحوت و ةةزخلأ

 .ىلوملا لماكسلا لضاافلا

 م
 هل ص ىلاعت هتيادجر ناك"

 ارو ىهار 0 ةنالو نم

 ةريصع ءايلع لعهتبادجر

 لصحو فوصتلا فب غر مث

 همر تا ناماس

 انااع نة

 ادباع ناكو ثيدملاو

 اروبسص اروسقو املح
 ةىطع ةمش يىلض

 هند ف هنا اعتاد هلع

 ةنامعست و نيّدسو سجن

 / رونو هتحو هللا حور

 هحي ربط
 ١ لسضاغل ل ملاعل ا مهتم )*

 هرصءابلع لعدتادج 0 7

 0 ةهيالولا غلي .5 ن رجحأ سابعلاوب كو ئاهل ند مومو نثالئو نينا نما هل دوةئاانو نب رسعوأ |

 5 ْ د ركب ونااهملا دبعأ غةئاماُتو نت ريشعوىدحاةنسلاّوُش 7 نءنواخ عستلاضنأر هاّعلا لبق نم ةينا |

 : | دالبلاهبلاصضوةفالخلا نع :رهاقلاه ع علت دعي ردشةملا نس هّللاب ىضارلاة فلنا ةهد ن 9 ذسشحالاز | ١

 | ةئس مظعملا ناضمررهش نم نيّقب عسا ءاعب رالامول ريصم ل دوك إ] ذريغو نيمركل اوةرب زملاوةسماشلا|| 0
 | لاقلثو نيرسشعو عسنةنس هنل,ىهارلا فوت ناىلاطقفرصم ىلع لزب مهنا ليقو ةثاسمل دونم ردع ال“ 00

 01 رهش قدم شخالا,هنعا ىذارلا نا مثيل هللاوكل ذريغوزاخل او ماشلا هبلا م ذف هللا سال نما هوا كونو 0

 1 0 هوه ةناعرف وام قل هالكإ ذب هيا !ائاوةثاكاثو نرشعو .سدنس مظعملاناضمرأ

 اويقلاكتشنلا ةيبةوبقلةحانلاك لكل نم لكو ظلوا كام ىرعلاب هرسشتوةجحرتلا هزه لو فك ذ 0 ا
 ْ | عبت نملاكلءو لقره ماشلا كلمو صب مورل كل مو ناقالرتلا كل مو ىرسكس رات كام نملك |! ْ

 | لماعلا ماعلا هيتمو)دع

 ١ هم-اومحرلا نمير خص ل هنال لولملا نم ريغ ىلع كلذ ر راقت ناك و رصيقىع ة:حرخواهتطب قدقضاخنا ||

 || هلع ىسيع مسملاداوهكلم نم نيعب رالاوةئلاثل انس هنا لة دقو مورلا كوم لو وهو سطسغا 1ْ

 || رانا ىلع ذيثخالل ىتدو لع هللا ودم اي مورلا كولماو معمق هكا نمر عةعباسلا ةئسل اف ليقو مالسلا

 || ريدتلا وسحمتل اودرلاصمو هر وزحف اظتهتلاريثك ام زامل نا اع لعلاكراص و هيرهتشاو بقال ااذهمأ|

 ىذلاربغصلاه ران قىادمهلا كلا دبع نب دمت رك دو ريغ سوق ةرع داك الىوقلادب دش دنع امر كما

 ١فىال 1 ةنامث تاكو انامحن اك هناو لح .رفلأ ةنامعب رآ ىلع وت ناك هثيح نأ ريسلات راو عوام ١

 ١ قى عرش م ةيفودلاةقي رط

 |ةغا ىذ نمنيبقبن اسأل ة حبلا مول نمةعبارلا ةعانسلا ىف ىفوت نانا هتداغسو هتكلمم ىلعلزن مواهف مانيف | نياعانرا ةئاواطما
 | قوت ىزارلا نيسا اود لاقو هين لذ سدقملا تنبىلا هتويانآ لجو قشمدب ةئامئاثونيثالثو عب راد ٍ ناطاسلا ماج ف م هنردا

 | نيتئامونيتسونامغةنس نم بجو رش فصتنم نيد#نئالا مول هندالوتناكو ءاهللاوسيثالثو سد يس ٍ ملقعالا انناطل_س ني رمت

 الكرك ذمدعت دقو نونا :انوىذ.ثالاروفاك ذاتسا اوهوىلاعت هللا دجرتقو 5 كابا عراشبدادغبس ||
 امهوما.ق نسا همودخ ىببادس رتنروك ذلاروثكماق باكا اذه تس : ةجرت ىفامهتمدحاو ْ ْ

 | ريسفتلا فارهاموبرعلاب
 0 ثيدحتيفوتس ا ل لاو را الوةدمواههتمدحاولكدل اوم ران كانهترك ذأ 1

 دوك ذل تلا لهدا انا دعب مأق ةدنجلا تاو هتاف ندسللا ته ناك اهم وذاك : سفنلالراضاطاص ارهاز

 ةرثعىدحا لاذ مودجسأ سزا ال هرك ذىلعكاذفمالكلاةيقب تلو |

 نب هلل أ ديبعنب نس 1 ادمجشارأ هروم ريب دن هتفيلاواعجوة نس : 37

 اهلوأ ىتلا هتديصقب ىنتملا-دمىذلا اوهو ماشلا ذالبنمةلمرلا ا نمج الهلا ران" الاالث:
 لافت هللادعحر قوت هنيبح

 "م ٍْ الكلام كارت ل تلك نآو < كتان السم التل ١ .اهصلخ ف لاقو :

1:1 

 م روش قفرصمأب ةيالومّنان رهاقلاءالونأ كار مواهنل اراسف قش ثمدتهي الونهمل ار تع

 | قتتامهمآناهيبسو هنعق شن ر علاراهريتسغته ةيحتر 54 رصقو كلذريغو ىقادنلاة شي اكلمو

 1 نيش ةدناصلا تح ال غرفاس اذا مدخن هته بنا لكوف ووههنمناغل أ إبل لك هسركع < وام

 1 | دقوانهق هتداعا نع ءىنءافروفاك ةجرب ىفهح دن ملاك ىلع بسملاوأو )0 رزو>وا !مساقلاونأ

كوهيبأ معنبا أوو فج نب عيختط ن
 3 بحاص نا

 ملاعملا كلة نيد لامع تع 35 اوال تو تنك نا ىب ءالاثا

 متازعلا فعض هللا ديبع نبا نع * ىقاعوفا اولا ىناتافنالاو

 اهنذ هلوق نسا امو

 م>اجلا قوق ليدتا ىشعانارم د ةقر ونا ارفلانيتامنودىرا

 مصاعملال بق تاش د درلا نذ كلا مهنكح انك بر اطغ نعطو

 :؛ مقامتلا قب ننمخات ينوب تناحلك نمءادغالا ىلءهتج

 مراكملا ف مهركدنم ناسحلاو دي ولا ةموح فّركلا تونسح لا مه

 ةفلؤم هآ دو ©ىرعلايمانعم() )



 سانلا نع عسطقنا مث 2 1 5 6 : ظ212>2طث0أ11111آ11ز 1

 مراغلك نع مرغلانوامتحيو « بنذملكنعوذعلانونس< مهو فر رشلا لعلابلغتسماو
 اسردمبصت متةدايعلاو | مراودلاراغش نمءايحلقا #« مولازتف مسمنا الا نوبيبح
 ثردالاو ريسفتلا لش متاملا ىف ةدودعم اهنكلو د“ مهاهئيشدسالا راقتحا الولو

 ةيبرعلا ف عساوعاب هل تاكو د مداقداز نم_فجام مم ا هتغاداا سانل |تضفنم 2

 ناكوشي داو ربسفتلاو | مداقتملا رع ىف هكرن ىلع قمادخب فبالىر ورسداكو

 عورغلاولودالا م اهلا هللا لربع نب نسا ب وزن ةدعاغلاهزإ هز 0 صالاررةتامو دئاصةلاررغ نمل وط هد. تستر

 هنعفتتاو اعفاناملعناكو ! 0 ارمساو ماشلاب ,وهو ىلع دج سر اوقلايادعي رئاثملا لعهلاوعدو ذشحتالاه عتنباةمطاف

 ناكوسانلا نمريثكح نأ تى اناررصمىلا ل دو ةثامعلتو نيسجتو نات ديك ا دل ةمسع 2 ثالثلةعبلا مولهلا

 نا ع الم ا اهتدم 0 ةيديشالا هلل تصرتلاو وت د ةدعأ نت رتلا ردو 5 20 اص نيلصاولاةبراغملا

 ريل ابحنامزلا ءاشأ :
 نك ماه هرهنم مانشل |نمهننا دبع نباص دقنأكو امون نمرشعوةسعب ور وشأ ةرشعو ةنسنيثالثلا أ 9

 قئار نهذ هلناكو هلدأو ا هرداصو نا ارذلا نثر دع رب / زولا ىلع ضبقو فرصتو عسواهج زن ىلا ه معة سنبا ىلع لعند ةطمارقلا

 تاكو مهتم عسبط و ١

هتجرت فهتسئامبسح دالبلا كامو ماشلا ىلا حالف نب رفعج فردا
 ةداقالاوةعلاطملا نع وأ 5 ا ديبعن.د جاب حالف نب رذعحرسأ 

 ها || سوسة نس لوألا ىداسج فرصماواثدورهوجدئاعلا ىلا مايشلاعا سأ نمتعاسج عمرصم ا ءريسؤتللا ١

 ل انودقم هوت ررص م اواصواسل# يبلع دعي الوةدم قرشم لأ ىلا ءاسأدق هنا ربع نبا ناك نيب
 ل ا سعير اون مشل يس توربل !توراظني سانلاو تاعاس عسبسر اد تروا

 : | ارفعح هداورهوتدئاعلا لس راكوالاىدآس- نم 0 ىلا فونيلقتعملا عماوأ ءءورهوج دئاقلا |
 م

 ردا 7-2 | ديبعنبا مهفوماشلا نم ىيلصاولا نب روسأملا هعمل سرأو فصولا نعل كت ةهظعابا د هدعموزملاءالومنملا
 هعرف |

 ل ندا لولا ْ 0 ل ره للا نسل ْ همس ا ل ل

 *«(ىيدبالا ا 2 هلع ا 3 77 0 ىقّتعل 0 1
 ءالعرعتاعر رت | 8 31 0 0 ١ 0 كلور و ىدسا سررت نمت
 نرد راص حل ةرصع ١ 0-0 ©" ودرسع ىلث اخس روك دملانسحلااةدالو ناد ران ىف قاع رد د ةرهاملاب ||

 هسا هر نم تادخالل ل ةرسنع ثالثل فوت را نملا ىلع ني ذجتأسراوغلا اب اورو ؟نلا 2 راثلا
 ةملانيسقلا ارسكو ةمهعملاءادنا نوكسوةزمهلارسكي ذي حخالاو 0 000

 || ءادلا مضي يتطوت ماكل هذه ىلع مالكلل |مدقتدقوة متم اذ مابتحت نمانثمتنك اسءاراتدعبو
 -- 0 00 قاسم قولو تام ثالثرمدمىلو هناقروك نما ني كتتام اوءاغل امضي ىروفوءاغلا مصب ناروفو نون تاهت رس ردتلاوةدايعلاو علا ١ ا 5 ١ ا 17 رست مالا توكس دات نونا 7 7 لغتشاو سانلانععطقن افا 0 ل 0 ميد رمق نفل نوكتما ْ

 2 1 0 ا اهالونو ةئامملُثو ن رسثعو ىدح اةنسلّالاعبن ررهش نهال ءلةريشع تسل تدسلا مون ةثلاثلا ةرملا ١

 هللاهجر فوت ماوعلاو | ىشمدعران فرك امنع نبا انتفاخ امرك ذرة غلي رك نيدجأاماوهرك ذهد“: ناك ذي ةالاركو اهدعب أ
 قاقتهتار رت ةنامعسستو ...|١ ىرعتنمد ارعاشابب أ دج ناكورصمدملا لف ىنارلا لبق نمرصم ىل اربمأيط نيدهت دق نسيشتم نام دس لاعت / مالا صان ألا نورحةصاخلا نيك ناد نيد ودل ديك ملص هالو ارو ْ

 كك قاس ثيخ شك ] انا لعن اموأ ثياثيغلا م هوب ىلع ةكىف سال نايل

 ا رجسأ لك نمكلدىب * بق سانلا ميكن درب نمار عج 5 مفىلااشطعاو اضدأهرعش ندؤ

 8 وهميهارب نب ا ا سلا عفر كل سس : مههارباهوخأ تامولاق م |

 | ةديصةرءاعم 6 هلع هيك طلابي ةلمرلا نماهمدقاسل ىلا بيع بأمم فاعو سابارطب تاكىذلا :

 رهوحدت ؟اشلاربسألو هئامطو ند ونا نس نمرح ” الاعب ررهش لهم سمىف ماشا |ىلاراس مث هب هيذعو

 دات مسرارملاضعبد

 تددكلاو ريسسمتلا 8

 هنانحف :رغقو هلق و ا

 هدقرأ 1

 لضافلاملاعلا مهتمو)*

 نرمم ندا سو: ىل ولا

 يشنلا نياهللارمآ نب رع
 سالو مسا ل

 سأل اضع يفةج رع 'لوأ رك 3 ها نجرلادبءربسف# )0(



 وس 0 وحتالا ست يس, يشمل اع هنا, ف راعلا
 سل 2 « لالا 0 اهلَوأ || هلاسرق نسدلا سم ىا

 لاّكف ليك هتومهغلبقهدذع نم ماق م ١ وب( زيزعلاهرس

 ا قلاع نم شد ىذلاءاودلا اذه دب مهلتاّقف قس |تامانا اولاق ا مهتم هرمدع ءانعىلعارق

 ! ءاسعجهلا| ع نمامهريغاضا ًادبف هلوامهرك ذ ها رب كل ذاف هناون دف تان د - وماهلمق نم مىلاوةدبصقلاءذهو ا ِن نيدلا م 00

 نيعجأ مهنعهلازواحت | دلاولا وااو لسقارسا

 «(ةيقوحسلا كوام لأ كبل رام ندا نكر بشلل قاقد نت ىومل سن ليتكم نيدتخ بلاطو )+ | ىرانغلاندلا يعملوا او
 ١ ىضاقلاردآقلادنعلوملاو
 ا ةفاسمىراعت نيدوهنبب عضومىفرمنلا ءارواسعف نونكس كلامملا ىلع م مئالرنسا لبق مولا ءالؤ هتاك ْ ةنالوفرودئملاركسعلاب

 ا اذاوناطلس ةعاط تت نول د.الاوناكوءاصحالاو رمدتسا ن ءلحاددءاوناكو كارت امهواخاو ذ نت رشع ْ انرسراس لوطا

 ا ئد و#© ناطلسأ اريسءالفدحأ مهمل لصرالولامرلاباو :ص2وزواغملا اولد هب مهلة قاط ال عج مهدصق ْ راض سرادملا ضع

 1 قاعتهتناءاش نا ل ذقاسوىحااو هلا كلتوةَنْرة وناس ارسناطلس ناكوربملا ءا اروأم ىلا نيكشكمس ل رضا رتل رحل

 ْ ضرأأ : نملقتش وةغوا ارماو هت اخلا ناعما فرص: ةدعلاريثك ةكودشلا ىوق فوكس ىتب مج .ءزذحو 1 9
 1 1 العءراص مةسورتةئي دع
 1 ىلا هإ-وهكسًافهيل اهمدقأ تسمع دخت لز م لعشلذ ةعانثاف يا ١" نا نأ 0 5 1

 ا َْن موه مخ اش قهتلودناسعأ ارا ثدساو هراكك أ سها ريددن ىف هلع ل لاا ريو زق الا 0 ا ناطلسلا ملقمالا ناس

 | نا لاب لمعلا واعرلا طرت هنا نم لجر لكما ع 0 ها تا ل
 00 0 ا 5 31 ا ل ا مد وثاش ا ع ع اهل اًهيالا اوَكل دفع دداوأأ 20 0

 | دما نأ" ىو ماوأواوماتس او اطل فاوادخ رقملاا ةلوصال حارا يلط تل حاول الا و
 1 مههس تاومومهلاو مآ نم اوذخأو مهناحاو 2 موسانل اىدنأ مهملات د: 00 مهولطو لام.لا مهمف عمطذ تئامع 17 0 :

 ع 0 ٍ ا ع هواش ال | دضعن ةلودلاءاهم نبسراوغلاو ًاريمالاذ موا اهكلمونامرك دالدىلا اوضمو تنداغلأ مهتم لدفناف ا
 | رب تام ىخ مانا ةرشاومتس لذ سوما دكت | لع عزعو مهطوحو لع علجخو يلع ليتات هب رتشب قل اذ زال ونيس عيب نإ رار
 ا ع رار تلي ك0 3 وول اطوال رك ارا هىيراوقلا ْ ل تاتلعت 4 تناكو

 مم كح ه1 21 سلا كرس كام ةهبوك اك نيردع-وأ ةلودلا |[: نام د مشار

 || لبجىلا ناس ارفع ئذاازاحناو نات رذأ نوقابلا دصقو ةعاسج نيتغئاطلا نم ل_ةةواوعقا 80 ْ ةيمعلاذيذا عسباملا فرطل

 1 لوبدم وهلا دسح
 هرك ذأ 0 راثلا ىف كلذ سعد وج فول مث مهتتشو مه درش تح مط هرب الزي , و 0 ا اعلا
 ا 1 تكف شورمجلابراههلظتسسالا ىلا باتحا دو. سمه داوهدعب سمالاب ماقو ىلاسعت ها هاش تا هتج رن ىف ' ا ولو ا

 ا اقءولأ ف ناس ارخلا مهب ىشمو مهمدذتسافسراف فلأ مهتمدءاف هيلا هجوتتل ناحب زذاب ىلا ةفئاطلا 1 ا 1 0

 ا اورضحو مبنمأو كل ذىلا ةوناجأف ةعاطلا موز ماع طرمو مهلا ارفدومح هدلاو مهتنش نيذلا نيقابلا سأ ١ ن 0 : 0 4

 ا مهلتلفن هنلءاهلاو نا ارطضالدنهلادالبدوعسم لح دمئالوأ م .متردةهدلاو تاك ام ىلع م متروديلا ٍ 0

 | روك ذملاكبارغط ناطاسلا وهاك اذهىرح ولوطب انهى حرشلا نافدلاب وداسغلا ىلا | ا 0 +

 ميدسر ادق مزواغلا كت قو_هوءيتتف م 2 هإسر واشتد دو < ناطامم !ادرذ مزرا و تك نمانت سو

 ا : هرحأ ف ءاضو
 ا باسءاثكلمنب دامتتيوب در وربه اناخ اور م لن 0 0 و ا لغافلا ماعلا نمو

 اتناكت مهتم نا سارع سن ا يسر سامح كلانا ردع اومن :اكف : كسا لات تاس

 1 ستي نر لا هلا اونعدوةعاطلا هلاولذ ودو*ءبمىلا اورذستعا منا 00 قمم : رق قوخامتسل هالو نك

 0 دوج هو هز ةتعا ىذلا مهوعز :رنع عبر: نادول ًاسورملاءاروامةهج نم نيلصاولا لسرلا نع رفأو ممول ا مع لال لدا
 ْ با هله! ىفادوعسمنذأتس افاد ءشمز :ىلا لجو ةعلقلا تال غ نم هلزنأو مهلاو كلا مهماحاف حالا لوأف م دع لمسات دولا 1

 امومموناسارخياللصواهسنارمالالصاسوامهلسوو اش ئامهرت ذمدقل دوا دوثلبلر حط هيخْنأ ا لفلان لاول

 | ا« -رشلوط, بابسأ البلا قدوعس بانو ناسا الو عم مهل رح و عملا عمتجاةفرييك شيج اشيأ كوملاو قانا اهذه عماج
 تيا ريل



 ناءاشد# لضاغلاىلوملاو يمس لاا تب يي ممم 20
 ريقفلا اذنهدلاولضافلا | رهشث ف ناسارخدعاوقىدحارواسناوكامليلقب كاذدعب مةئانمعب راونم رشعو عست ةنسف مهكلك لوسملاو نمسح جاما . || ناكو ”ىرلال.ةوسوط هوكتامدالبلا نمد لوو م عاورفطو مهما ءاوروظتسا مهما ضمالاةصالخو

 || ةنطلسلا ف ىمتلاو مالا هيلاو مهريبكروك ذملاَك بلر غط ناطلسلا ناك وةروك ملا سلا نمناضم
 ءانبآضعيلالعمراص | ىلع نسحلا|ايأ ىضاَعلا مسهيلا هاسرآ ىذلا لوس .رلا تاكو هلل أب الا مامالا عهلسارشأ لا ما مسرادملا ضعيبباس ردم مظعورمالا لَو ف هت وبطخاوناكو ىاوثلا كاتو ةنزةىلا دوعسمزااو دالبلا اومستفاو كلما | مولع ست اوىلاعت هتلاءاش نادرك ذى الان راس راسل ادلا اووهو طةنيدمر وك نملا دوا ددوحشا ا
 ةنسىوق م ملظعالااةناطاسأ|| قار ءلاو دادغب كلم حرك ذمدقتدقو هقفلا ف ىواحلا فنسصمىدرواملا بيبحنب دست نبا
 ةئامعسو نيسعتو ثالث ا لدعااولاعتهنثاك وقتي مسهاصوًاوةئامعب 1 ونيعرأ وعبسة نس ماعم تاضمررف سدا ١

 ملا بتاعنا هجر تاك | تاول_مل ىلع اظفاسعتاس رك اههلحكيلرغط ناكو سائلا كان اسحالاثب ومب قفرلاوةسيعرلا ف

 نداادعس لضافل اىلوملاو

 تعسلا 0000 ٍ ىدكسال وة ودتحاسملا سبب وتاقدصل ارثك و سين او نينئالا موصا تاكو ةعاجا ماقوأ ىف سلا
 د 0 ا في رشلاريس هناّةو وطسملاهتسس اع نموادحسمابمناجىلا ىبأ الوارادك ىنباناىاسعتو هناحصس هّنلا نم |

 لاغتهللا حور ناسللا لوسر ناكو اَقلا مامالل بطحنو ىلصف كلذ ىف هلتنذاوةسعبلا مولة عاج ةينيطنطسعلا عماجج مسألا سر تاكو عاملا مام الل نطحنو لصف كلذ ىف هلت نن اف ةسفجلا مونة تاج ةينيطنطسلا عما مسا دل ىراستلا عك[ ناكوهسعنل بحا مهي ١ تاوإ_ملاىامشذأت_افةرفاك ةأ صا اذذاتناكو مورلاةكسامىلا الور لسع جءا نب نيدلارصان |
 ْ يي || كلذمئاقلا ىلعق ثفهتنبابطحتو ماعلا مامالا ىلاريسدادغب وذا رعلا كاموذالبلا هلت دهماسلو مورلاو |
 لضافلاملاعلاممنمو)# | ادب كلذ نمدخت ملف ةثامعب رأونيسعنوثالث ةنس .روذشلا  كاذرك ذامهنيد لسرلاتددرتو هم قعساو

 «(ىنض كولا لماكلا اهلخدالاوةئامعب رأونيسعنو سعنةنس ف دادغب ىلا ء بوت عزي ريتقنب دمرها ظي د معلا دعو اهبهجوز
 هرصع ةانلع ىلعهتاعجو ١ رت يتاو موسسخو ضرالا لبقواهطبش نع فصولارصتي افكتاهل مدقوتق ولا نا ذىاههجو نع عقرب ًارسقوساعتلا ةدوك نم ل ىءكسلوا يدب نيب ضرالا ليقف ناطل سلا اهملا لدشدو بهذلاب سيلمرب رس ىلعتيساج وةكسامملارا 1 00 || رهصرسشعس ماخ نيزثالا ةإ لهل |تفرذ هنو شامل الجم زب راثتإ دفلا ةثام لجو فاقزلا باط ريس
 ول 0 || نير وملا نمةعاج اهم ىنتعادةوةريثك ةبقوملسلا ةلودلارابحتافةلجاب ورماظعر و رسهسيلءرهظو

 نبدلا علص# لضافلا أ ارم لع تلاالا ةذيثلاهذ_:مناستالا نمت دصقامو مهمل يصافت ىلعتلهشا فيل .اناهيف اول
 1 رك دق سودوا دمي بق دنع نفدوو ىلا لّنوةْئس نو* سهر جو ىرلاب ةناهعا رآونيس#نو سمنت ارددراس# د اتوب |( نانيمر هش نما ةعبا عون روك ذل كبارغط فوتو هبلع فوقولا ءورب نمثل ذ تلج ف كيل مهل
 هم سلول || اذكوذلاذهة برت فىرلا,نفدهناهخرات فى اذمهلان !لاقوىامعت هللا ءاش نا نالسرأ بلاهداوةرلا

 : : || قكريغأ يش هعمرصبأ الب ابض انو ءامسل ا ىلا تعفرىنأ اكمانملا ف ناسارخع انآ و تب. ار لاق هناهنعدر ريس نونبر | يت يدل رو يس ووو ا فريال

 ىسفن ىف تاق ىطختل كت اسل ا ساق هن ردقتا> ىرانلا نم رقتنأ ىدان دانعاذاوةيبط ةكارم

 0 ا | فرو سيرا ورحل قو الاس يل ةناهعستو نيسجو ىدحأ | كل ليقن ىنرتكستال تل ةفانس نوعبس كل ليقف ىرفكسنال براي تقف ة 0 تضرمعلالوطا 0
 ةكراشم ةتناكو ذك رحلا | الا تبصقمئاقلا مامالا تنب مقتل وكلاعتهنلاهجرءنمتاف ذا ئاوقلادشوههيفان ىذا سول >2 را ا سا سسسس سرس ص

 داغمشم ناكومواعلا ف | تتامؤهتجحرت ىف رمئامبسح نالسرأ بل هيحنأ نناىلا هكا مل ةةنافارك ذادإو فخ لو رهش اةتسر اذن

 قون ةكوش دب اوهعاوذهللأ

 0 ىلاعت هلبا< جو ل

30-0 

 لاو نعاضرعمدهسفت» : نوكسو ةلمهملاعاطلا مضي كيلرغطو مرا سداس ىف ةئامعب رو نيعسو تس ةنسس ىف مالا تابهتج ,
 ريتا لهالا كانتدلا : ا نمسك ضنك و معمم اوهوفاك اهدعب وةدحوملاءابلا هفو ماللا نوكسوعازلا حذو ةمعملا نغلا

 هريةىلاعتهتئارون حالصلاو || تومسوريمالاءانعمْ لن ولج زلا ىعم هن و مهدنع فو رعم .رباطل كرتلا ةغلب لعمساوهو كولر
 لماعلا 8 )امسمتموز أ يب وةلمهملالادلا ضن ىاقدو فافاهدعت و واولا توكسو مدا مذوماللا نولكسو ةهلمسهملانيسلا(

 ها نورةاهسف لبق سمها نرقلا ف هنوك عملا ةينيطئاطسقلا عماد هلوق ف لمآت :٠ + (ىوشتنملا رفعس ملا



 لا هةنسيسس لصو عهرصعمالع ىلعأرق
 تن هسا اطال ا جستن كج تاج نال ا او ف وق صو سس ومس و ججمم سس حسم 5

 رو رو محلا خشب نوعج را ا

 !اوهونون |'

 لضافلا 1وملاةمدسخملا
 ىماَقلا رداقلا دبع

 ك0

 2 ادااض عب

 تاطاشا ا ءافعالا نا اماس
 ع

 1 سس ست يحك 0 دج عبطلا مةتسفانلاع
 ا ميراتلا ف كبلرغط ناطلسل تاما ور وك ذملادوادءدلاو رابح نم فرط كيلر غط ةهج رث قمدق: دقو ل 1

 الاهيلعصنن لوروك ذملانال سرت لى دوادز/ناماسل مالا ةءلوت ىلع صن هتج رت فر وك ذملا | . 3
 لالاب<ءا اروق رارويص

 1 نعول وتساف نالسرأب ل !«يالارصناا قءاكورضالا نا كلب فب وطخ مهتيبترحو شاق ”لوذلا ا 3

 "|| دصقوه عكا مةعس عمك بلرغط همعل نك لامدالسمل ان همت و هنوطس تيهروهتك-اةتماغعو كلامملا |! رّوهست-هانبال ضرعتلا

 21 هرصاق ىالكسلاسادرهنب «ماص نب رضن تدو#ذ دون اهمحاصو تلح د دمىلا ىسهتن اقماشا اذالب 1

 نعاضرعمدسف:.الغتشم

 ةرخا ف ع اتصو اتوا

 أ لماعلا ماعلا هممو)#

 ١ شب ورد لماكل اىوملاو
 01 اناو ٌكرتلا كوم نم هريعن مل وأ هناتنالسرأ بلا لبق كت كالم مالسالا ىف يس -لقفف ١

 امرك د "مر ةملانودج ىلع نودي زب وأ سرا فل أ ىتنام هركسعلك لوو كركل اداب دصق ىلع ا :
 ملاعلا تنرةمأتناكرب#مخ

 م«(اًشا تانس لوما لضافلا

 ' ءاملعىلع هللادونجر 1

 هلارضحاف ةثامعب رأونيتسسوسجةنسلؤالا عسب ررهش نهسداسلا فنود>ّع طاش ىلع صدس : ةمدخ ىلا لسمو مرصع

 نباىوملالانلاملاعلا
 : اسردسمراص ئاش ايلا
 : راصمثسزادلا ضع

 نيتسردملا ىدحا,اسر دم

 تام هنرداب نيترواخلا

 ةنسق اهب سو زموهو

 ةئامعستو نيتسو نينثا

 2 سغلا م 00

 تا هلا لح ع 0

20 
 هحرضرونودح 0 ١ نيد اذ: ترغصف قون لءقوبا اوصلاب لعأهلاو ور عفوت هنا لية واهم نذدو وص ىلا لّقنو ةنامسعب رأو

 لضافلا ماعلا + تغمو)#

 قطصضم ندلا 5 ىلولا

املكودالملاكلودنق هرعمو ىراتك نيد , وناسارخدالب ومر راو نيباملصافل امم اهعلارم
 تك 

 ىاهرك ذ ءاحىتلاة نجل اراهمادح ا وهوروك ذملارنلاوهرهملايدارملاو رمتلاكار وام لي

 وكيوت ءاشاموابت نانا وكت هلال عن نوع هوتودعج و نودهس ْ

 1 تاذهواموت رب سشءوة سب ةفاسماه مدد و كرتلادالب ىلد ءامةنودهح عا ار ووهونواهدعي و واولا ا ناديز أ تاطاسلاا عم

 1 ْ مهلاتُ و مماودءامرملعلفا اوقلاربعتوءاتسذلا نم ف نادم امهضرعةعسوامةمانع عمار ملا ١

 ا هلئازسعأ تا نامل

 لاخلا ةروص ف رعت الو هدالب تدعي نما هعقوس تاك“ نماهلع في ةدئاق نمولعامو مالكا ا : تادرع 3و مدراصتا

 1 ا را ةنيس قع نا

 «(هرك ذ مدا كيارغط تاطاسل ا ىنأ نناوهوتالسرأ ظ ٍْ : ناك ةئامعستو ن نييسو

 همقع نكلاع قاتم لاند : عدم نعاح راع تاك تاو اذهو رهشأ هنالث رادةمكلذك نات

 م(

 تائطابلاوتا ارغلاولدتلا تار هاظلاف نائط ابنا ارموتار هاط نأ ارمرابمأةعب راهم 1

 بل هلودلا دذعت عاملا ناقد نن ق هوم سس نم ل اكيمز دو ادلب رعس نم د دول )*

 باهشهعونالسرأ بل هون هبلعرانو سالابزاهلس ماةناهدإو فاهاو هعسبتفهدسنعتناكمم" نال

 1 همأءعموالءلدومت هلا جرؤت ىط اسإ ءطو نم هلدبالزالدسرأ بلا لآ ةفاه ترب ةحل اصملاترحمت هد

 1 تارفلارتعي مل هنأ لبق هم رأنأ فتومأللالاقواهتعلحر ودابلاىلاامهداعأو امهملع علحتو ل اءامهات و

 هش ةيلعرتعت ركسعلا ماقأ اوارسسح
ةديلبق طاسمسلا رمواض ا هسفنب : وهريعوار

١ ةدلبلاك]ةلورب رذاهللاه 
 

 ا هبلالمكخن هملاسأىفاعرس كتر ادقناكوىز را اونا سو هللاقن: و نصخلا ا ةكتسم هراوصأ

 ١ لاّمف هلدقي مث هيذعب واهملاةعبا رالاهفار طا دشتل دانةوأ ةسعبرأبرضت نأ أ هنمبرفالذ ادعم

 و صو ام هس اهم3 لع و هيو هز او نزلساوا بلا بشغف 3 هزه هن لعطأ يعز وك ذملا فيسول

 ا هردامؤههح وىععق -عقو ورثعف ه:ءلزنذور , رس ىلعاسلا »تاكو هدم هربالدمتاكو ءاطخا ةءام ا وهدية لد

 هلئقف ةيز رعمسأر ىف هن رطذ ىم هر شارفدبلع بت :وف هن ”رمان ل وفم ناك كسا هنرمضوروك ملا فس ول

 || فرح قر وك ذملا نسحلا ىلعأب ةكلملا ماظنورب ز رو رض>افاحو رغم هر ةم<نىلانالسرأ بل ل ةناق

 ا رسثاعتبسلاامول ىفوت مثىلاعت هلا ءاش نا 0 ايسوهدهع ل وءاش كامهذإو لة هبل ىدوآوءاذعا ا

 1 ارهشأ و نين ع ست هكسلمةدمتناكوةنامعب رأونبرشعو عب رأ خس هندالو تناكو دروك ذملا: ارهشلا آ الضانال اعمار نك

 ١ هكلمفز]تادتزاك اما اهنا !عماهارالودادغب لدي لوك بلر ط هعودوادهسأ ارق دن ءنفدووص ىلا لقنو ١

 ا باك ىرك ذوةهظعالا اومأاهلعقفناةسردمدادغبب ىنب وادهشم ةغينحىلأ مامالاربق ىلع ىب ىذلاوه وأ هلهأو ريسخلاابحةعيبطلا

 مانأ ةنالث دا ارد ادعي شاعونيتبو سدت ة نسج لوألا عسير رهش ستيلا مون حرج هنأ حج راو هلاةدبز 1

 | || نيس# ةنس لدقو ننسعتو ىدحاةنسمخ رقاب فو ب ساس وب ٠ دمدقن دقو معأهلاو

 0 |[تلآو ءاتلا فرج ىف شتتهدلو رك ذهر دقو ىلاعت هللاهجر و ضةسردعنفدوةثامعب رو نيسجو

 2 2 ههه رج م
 ٍْ تالشرا



 يرام قرح نأ ٠ تلم
 دع( ىوشننملا وهوا هريس ىلا ةحانالف ةفورعمرمسالاةمّقب وةدحنومءاباهدعإ وماللانوكسوةزم-هلا تشب تالسرأ ||

 ىلع لاعت هلاهعتر ارد هناف قوس نب ل.ئاكم نب شلت ةلودلا باهش امو دس ؟نالسراو عاد.” سلاف دس عاصم ءانعم كارت مع | أ

 هوك اهرتغوةوكدرك اهتلج نم عالتو نود هلناكوت الان اءو ,رلا باص كول لا دح شاق نب ناماسدلاو
 0 1 1 3 ا فوذنا نمتامهنال.ةةثاهعب رآونيسعتو تس ةنسسس مرا كلل ذو هنوم ناك بكى ردن الاثم شاق 2 1 2 ل ا ا ناتاعرا نسبرفلاب راسو 6 لااا أردن نبا ىلع ىصءو وتلا قارعنم
 راص مسرا دما ضعب ١ باوصلا, ملعأ ىلاعت هنلاؤ نالسرأ بل أ ىلع كلذ ق.ثذ كاملا ىلع

 نيتسردملاىدحاب اسردم «(ندلاثاغسقلل اهل قروك ذات الس رآتلا تماس كل منن ده عاممو از : تيوس لما يرد : 1 25 : 2 1 3 .٠
 هنرداة نب دعني ترواختملا ا 0 7577ج 2 تار 3 1

 ةدسفاهم نمو دموهوت ام ةنالثل اهدالوأ هتكلم مسنق ا ءاشكللمهدلاو فون الو ةداءالا ىلا ةحاحالف هسسل ةمجن هرحة حرت مذ ةث دقوا /

 ةلادجتو ندسو عبرأ ا دوحو عمةدحاو مأ نمامهور سو دمحن نكي مو روك ذملادجوامهرك دمّدةتدةو رعسو قو راكر مهو ٍ
 ةحرقلا هتلاهجرن ا دج لحدف قوراكرب ود« ف اثنا ع هلعايتالاك امظوهنلاراشملا ناطاسلا ناك هنالْثب دحقوراكرب أ
 اهزال_معسبطلامقتسسمم ١ جام سل ادد دج ناكوعماب رول /مامالاا هيلع عاعنو دادغي ىلار تس هودنأو روك نما ا

 مواعلاو تكل اةعلاطا || تل معا بصانملا باير أرضحو جاتلاة بق اههل ساحو كلذ ىلا برجا فرتسمردخالو هل سلحينأ |
 مولعلا ف ةكراشم تك ةدر هفئك ىلعو ةدسلا نيع نعول! تحاصدب سه ن هك ذم ةلودلا فرس فةوو هند ىلع نينمؤملاريف

 هربق ىلاعت لاو حلا عبسلا عله ارم ىلع ضيفأو ترضعلا هدب نينوةمامعأ اهسأر ىلعو مسوهيلعاتلا لص ىنلا .

 تايريتشلاهتادعس لولا || 5 راك دادغب عماجف ةبطاسلاب دمحت بطدنو هلاثمأ ةعلةر هس هسيدتأ ىلع علشوامك ارعسارفأ سجن لشافلا لاعلا ع بنموردب | *اطعأ د نيميس هدلقوهدرب اول ةيلخا هادةءو نب راوسلاو جاتلاو قوطلا سبل داهم نيط السلا
 07 ذاك عش || ند لاق هلوطل هحرمش ىلا ةحاحالو كلذ ئطتقاتبسل قو راكريا ةبطخا اوك .ريونامزلاكلذىف مهتداعأ]
 ءانلع ىعهللا هز رق بق وسل ع ران تحاصلا# و ةثامعل رأ ونيعسأ 'وسج ةنس كلذ ناكودح زانق ىاذمهل اكلمادمع 7

 ل 0 الصوم هرضع ىلءهقذ او وةنامعل راونيع بلاونتن5 11 نمت اى رافع لانس َْ دع ناطاشلل دادغس ةيطنخلا ا|توقأ َّ

 ناار قولا ردادتبا راسا | كلوت ادار رتقعلا عيا نابيععل |قافتالا نمناكو اذهل لاق م هريسغكلذ ||
 ىرحامباوعتشو نو راكرببادهصأ ىأف هلعدو دمت ناطل ىلا هنانسل قبس رك" ذيت ادارأو قوراكر ناطلسلل
 هذه نعد ناطلسلاةبامحرخأتتلذهعضومهدإو اونتروبرسلا اذهب بيطخلا لزعفز زعلاناوندلاف

 ىوق مم طساوىلارذعت اواضن سه ناك هناف ىو راكرباما ودمت ناط الالاف كلذ تاكو لئالقامايأالاةعقاولا | ٠
 َّل اوطن كلذ رس ناك هلا ودجترسكتاوىرلا ىلع فاصملا رشم نأ نيد وهتيداكرح وروظتسا اومن | ا
 ع 1 3 نع : ةلرعلا و ةدنساو "راسل ١ اول. اراث لا لو مولخ وةك يشل أ كوأملا لح رز وك نملاد#©#تاطاسل اناكو '

 فاسو دموهوفوتو (|3 'وةسملا نب ناكريلاولأ» رك ذوةنعرلا ودأف ةراظنلاوةدحل ا ةفااطلل ب رد اوماتيالاوءارةغلاربل اوةلماشلا
 عر يردن اهنع لح:روةئامعب رآو نيعست ونامت .رخ الاعس ررهش حسان ىفاهملا لصو هنأ رك ذو ليرا# ران
 : أ ىلازغل ادماسو أ مامالاءرك ذباك قتدجوولاف روك ذملارهشلارشعفلاث ىف لصوملاىلا اهجوتم]

 دهاشلا اوزافن ءالفغةفئاط ناتفئاط مدآىنبناملاعلا ناطاسان لعاءاش كلمني دمت ناطا ال هتبطاقتف ا

 اديعمراصوهحورهللاعو 7

 اسود راصمت هسردا 1

 زاصم سرار#لا ضءيد

 هاد ناك“ 2

 مقتسم عبطا| ماس ريجخالا نيقيل ااواعحمع الة عةقئاطو ريالا نيقيل فاو رك ذيول وطلارمعااليمأتباوكسعوابندلا لاعأ] ةكرقلادبح الضافانل اع | : ١ ا
 ارراءاطاصناكورطاخلا | ىذاااموملاس مهناعاواهنوقراغي وايندلا ن منور ذي فيكو مهريدمنوكت اذامىلااوراقنيل مهتيعأ تصل |

 ةصالسالاةر كلا لعد اكو ا تاطاسل انا مث هلاكسن و هلأ ومجاع قس ووهدعب نم ما دعالث وك ركب ىذلاامو مه وق قاندلا نملزان
 نع اديعيةريقعلا حدك اندلا هلت ؤصو عزانم هلق بد لوهتخ رثفروك ذملاعراتلا ف ىو راكرب هنأت دوم دعت كلاب لعتسسا دمت
 ريل لهال ابض ةعربلا || ىدسحاةنسةلاىذنم نب رسثعل او عببارلا سدا مول ىفوتوالب وط انامز ضرع ةّدم كلذ ىلع ماقأ)

 هد رضررنو | «داورضح أ هسغننم سبأ اواهلثمةسردمناهمصايس يلوةيغنحلاةغئاطلا ىلعةفوقوم وتم عةسرام | ١ هدم رهللاحو ,رحالبصلاو قناهصاب نوذدموهو مانأ ةتسورهش أ ةعب رو ةئس نوث الثو عبس هر و5 نابعصا هني لعد امسجتو ةرمشع 0 |
 لضافلا ملاعلا متمو)»* تخف لع ساكو رك نأ هصاوام ممر او لك ىكبو.ه[_بةفىلاعت هلباءاش تاهرك ذ -الاادومنأ 1

 ديعز م ركلادبعلوملا



 ماعلا كولا نبابانهزلا
 ا « (عركلا دنع لضافلا

 2 مص عءاإعىعم_لاهج 1 رق

 !لضافلاكوملاةمدخ لا لصو
 ىضاقلا ىسع نب هلأ دعس

 الو ةيئياناطسق ةئن دع
 ( هللادجر ناك اهمىتذملا

 ١ لاغتما هلزاكوالافانااع
 ا مان ماسعشاو مولعلاب مانع

 إ تناكو فراع المصد

 ١ ن و مولعلا ف ةكراشم هل

 ١ ةيبدالا مولسعلا ف ارهام

 | ناكو ةنلقعلاو ريسغتلاو
 لا يللا
 باشوهو فوثو حالصلاو
 نيسعب رآوتس ةنسيف

 ناكل شاءولو ةثامعستو :

 | رؤن مولعلا ف ماظعنأش هل
 هريذىلاعت هللأ

 1 لضافلا ملاعلاوسهنمو)#«

 | ىلعربم في ريشلا ولا

 «(ىراخلا
 ءاماع ىلع هللاهجر أرق

 د ةر6*وىراخن هريصع
 نمانط اص افزط لسصحو

 فمورلادالب ىأ م مولعلا
 مسظعالا انئاطاس مز ٠

 نيالث موللك هلنيعو
 - نمامبه 0 هز

 : قون وةستءطناطسقة ل كم

 ةنس قام اعت هللادجتر

 ناك ةئامعستو نيسس#: 1

 داضاقال ماع اماع هللادجعو

 رفاوات- هاتاكواسبلاس د
 ةسرعلا مواعلا نم

 ثردحلاوريسقتلا لعباملاع

 ! سلس تل

 أ كولملا نمدحأ فاعمو نراوسلاوجاتلابت ذقلا ىلع سلو يرفةنطاسلاب كرابخ كل ءامأ وكدا ىلع

 ١ روك دملادع ن اطلس لاةذباةمطاق هللا مال ىةملامامالا عب  ٌورتو كاعتهللاءاش نافر1 اذه ىهدلاو ا

 | ىدحاتنسف كلذوىني زلادا ار نب لعمال يافع َ زولا حاكسن !الوبقىفلك ولاناكو || ©
 ةفالدا اراده ةروك نم نااءاسلاةنباةمط انتا قو دسعلادوعسماهو تارضحو ةثامسجتو نيثالثو ١

 | عضوملاف تنكس و بئاصلاريبد_:اااهلو بتكتوأر ةنثناك ان الامي ونيئالثو عب رآتنس فاقزال |

 0 نينثاةنسرخ الاعسن ررهش نمس هرعت قاتل ديلا وو تتح ف تدون وتوفا اكردب ف ورعملا ١|
 ا نأ اوصلاب لعأ هّللاو ىلاعت هناا هجر ةفاصرلاب ,تنفدو#,اهسدنو نيعد رآو :

 1 ل ا دال سلبا ليسا ةتاسم زمعل نسي انا ذمدعت دقو ١ ع

 أ الكوشي ناكودرك ذمد_ةملاءوكريش نيدلا دسأ هسعوميجأ ةبدحاي رصل رايد ىلا لصودق لداعلا كمل ٍ
 تحعحارصملا اريسملا لع امم 3 ٍ

 تاعحودودلا مهاردلا نم هن *المو تحرذ نا دمرتللانياركم انآ ءلاقرصمىلا ءاحاإفانهذ المىنطعأ ا

 ركب ايلا ةفعاروسلاةمفلات :رهاف هيلقفاهذدرقتعاهارال فهلا هَ ةرط ارسل مايسشاهالعأ |
 ماش 1! قهترسغلاح فه نءبون. ناك “ هر اب رمدملا ارابدلا نيدلامالص تاطابسأ | تال ماسأ و نيد ريضلا لع :رتلعل :

 |١ لوجلا نأ ل ضافل اىذاتلا لئاسرضعب ىف تب ارو وهريغو دنا فقافنالا لاومالاهنمعدتساو ||

 |١١ ىحاهذافن | ىلعهثهس لداعل كلا هنأ ىلا بتكي نأ نامههصالادامعلا ىلا ناطاسلا مد ةتفةدمترخأ ١
 || ىلا بتكوهملع قشلصغل اذه ىلع فقووه سلا باككلا لصوا إف هلام موثأاذلام نم لجل ر يسن لاق ْإ
 || هرك ذامامأو هتلج فو هءاوح لضاغلا ىضاَعلا تكف كلذ لحال ناطلسلا نم را اىداكلا ا
 ملا

 0 :ةةاقفل نمكو هفصسلا تاكل ا

 ١ 0 اودترحدةو ارضاس لولد تاكو تكس ىأابنم لات اسس ا سر ا

 ١ |ةنسر ةصق تلح ١ دمناطاسا كل مانو مالسلاو ثاعبل ا سفنةوةداهعل ا سفن توقو ىزانلا ارمدرصو |

 ْ ا اع نال ناطاستلا

 نموظعملا ناضمرر هس نمنم رشعلاو ىناثل ا ةعجلا مولابتل ةدصقواهعل القتن اة لداعل |كادلل اهاطعأو ٍ

 : امل قافتالا ع5و ةحلصل ورك ذه رقما ناطاسلا نبا ىزاعر دالغلا كامللامهنءلزن م: و تنااكسلا : رعا اود
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 نكلو تةدصلاتف مووت قرط نمنع كرايمريغ ع هناهدلاوألاّعف سانلار ومآ قرظن وتئطلسلا

 ْ أرك ذقأسو هللاهجردحرم ةلوطاممكا ةريغوباودلاولاو هالآق انصاف رتاخدلا ٠ نمهفلخامةقوملسلا

 فس لداعل اب بعل |ن اور نب ىداش نءبول ًاركشلاى | نيدمترك هولا
 *«(قاعتهتاامهجرنيدلاحالصتاظاسلاو تأ نيدلا

 ! ارصم متكلماذاركب ايأانلاقو ىاطءاق ىدلاو نمهتماطف نارمرحىلاتدح

 1 نماهمدوصتملااغاوهععنلا كلما نماهب دوصتملاامةظفل كتف هلاهن مواانلام نم لجاانلريس ةلوق

 |١١ كوامملا ىلعو مالكه !للخ تدسنو مالقالا غن ريس مظاغا ف ةلكو

 1 ' هاطلا كلما داولاه' طعأ كرس دلاداسعة جرت ىنمدقتاك 0

 | ره نمنيرشعلاو مسالا بسلا ةلامسمتو نيناثد نانسي تمحو نيدلاحالصع بأ نيب دا نأ عدم لانه وكتو
 1 إ 00 رم لل ىرقتتو لركلا 0 ا 6 2-0 ر 1

 1 تسون سرح ا م تعا هلل ةشع ثالثا رهاشن ل 0 در رضمل ار ايدل ةكلم؟ ا

 1 ا هاجر ةلواعماا ىف ىوتسملان تاكربلاونألاقودعاو ةلاهترقتساو ةئامسجو نيعسأو '

 ا دا ترا جو نكت نع نم لا او نم نم رشعلاو ىداطاةعبلا مول رصمو ةرهاقل انبوأ |نسا

 ١ تاكو ةيعرشلاوةلتعلاو

 ا ركىلأ لداعلا كإ.ال تطخطتع تدجو هلاثمام ىر زملار زولا 0 0 ادد ا هنلرص فلا أ

 0 ةيماشلاد البل اهعمكلمو ةئامسعنو نيعستو ناك 5 ةناسووع "الا داير ششع ىداحةعبلا مول ب تاهل

 1 ةوعسألا كاما هذاوداواهنل اريسوةنانمسو ةرشع ع ::ةنسس قنعلا دال كلم محازدلا هلت غصو ةتقرشلاو



 دول

 دالبو ط الخ ةئب ذم لع لوتس اف جاونل اك ةونيةرافابم ف هنعب ونبب رب نيدلا معندحوالا كل اءذاو
 الملا ىطعاقهدال اما نيداهعسقدالبلا لتدهتانو ةثاستتو عب رأس كا ذوهتكل هتغسناو ةيليمرأ

 ىلادالملافرخؤالاو بق ةرمماادالبلا فرشالا ك]ملاوةيماشل اداليلا ماقعملاكلملا او هب رضملا ارايدلا لماكت

 لقعلار اوان وطلا لج ةريسلا نحت براعتل ا هتك دق ةمان:ةفرعمو ىأرا ذا ع عاكتلمناكوا شأن
 فئص تح اناعلاىلاالئامتن سا باب رالاع.تماهتاقوأ ىف اوال ا ىل ءااذفانعا اصر ومالا مز
 هنافإ|-اب وتاسارندالت نمهنلاهريسوهتبطختىف هعسارك ذو سذعتلا سيسأت باك ىزارلا نيدلارذت
 مهتلاسب ووهتياحن ىف مهلاثمأ كولملا نمدحأ ف اخير دالوأ لح هلا هتداعس نموادوعسم الحر
 لداعلا كلملاهرك ذمدقملا نينعن:!حدماناودالبلارايخأ او كامودابعلا مهل تنادو مهتمهولعو مهم فر#

 هلوقنير وك ذملاهدالوأ يدم ىفاهنمءاجهتج رت قاهضعي روك" ذا اةيث ارلا هنديصقت
 اركسع ىداعالاىلا دودي كلم . ع .مسهنتم نطرأ لكب نوزبلا هلو |

 ارفاضغف ىولادهش ناواردب + هلا نيسبجلاحاضو لك نم
 ارخاتم ردا ىش نعش ينلاب * ىلحنا عملا اذا كس مدةئم

 ارطنماوقار وادوح اوقفدنو 35 ادتعاواطوالسصأ اوك زوق

 ارج عئاقولا مددنكحيملام « لس دورولاههليتفاسعتو
 ىرقل ارا كاوشع نأ لح و «* اهبافغش ىئولاراثىلاودشعت

 ىةد سما هذه هاج نمو مهعبجلةعماج ا وكمل هذ فترك ذنكل ةراخلا دئاصقل نم موف ءارغ تأ
 هبق نسحأ دعو هلو لداعلاك لما حدم

 ارينم فرشت ةسرحان لكحوف < هفاعسا ىذلا كلغ !لداعلا 1
 ارثوسك انيق هادن لاسأ ىاسدل اهلدع نم ةنح ضرأ ل كيو .
 ارذعالالارغلا ىر وهو تأ 0 كى وطلا لعنه تثذلاثسدإ لدع

 ىرولاريخ هنأ بيض كش ا ىذهلادة:هلركب أقام
 ارهواهنم لصالاببط نابأو دب هنتمصلخُأ رحلالاعص فيس
 ىرتشيثي دحمددوس تابا # الو هلراهةسملاب هب دمام
 ىرثلاو اب رلانيبام لغلاف د هسنيب و نيرباسغلا كولملا نيب
 ارصيةولول ملا ىرسكن عبتكل اف 2 اد يو ا
 ارقوتو ةنادرداز عورلا ف ب ىلا ىوذ موا تق اذا كلم

 ىرشلادسأ ىتولا مون هتامثو م هتابثونم عارتنانحلا تبث .
 اركفتب تأ هستنغا ةيهيدبب أ« دسغىاع لوي داك ظق
 ارد_:كسالاردج مزعوىأر * هءارو ميلا هفخ لح
 اريكشم ىنلتا لوق نءدصبو ده امرك مافعلا ب: ذلا نعوذعد

 ارفلافو-قدضلا لكف كو هر« ةريغكإم ثد دس نعوماأل 0
 ىلاةكسامن ممل لتني و مهتيوددرتب ناكمدال وأ نييدالبلا مسقاساو ةراتلا دئاصتلا نما نافل ابل

 لا دتعالب رسملارردلا ىف تشب وذدرابلاءايملاوجثلاو هك اولا لجالماشلاب فيصن بلاغل يتاكد كرت
 هدو لك أب هنالاقب يسدا ملا نعاجراحاريثك لك أي تاكو شيع دغرأ ىف شاعودربلاةلقوابفتنقولا
 هتدالو تناكحو ماندي انعم ناك هناصالا لصاحو رفاو بيصن حاكنلاف هلناكوايو.ثماغيطلافوزخ
 نس ةنسةرخ الاى داج عباس ىف ىفوتوةثامس#تو نيثالثو ناسغ لدقو نيعب راةنس مرا فقشمل

 ) ىناث د ناكل نبا -7)

 دل دضعتمالعللةغالبلا 0 معنم ةيئايغلادئاوقلا ]| ناكويلاعتهاءاشناءرك ذك الا لماكلا كلما ناس دسط أب فو رعملا سوت رفاظملاابأ نيدلا حالصا 5 3 3 0 ا ا ا اة يب

 2 فسديل رشف

 ىلاءزهنيادج ر

 لضافلاملاعلا مسهنمو)#
 نيس>نددلا ماسلا اولا

 «(ىمعلاشاقنلا
 زب ريش ىلاعتهللاهجردلو

 رضع ءانلع ىلسعأ |رخفو

 ىأ ر هنا هئم تعمسو

 ثايغو ىاودلاةمالعلا

 1 محار و_طنميدلا

 سا ىفىناودلا ةمالعلا
 كو-اداراوزب رستم

 ثعاس نأ نندلا تاسع
 فرشت ل فاوذلا ىوملا عم
 لاقو هنارقدسنعكلذب
 اذه ىاودلاةمالعلل كلما
 دارأ نيدلا تايغىلااريشم
 : ضعب ىف يعم ملكش نأ

 ةمالعا الاقف ثحامملا

 عاهتساب فرشتن نحتو
 ىلا لزتت» قم ومالك

 لوملانا م هعمتثحابملا

 مورلادالب كرون را نيسح
 ديزن اب تاطاسلانمزف

 رفظم خشلا ىلع قو ناخ
 لسفو ىاورشلا نيدلا

 رفاس مث ةعرشلا حراش ىلع
 زا ىلا سن رداكوملاعم
 ناطابلا ةنطاسرع اق

  ةكعرواجو كاغديزباب
 سجن ةنس لل اة فرشاا

 قأم هيامكشكو نيسجو

 ةياطتطسسق ةشدم

 ةمردم نافعا امه رد



 6 ووو .رامهرد نورس

 عسب رأةنسقاهمسردم

 0 امعشلو ن نيدسو

 دام افلا لا 1

 مولعلا نه مظع ظدحدأ

 ثيدخلاو ر يبشتلا لءاهس
 َت وبهذملا ىذاش ناكو

 ثيداحالا نم ظفحدف

 ءالعلابقانمو جيراوتلاو
 ىلع حرش هلواريثك ا

 لك هيفداجأ ةدرملا : ةل.صق

 ا قنذدو هيدخو رعملاهتسردمىلا لة هاو مول ىناث ةعلقلان دوو قشمدىلا لقنو نيقلاعب ةثانوسوةرسشع 5

 0 نيعلا تفي نيقلاعو للاعثهللاه حر كانهبكرملا كلاس لا نمزاتحلا هارب قا كا رثلا

 هيرقىهونوناهرعي ودك اساتك نم ةانشمءاب واضنأذ هر وسلا تا وسكممالفلالا دعب وةلمهملا

 مهمادقهحوتنلداعلاكلملاءاملالَوأاودصقو مال ادم حرغلالوصودنع كلذ ناكو قشمدرهاظب

عيب ضرعأ ديف هبفوفر وك ذم عضو اىلالصوالف مئاقلىلابهأتي وره ]قم :ةهح ىلا
 0 1 

 ]| ةحرتىف طويضماهخ ران د2 راتلاكلذفتر ,رهشملا طاسدتعقر تناك دي رصملارابدلا او دصقو ماشلا نع

 ١ نسلارسكو هلمها اءاطلانوكسوئزمهلا تشب سيسط ًاوءابلا فرح ىف حا ارح ساب فورعملارو هنن يح |

 ا ىمهام الاتي ومما هلامتس رعلاياهانعمة يك ن2 غابت نمةانثم ءاباهدعي وهلههملا
 ْنَم نم هسا ىف نرضاخلاضعبل 5 ردك دال ودملا هلداوان1 داو هل ا نك املماكلا كلل نالت ذ 3

 سال 1 ولو هي سال او سسط اءامسق سدط اءاعسدلو هل شعل 9 .رلا تاك اذااندالب ىف كارت لا
 بدالا ف ةلاسر ءاو:داحالا
 1 ىترنداادامعنأ اوهوار ربل سلخ ران رفط مع اهللاواولاقازكءاطلاب هناوصو فاقلاب هلوتفاطال 08 ا

 3 نيرسشعلاو سداسلانينثالا موداهيلانيدلا حالص د عصور فصنم نم رشعلاوىاثلا سيب موناتعلقن 0 ليا كد

 ملعأشاو روك زملارغ فص ْن

 #(نيدلارصان ل ماكل كلملا, تّةلملاروك ذملا لداعل اكل ا نءادمت ىلاعملاونأ )*

 مى لماكلا كلما تاكمرك 3 مدرك طايمدىلا نر غلا لصوا ودرب ري نم فرط هدااوةجرت ىفقيسدق

 وطش ملا دسأ دلاداسع مهبف ةوءاسالارباك ؟ !نم و ةريثك ةعاجمدنءتاكو ةنطلسلاب هلالّقتسا

 هحو ردللا ور دئاوفلاو

 هي رطرونو
 لسضاغلا ملاعلا «هنمو) ب
 ىزاريسشلاىدهم ىلوملا

 «لااوعشن و لداعلا نبا ميهارب نيا قباسزئاغلا كمل هنحلأ عماوشفت ةقن 86: ةةرههل ا طع نملا *( ىراكش رووا

 لماكلا ترانا علو هيلاةنطاسل اص وقت ىلع نوم :راع مهنا ىلعلدت ر را مسهنملماكل !كلدلا ارهط وأإ : دل كاملا حرار

 لوطوت ءرذانملاوةرط انما هنككالوودعلاهلابق قةنوكل مهمرادب لماكسلا كل !ناكوسانل اند شال ذرهتش او ثامةكوسملا ىلهزارعش

ظعملا كلملا ونه بلا لضو ىح-الد ىلع لزب لو مهعمدحو ر لدلإ ثار 10 ندلا
 مولنيعلا فرح قر وك نما شم د ىحاص م

 نك | وص ىلع نطان 1! لماكتلا ثالملا هعلط ا سلا ٍإ 5 دلاردع لضافلا

 لب ا 011 هسلاعيرفت :هاعرتساو هتم+ىل اهإفَغ ىلءامول.عاذ بوطشملا باف اطلا هدهسأر ناو كانو ليصحتو ىيسحلا

 رد مهيلع دمع 3 ةعاجج ملظعمادوحدقوةدي رح وهومعمراصو هيض ءرذ ب كرش ةواحت فارس كعمنرَعأ ًارقواهرساب ةينرعلا مولع

 منا نعدعبأ ا ىح سلا ئد ندعو وتد لا هلعاش مظعملالز / لوانوعبت امهللاقومهيلا قادفإلاو مالكتلا

 درحلا كئلؤاللاقوةقفنلا نم امشواطعأ مانلا هنت 0 ودا نسل نع سدا داع هللاق | همك واتت اود ماو

 لاحلا كا:ىةعئامملا ىلعةردقلا مدعو مدار اجا لهالا لا هماالا هعسست ملف لمزلا نمدوح ردت ىد هواسل هجسرأر و مورلادالن كأم ١

 راض>اللدوملاىلار 0 ذلارئاغلا كرم اءاخأ ر هج ىرحامةر ودهفرعولماكلا هخاىلا مظعملاداعم دهن نيدلا ىعتىلوملا لعهتا

 نادهجعرخ الفدالبلا نم هحارحال هسعب رح كالذ ناكور اكس تافىرشلا دالد نمواجتم ةدعلا ا ةسردعاسردمراص# ىرانملا

 اهرك لماكتلا كاملا :ءاط اقوا ةدواههل ني يا اوااءارسالا نم قد نم متارعت الكت علا ني نامل

يمد مث رغلاكلمان و مرك دب تلاطالا ىلا ةحاحالذ زر وهشموهامط ا.مدقيضق ف ىرح و اءوطال
 3 اضو طا

كر اهربف طايمدىلاةرب 0 سارق. اوارنورصمو هر ةرهاقلا نيدصاقاهنماوجرخ مهتطبقىف
 راسا نا

 ليجوهتعللاعتو هناحسدللا ارصنو موع ًاردع وهو مهاب لك ا .رجلاوتر وتلا كور رد ف مجاب

 رضع نام ةنس بجو رهش عباس: عملا هليل هزت نع مث رغلاالح دروهش مودك مهلع نيإسم اهفطا

 نايعش قداللاع نعت رثلالخرو روك دملارهشلا رش :ءىداح ىف نيملسأ اني 0 لصل امتوةثامسو

ايد وداشلا تام مالسالادالبو مي اة له اكو وةروك كملاةخسلا ن
 رودس ندير هي رصل ز

 فش كمت حارح نبى ة سحر قكالذ تاصؤدتو ناو ل21 ٠-طاو ردت قكوامول سعي وأو راو

 «بلعنيلماخماوناك نذلاءاسدا عرفتؤدعلا اذدةهحن ه لماكتلا كل ارطانغ حارتس االفكاند

 هني دع نيدلا ريحت هحاوش

 اسردمراص م ةينيطئطسق
 راص مهق 2و4 دقسسردع

 ىريبرب زولاةسردعاسردم

 راصمتىروليسةبصقياشاي
 تامو هبلف ةسردع اسردم

 عي ف اهمس ودم و

 ل امعساو نيسجنو تس وأ

 اناع لامعتهنيا در تاك

 الغتستماينبلا دالضأت
 ]ا



 أ

 نملاومالا جارذتساودالبلاةرانعفعرشو ةرهاشلا ىلا لشدو مهدرشو مهل عدد دالبلا نعومه
 داقتعالا نسحب وينلا ةَنس سل اياكستم ءاراعلا بخرك ذلا ل_:جردتلا ماقعاناطاس ناكو اسمن
 هدنعتيبب ناكوراتقاالو فارسساريغنمدعضو «ىفالائ ثلا عضال روما ىامزاحلئاضةلا بأي رالا ُ

 وهو نف لك نمةلكملا عضاوم ا نعمل اني وممماثحابمف موكراشل وءالضفلا نمةعاجةعج و[ للك

 امهواريثك امهدشت وتانل اناذهدمدتلإ ناكو مهمدحأ وك موعم

 نبزح فن دم نعدصت يب ىلقكلملبق نمثنك م
 نيصح عضوم تا < اننتئمط دق اغاو

 ةبقهنعهللا ىذر ىفاشلا مامالا ب رض ىلع ىب 3 3ناكو ا ذ.تاةقواهل بتز و ت.د>زاد ةرهاقلان و
 كلا هوخأ تاما او اهظعالام كلذ ىلع قفن آو دعب هددمو ليثلا نمءاماا الاى هرخأ ومدن همأ نفذ ويه ء

 كاملا يت هماةمدوادندلاحالصرصانا اكمل ماقوهتحرت روك ذملاراتلا ىماشلا بحاص ملفعل
 قى" الاىنوم نيدلار فلم فرعشالا كلما هوخأهءاج وهم قد مد كأ ادصاق هب رصملارابدلا نملماكلا
 لوقف قشمدكامواهحرسش لوط: ترحلودفدعب قشمدزخأ ىلءاعمجافىلاغت هنناءاش نا اذهد عز ردا
 تاضمر رهش عسات ىف هسقتباهنلاهتولو نيعسأر وةقرل اوبو رسواهرلاو تار قرمشل ادالب نما هضو“ زحخأو قرتشالا كاملا ءدسنأ كلا هعقداهكملمالف نينئالا مون نكوةئاسةسونرشعو تس ةنس نابع |

 ركسعب اهمرمَعم لم اكسل كل او ةئاسّسو نم رت عو تس ةنسلاوش ىف نار تزماوةن سلا نم مفعل
 عد ر مفرشالا كل اه حخال تاكو طالخر صاحت كاذووت هاش مز را اوت نمدلا الج وهب رضا راندا
 اديك ن صح عماهز تفةئاةس ون رمشعو مسا ةنساف 2612 هق و ماخ ع شرح وره حدي مخ ارامدلا ىلا ْ

 نداارقن نيد نيداازوف نب رج تل ىأ حلاصلا كرمان ادوذومنيدلا نكرذونعسملا كلل نمدالبز !تالت
 مهد رك ذمدةدقو قثرانت نكس لاقي ونامكسةلؤدلار وف ندوادةلو ذلانكر نتالسرأ ارق
 رع عسانا ف لماكسلا كلما اهلس واه رم مرينادما نأ ةفرعم هدسنع نعذما لهأ ضءن ىف ري أ و
 روك دما رهشا نهب رشعلاف ب ون |نندلا محن ملاصلا كلا هداواهل خدود وك ذااةئسلا نمةخاى

 هرك ىلا خراتلاف ف هال كارما تامانأو ةئاسؤسونيثالث نس مرح لوتسم ف لماكل ا اهلتثدو
 لماكل كاملا ءرصةف لداعل ا الملا نب ليع م“ الاصل |تألم امانأ ةروعىلو لغهستجمرت قيىلاغتهّللاءاشن

 ةثاوسش نيد الثو ل نوالا ىداج 5 سانت ١قكلذ واممرن تحتل اصمدغل قشمدهنمعز

 ىاونلاكاتودم ا وةشرشلادالبلا كاما وداللا كو داون سلا ص راو ىرصب قاهلا ع و كباعب هلقنأ
 نيدلا_ْمَيس لداعل كامل ارغضال اهذلو فاذقساوب زلأ رخلخملابأ نيدلا من ملاكا كامل اةدلوا مف فلق

 دالو ريك ؟تاكو نملاىلا دوع سلاما ريس هنا لداعل كلما ةسجحرت ىف مدسقت د وان رضملارابدلابركأ
 دوعسملا كا لمحر ناكو نعل ا ىلا ةفاضمْزاأدالب ولعت هلل اه رس كمدوعسملا كلما كامو لقاكسلا كلل
 ةثاقسو ةرشعىدحاةنس مطعما ناضمررشع مساس نينثالا عون نولاىلااهح وتم رصمازابدلا نع
 اهكلمؤد زلحد و جواه هلتطخوةنسلا نمةدعقلا ىذنمثلاثلاف ىلاعت هللا اهفرش ةكملخ دو
 ةئامسو نب رس عةانس نموخ الاس ريف ىلانعت هللا اهفرم ةكمءالم مرش ىتأث اةنس م ىلا لهتسم
 ةيظطتارضح نمل ىكحذقلو لماكلا كال ةكلامملا تعست او ىن ديلا ةداتق نب نسحب رمال نماهذخأ
 نولاؤاهد.عوتكمءالاملاقلماكسلكاما] ءاعدلا ىلا بيلطاخا لضوا-ا هناىلاعتهللااهف :رمثةكك ةعبطأ موا |
 مداخن ةماعلا ب رونيتايقلاناطاساهدءلوو 5 7 زطاواهذ ذاتص وماسلاَو اهريرعص ورصم .راهذم زد

 نان رتف هل ايو نينموم اريسأ ىل ادت نيد رصانىلاملاوفأ لماكسلا كم انيغد رشلانيسرحلا |
 اهاباهْداَعْنَتساَو قرششل ادالب نم عوج ودتعة اهو نيثالث وثالث ةندسق قسد هتب اردقلو ذ دومقلا
 شلت نينامولس ننال رأ لقب دوعسم نبانالسرايقنن و شك نيدا. ةبك ندا اءالعذ نه
 بسسس

 الما لاغتسّمالا باغ لعلاب
 ةمائةراهم هات ناكوازاهنو
 تاقيلعت هلوةغالبلا ملعف
 ريسسفتو فاشكعاا ىلع
 صيخلتلاحريثو ىواضدبلا

 ةلودت رقلا عرش كاك
 ءاسشنالا ىف ةحمان ةراهم

0 0 
 مظن هلو همالك ىف انيثم

 امظن ةين رعلاو ةيسرافلاب

 هلتب ارو هله ا دنعالويعم
 قد رعلا,ةغبلبةريصق
 تاكول اويقلا أو نسا هياغ

 ناكوانسحاطخ تك

 هللاحو رةباتكلا تنس

 هح رمضروتو هحو رولات

 نلضافلاملاعلا مهتمو)»#

 رهتشادقو ىبعس لوملا
 جي(هعسافرعت لوبقللا ادهم

 ىلع ىلانعت هللا هج 1 ار

 افرط لصحوورصعءانلع

 قرؤكو لعلك نما اص

 ةيسس .زاغلاو ةسرعلا

 َن قوتردخلاو ريسفتلاو

 ةنغيلبلاراعشالا ملفت

 ةيسسراغل و ةبن رعلاب

 لئاسزلائشنيو ةكرتلاو

 ةروك نملاةئسلالابةعلبلا
 ةنطلسس لئاوأ ف فوتو

 تاطاسلا مظعالا انناطاس

 ةنلادجر ناك اخ ناهلس
 الح اييبلاسي دأ كانعت
 ' تاللاتسلا تطناعات
 ” مر طالع نا ناعم

 مههلعت مزالو ةئطل كارادب
 مهمريثكه دبتد حرخو

 تروك ذملاةينرتو هنن مزالو
 مادو حولستو هم
 نسجت نمعا اذيذل أكو

 ةرضاسحلا فيطلةرداسلا



 قلاعت هللا و ركبت

 هع رضروفوهحور

 لكاسلا ماعلا مهنمو) <

 *(مساقىوملا
 ناطلسلادببعنم تاك

 ىلءهللا هجرأرف تاخد

 مولعلا ل صحو هرصعءالع

 شا اةمدخخ مزال اهلك

 ءاقولا نءامّناب فراغلا
 دنعزكرم هرم نس 0

 ةيصل وتاخدنزب انتاطاسلا

 هحالصوماعلممار1ن العم

 مزالو هتتنادد و هساععو"

 «تيبرتب لصحو مهيلعت
 امزالم ناكو مهتمريثك

 نب روك ذملامياعتلو هتيبل
 فى ىاعت هللا هجر فوق
 انناطلاسةئطا سلئاوأ

 مل تاطلسلا ملفعالا
 ندع طدش هأتاكو تا

 ةناكسل ا مك رس ناكو أ ددح

 تححام هحلالمد ناكو

 ةناق هع اول

 هعرس تغصو ىل تر
 فدصتمل اع راةناكسلا ىف

 ةرودل !ليج ناكو عماسل 0

 ابيدآادح ةماقلالب وط

 اهاحار وةوارويصايدبل
 .هللاحورايخمابفو اع رك

 هع رضرونوه>و رلاغت
 لضافلا ماعلا هبمو)دع
 *«(لسحكملا ان ريهشلال لوملا

 ءالع ىلع هتئادجرأرق

 ضعببا.ضافراص م ءرصع
 عما ابيطراص مثدالبلا
 ةندع ناخد ناطاسلا

 وهو ف واو ةيئطتطسو

 ةنطاسلئا اوفا بيطخ

 . هجر تاكمظمالا انناطاس

 1 كإملا عمق فت اكبلعي بحاص لبيع انيدلا داع حلا هل كلا واع داو ااثو تست ةرخ هلا 1
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 0 ذوو هتمدخ فواوحرش لواعد ةرو ثم عتو ىهو مورلا بحاص قولا قاقدني قوس نيلي ارا نن

 1 قشمدمزخ ادعي صرنا ىلا هنااماس مبانعو هن ًاَسواع فلز , مو فرشالا كاملاهوخأ مةماكع 00

 اريثك هضصص ىف دشأدب كاكق كو بكر لو

 3 تيسن اف ىركملارع طفقك 3 قرع ار لياخأت

 ١ نيرشعلاو ىاثلا سدجللا مول قدمدب ا نكدو فقل ادعي ءاعا ؛ رالا مو قوت ناىلا كلذك لزب لو

 3 0 سلا امو يعل !تريط-ود وول قشمدب تنكوةثاسعسو نيث الثو سجن ةنسفت>رنم

 0 رنملاىدب نييىذلا شا رعل |ىلءزاعدلا ضعي ماقةالصلا ترضحا ]3 ةعبلا ةالصتقومىلا هنوما وقح مهمال

 1 سانلامضف عضوا كلذ فارم ذاح تنكو رصم بحاض لداعلا تل اهدلولاعدو لماكتلا كما ىلع محرت 1

 أر رفطمداوخلا كل اساس اكلذالا ودمعي م مك كاذبا وس> أ دقاؤناكوةرحاوةصط

 ئالا تن الداعلا كلملا نع سلب ةياعلستا | ةرابث :قلداعلا كاملا نسا دودومنتدلا سد" نب سول قندلا

 ١ ١ عماعللةر واخت ةيرت 7 م قشمدب تقول كلذ نر شاسا وكن لاا سالا تان [ رمت بحاص لدارتلا

 |١١ نيرشعلاو سماخلا ىفةئانهسو نيعبسو تسةنسف هندالو تناكواسملا ل لةنوعماجلاىلا كاشاهلو

 0 هنااهنرسث ةككد دو سملا كم اهو فوتو ملعأ هنلاو جراتل اب ىنتعن ن نم طخم هتدج وأد كلوالا عسب وره نم

 1 ةكعناكوةثاسو + و نيعستو لةنساف هداوهوةئاس؟ تون رشعو تس ةنسىوالا ىداج ثا ان ىف 7

 1 | نيك اصلارابك ن مثل ولد ,رادلب دارك !نم حان نت ردن قيدص حلا هللا ننرواحما ن نهلحر

 || نمهزوح قي دص جشلا ىلا سن لد د هلام ٠ ندئش زوحال تاماذا هنا ئدوأ ءاتولا وعسل كان[ ترضحالف

 هزهحوةدب دع نينس ةرمعل او يس ايديف مرح تأكرازا ف هنفكوهرهأ اق دص مشل لوف تاما ة هارب اعمدنع

 ْ هليااهفرسُم ةكم هزامح ىلعملا مناح نقدن لدم ةيقةيلع يال نأ دو كاكو طر دك حس لع ءا اره ازيهكت

 || ْمكلذهبلعنف برن 1نركفأ أ نم دمج نم 0 الاعتهللاة نر ىلارية غل اريق از هورعق ىلع ستك كاع

 | جشلا هلعفام لماكسلا كلم اغلب ااوةيقهيلعىبت كلذدعتةر هاعأ |ىلوت ىذلا ىدوع ملازاعاق مراصل همي ةعْنأ

 || هتدعاسفءصاي ماسلا ىتل اس لح راذهنافركشلا هبوةسأام تلعفاملاّف هركشودملاس تك قيدص

 ةجاحهلا ف سيل لاذ لماكسلا كاملا باو-بتكست هل لمةف تمم اةاراوم منم هيما. دح ألك ىلع باع
 هللاولوق امقفرعد وار طاح ناك نمدلك كلذ اسال اوحهلدرا اهلكمعتاو - لاس نا هل آس دق ناكو

 || ةثامسو نيثالث دعست ةن#سةبغا ىذ مان عما عو ىاةكلمملا فماقأ | هناقل داعلا ءامملاهداوامأو لدا

 0 || حاصدق حلاصلاناكوب رو ؟نمدلا م 2 اصلا كاملا ءاخأ ا اوياطو سباب رهاظبه«:لودعاضاهلءضيقف

 ىداجح لمس فاهلاكل مم قشم ملل اوراس سو راو ا داو 5 دا 1 اكلملا

 الاب: غ1ق شم دز أ ىلع صج بح اصدوكريش نيدإا دسأ نيدمت ندلا ارصان نب هوكريش نيدلادسأ ىهاجلا

 1 | الف لداعلا كاملا ءحنأ نماهذحأ انل هن رص ارايدلااددصاقاسبتم ج رخدق ندأا مع ملاضلا كلما تاكو

 1 عباسلا ءانالثلامونةثاموسو نيثالثو عبسةنسسفةنئاكلا هذه رحت دما مماقأ او ساانب رةئسسا

 |عحرقشمدازخأ الذ ةر وهشم ةم ةيضق ىهواهاز أو امهرك شعب قد مدام فر ف بص نمت ريشعلاو

 || حلاصلا كاملا او كرو هينيوهلهأمسهتمدحاو لك لرديلاهيلا نيدلا وحن ملاصلا عمتناك ىثا نا علا

 3 ا ضدقو ركل بحاص علظعملا كلما نيا ارمدانل اكلم | هعاف.هعابت او هنامل غنم ليل ةرغن قاد و سابا

 ٍ ْ ا هنامثأ م هلةتعاو لركلاىل هلسر أ وةنسسلا نمل والا مسبب رروهش نم ن رشعلاو ثا اتدسلا هل ]هيلع

 كلذحسةوةروك دملاةْئسسلا نم همطفعملا ناضمر روش نم نس ريشعلاو عداسلا تنسلا هلل ىف هنعرخأ

 ١ ءارضالا تاطورو 3 ذاع راتلا ف لداعلا املا ضبقاملف ساب دان لعرتد الا كلملاو وهعماولوطظ

 0 ةبيناثلاةعاسلا ق ةرهاقلاالحشدو 23 اركبلابحاضرصانلا كم اهعمو مهءاف- برأ !ندلا ب حباصلاكلملا



 مولعلاب انلاع لاعتهتا 6
 تا ارقلا مداعو ةيدرعلا

 اسصقاغيلبايطتت تاكو
 هللا تلللا نش

 ةرهاشلاب كاد ات نكوةنافسو نيثالثو عبس ةنس ةدعقل|ىذنمنيرشعلاو عباسلا دسحالا مون نماألا ْ
 ىلادلبلاعب راخن م إو هنوافف<دانحالا نمد ريثك ةعاج هلوخ وة ىفلداعلا كلا هال خداو | ٍ

 تاقدصلا ير خو سانلا ىلا نسح ا وةمعرلا ف لدعلا طس وةيناطلسلا رادلا لسضادىفهدنع هل ةتعاوةعاقلا
 ماوعلا دس 0 ىداج نمان نينثالا مون ىفملاصلا كلا بت نمقثمدذحنأ هنا حالي وط هتريسؤدجا سما نم مدهتاممرو '

 هحالسصو هود دعت نيعي أ و يس دهبسسس قماشل ىلا كلذ دعب ىضموك يلعب هملع قبأ وةناعسو نعم راو الث ةئسؤلوالا
 سفنلا ع ركح ناكو |١ كالا ناكردو ريصمراصترك انعلاريسوةنسسلا نم نايعش لئاوأ فقشمدل دو نصمىلا داعتاك نأ |
 عبس ة نس لئاوأ ف عجرم صجٍتحاصن: اف :رشثالا محا نماهذخأ با بحاضرصانلا |
 ةعجلا مولاهملا مهلوصو ناكو مهلوصو رظتني موعاب مقموهو طابمذر فلا دصقو ضن صوهو نيعل رآوا

 دحالا نول طابمداوكتامو تيدسلا مولةرب زارت اوكسلمو ةئاسق سو نيعب راو عبس ةنسر فص نم نب رشعل
 ىلا موه أنم ملاضلا كلم |لةتناواهتماون رهواش وكرت اهلهأ غمج وركسعلا نالةلاوتم مانأ ةنالث
 نايعش فصت نين الا إبل 'لانهىفوأ ناىلا لالا نإ: ىلا مم ماقأ وض درا ةباعف وهوا لرتو# زر وصخ

 د و 8 ريسبل ل ص سه

 كامتهتاحور َةَقب رطلا

 هح رضرولو هحور
 لضافلاملاعلا مسممو)د#
 ريهسشلا ندلا ىعتملوملا

 لذعنةروصاملا ىلا "هر ربلا لغاشك نصح نم هاش نار وق الملا هذإو لصو تاما هعسارةبططتاو رهشأ ةثالث هدإاو لاعتهننادجو ناك كا ارك حا م «ىفاهج لرب ورب ركع ىلاةدب دخل لعفرو سس 2 : لوم هن وم داو لايهزدشم ءلم وذم "لاق تلاد رخل اةعلتلا لا لجوةر وك ذملاةئسلا غن #*ت -رعلا 2 ١" || م ب ا ا بارق يبق ا * سلام 1 م . 1 :

 ىفابملالقنوةيرث هسسرادم بنوا ةرهاقلاب ه1 ىيكلذدعب را نما هدول ب طخو هتوماو رهط كلذ 3

 ثالث ةئسس ةرخ الاىدامح نمنز سعلا اوعسبارلا ىف هندالو تناكو اسم دنع رونا دنس بح

 تا ارةلانافراعالضافاناع
 ةضوصلاة عد رط ىلا امستنم

 ١ 0 3 0 1 نرش سماها سدجلاة إبل داو هنارخ ا ناكمف تدار واب وثكم هنبا طخم هند واذكهتةئامو دلو هاف 3 3و 8 نا ا 5 ع 21 هل هما
 هّلاو ةئامجشو عب رأةنس مرحما نم عنبا ارلاق دلو هنارخ 1 ناكمفوةر وك ذا ةنسلا نمةرخ الاىدامجا
 ةنسة حل اىذىلذاعلا كالملاةدال او تناك و للاعت هنلا هجر ىلا در واهمس ا ءار عم ةدلومهن راجدمأو لع ىلاعت

 رعى اثنينثالام ول لاتعالا ف فوت و طاسمدىلع ورعلاة لاقى هدلاوودر وصنملابةناعسو 0 َح
 ىلاعتهللاهجنررصخلا بان ب زاخ ةلودلا سم ةررن ىف نفدو# :رهاقلاةعلترةئاممسونيعب رآو س+ةنسلاو
 تنك ىنا عمزاحتالا بلطو راصتمخالادوصقلاو ح رشلالاطل اهتاصفولواهتسصالحت ترك ذلوضفلاز
 هع الصواف ةعلقلاراسمةمثرغملا كلما كلامي ريغسصدإو لداعلا كاملا ناكواهغئاقو رثك ًاارض
 ملفعملا ىلع هما ان رحال فكي وشلاة لقيا هلةنو "لانه نم هريسةروصنملا ىلا هاش تار وب مظعملا كلا
 ن الاوهوحاوتلاك|دوْلِب وشلاو كلركلاهنلا ملسوكلب وشلا نمثمغملاكلللا ل !رككادعلق ملل رضحأ
 فروك ذا 1سربنب نيدلا نكر رهاظلا كلما لزنق ةئامقسو نيتسو ترا ة:س ىلااهكلاملز لف اهكلم

 هنالاعي و هلفلحو الدي دلبلاماست نم هلذ.و هزسار وروغلاب رئاخذلا ناك بحاص ىل<ىداقلا
 لاهزهحو هاضو وتعاس باع ضيفروغلا نمر روطلاب هلزتمىلاهملا لزتف اه ضةتسس ونيل فك رق

 رهاظل !كالماءصافن سلا ريغص ناسممعْندإارِفْرب زعلاب تعتد داو ثيغملل ناكوامم هع معافرص# لبنا
 دعب ماشلا نمهحوتو ةناممسو نيتسو تس ةنس ناضمز رهش فديك اطنا متف ناىلاا اريمأ هتمدخ فلز

 ةعلقءنهو ةروك ملا ليجلاةعلتب لقتعم ن ”الاوهو هل ةثعاوهيلع ضبقابملا ل ذاسإفرصمللا كلذ
 ىف غلام ناكف هدالو أل عفا رهالفلا كلا ناكواضنأ ىلول !ىداقلا ةسجرت ىف ةروك ذلا هكر

 ىضاَقلاة جم رت ىفانرك ذامد.عسااهداو ىرحالو لاومالاوزئاخذ/اياهؤلع هةر وك زملاةعاقلا نيصخ
 رهاظلاكمملاننادمعسلاكلملافونانو هتامز ىلع هلانوءاهد> د و راج دا كا هتعفن كلركسلا ىلاهحولو ىلإ
 كاملا ناريضخ نيدلا مك دو عسسملا كلم اد را ءدعب اهكتامدر وك ذملاة#جح رثلاىفانرك ذاك اركعأ

 ناكو كا ارقلا مزلع

 بط َت دوبملا ئحسح

 اسطت تصتوتاحلاالا

 ناخديز اهتاطلسلا عما
 راص مثةينيطنطسقةنب لك

 هيفوصاب عما ابرطخ
 قامت بط وهو قولو

 ب ناك ةنامعسلو

 قالخالا دوس فنلا
 نسح هر واحمادبح ناكو
 الغتثمةمهلا كاع :مداخملا

 ٠ لاوحأ نءاضرعم هسفند
 امركم تاكو نامزلاءاشأ
 ماوعلاو ضاوخنا لدغ

 : كاغت هلاوجع 3

 لخضاشلالاسعلا مهممو)#
 ةند رعلا موأعلا ءرصععاك 2 لزتو رك اسعلامدست:و ةكلمملاتئان تاك رودملارطب رط ندا ماسسريمالا رم ىفاهفهراصت 0 1 أرق نامالااهنمل أرب ماهم مهقماهكل من الاوهو هنا سها نموهتند |كدلام نم اهمناك نميقافتا ره دي(دع رش وملا 3 2 000 ع 3

 رهمز تاءارقلا مواعو
 ”ةوالستلا نس ناكو اهق

 كاملا ناطل ىلاةمردتىلا هن رضم اراب دل ىلاهحوت وديعسلا كا هممنأأ رعي شمال لداعلا تملا ءوتنلأ هعم



 04 م ها 3

 0 ادوهةق رطااةو_##

 عما اينطخ ناكنحو

 تاخد زن ان تاطاسسلا

 ةسشطنتطسق ةش دع

 || ليخلا ةعلبامهتكسأو ةديدل ا تاءاطقالاامهعطقأ و نيريمأ شمال هاحأ و أريضح كاملا لغسوامسملا

 || كلا ناطاسلا هيدا اوعم ٍثوكرلل نامزالم هاهأ هل: ىف هيناطاتةنامهو كلذ ىلع سالارمتساو ر وصنمل

 01 نان هنا ةئدسكاك] دك الا لز 8 5 () ليلخ ندلا حالض فرثالا كلما ونيدلا ءالعملاصأ ١
 ىسلاةارقلارادباسررمو

 || شمال نيدلاودب ورضع نيدلا محن نم ريمالا ىلع ضبقلهعملاحلا ىضتق امرمالا نم ىرف ةئاستسو || لضافلا كولاانهانإ
 |١ ناكودبنأ دهعىوتاكهنافر وك ذملار وصنملاك اللا اصلا كلما ولبحلاةعاةئامهل اًعتعاو ني روك ذملا || ةنس قف فوتو قار وكلا

هش قمدلاو: امح ىف قونو ىأرل ادب دامزاح
اون |متةئامسو نيناعو عبس ةيس تام عشر

 1 3 الولع> هدل
 ةلامعستو نيعل 1 ونيقننا

1 

 0 نموهو ةروك ملا نيناقو عبس ةنسلاّوشرهش فكللاهدلةوروك دملافرشالا كلماةداوىلادوعلا

 هريقىاعت هنلاز ون
ِْ 

نملا كلما قوت وعز اوةداعسلاوةمهلاواعي نر وهشملا لوما لضافلاملاعلا ههمو)و
 "| ىذرهم نم تبسلا مون فن والتر وص

 || ضرعفاكعىل اةازغلا ةينولعج رح دقناكو م نيتلارعسع.زيلهد ىف ةئامدونيناعو مستةئسةدغقلا *(فسول نيدل ا نانس ميكا

اسلاءدإو رقتساواه درة: سمىلاركا اسعلا تداغو هيك هب ضف ض ضل ءانعىلع هرعلوأ فارق
 || عمة كلمملابفريثالا كلما ناط

وهنمةداعسرتك 1 واما فرب لودالبلاو لقاعملا بطلا ف تغرم هرسوع
نا ءافو رثك الوان نمرك أالو ةههىلعأ ال

 همدخ 

 ]| نينامونامقتنرخ الاعيبر سان ءاثالثلا مون مايشلا سلب ارط تذتفر وصنملالملامايأ ىو ةنذالو يحن ميكا ىلعأرسقو

 لتقل وت ساو فيسلاب ارهقاهتكفو هرك اسعوهسفباهلزان ناكوةئاهسو
 || اهلهأ ىلع بمئلاورسالاو

 1 كاملا, هلالقتسادعب ر وك ذملاف هرسسالا كما نا مث ك| ذربسغو نورشلاو ليم عاق نم اه واحام َتلَمو

 || هربا فرصم نمدج ورخ ناكو مولى اهلزانذاكعىلاه-توتوهرك اسم عج وهسسفنب يزخ ةريثك ةدع
بلا موب ىفاهستف هن ارسد ودالنب ارثاسو مهريغوة عواطتملا ودنملا سانلا عيجاكع ىلع عمجاو

 | رسثع عباس ةع

 || نآالا نيإسملانسيفتذحٌىذاارهشلا نم ءو.لا نمةعاسلا لثمىفةنامس ونيعستةنس والا ىداج

 || نيسجو نامئةئس ةرخ“ الاف بود أ نبفس ون نيدلاحالص مان نيلسملا نمت ذا وكوالا ناكرهسثلا

 مهلتق داهتماهلهأ رخأ ندا حالص فرس الا كلل اناطاسلا ناو
 || ىذاانت رفل لعل ذكوفيسلاب اعيج

 | 5 ةريثكرومأىف سمت تافتالا ازهىلااو راظناف نيدلا حالسص مايأ فاهوكسا مال نيلنسملا نءانمف تاك

 || كاثنولسملاتذخاواهبنو رفاكسلا لق غاب نولسملا نةقونيدلاحالصاهكلمندلاحالصنم تذخأ

 | منع عباس عملا مو نم ةعاس ىنان نولسلااهكلم مث ةربن "الا ىداسج رسشع عباس ة#عبلا مول نمتعاس
 رغل م ارعتذخآ ثرومالاردقم ناحسف ىلوالا ىداج-

 امهو تراعو تو ريبن تاك نمبر هفاكع خاين

 نم ةتوقوهللال اوعن رواسملااهكلم امسي اماهوالا ةرطت النا ظ عن امدح
 1 ١ 95 أو كل امو عزانم ريغ

نوما ك| موالاة حالو رقالودلب الوتعلة لحاسلا نمت رفا قش ملفاشيحو توريد
 اوت وهعيج 

 لع كاعتملاو ةئامقسو نيعب رون اق ةنس نم مرح نم نير شعلاو عببا سا اننئالا مود هاش ناروت ملثعملا |
| 

 ب( مصتعملار زوتايزلانبابفو رعملازجنينابآن يكاادبعنيدجترفعج وبأ)#
1 

 ىف اينيط بضن م نيدلا

 تاتسرامو هيردأ ناتسرام

 اهنيط لعج م ةينيطناطسق
 وهون ا مهاس ناطاسأل

 نازونارطةدلب ىلعريمأ

 مل تطل راك
 ةنطلسلار رس لعْناح

 ةنطلسلارادأ امنبط هلعح
 مظعالااةناطا م هل عجم
 ىلعمادوءابط اللا سر

 ةعه قر ناك
 ةثامعستو نيسجوىدحا

 لييقهرعودم نع 00 5

8 20 

 ن روسوؤارهس ةروم

 |دادغيىلاهعضاوم نمتيزلا تاع ةركسدلااهللاَب اسهم تاكي رق نم بحلها نمالحر نانا هذاك

 | الضافابب د أر هابل لضفل اورهاطلا ب دالا لخأ نم تاكو هيقورك ذاب امىلعةتمهر وك نملارمععت وسق

 || مصتعملامايأ ىدادغب مدقال ىزاملا نام عابأ ناب تاكل نوره نين وج هرك ذ ةغالاو وخلا راملاعاغملا

فعوبأ مهللوقي كشلاهبفعقي اهفاواتخااذافومتلا لءىف ةيدب نيينوضوخهؤاساسو هءاكصأ تاك
 || كا

 | هباوحردصي ونولعفيف هباوح اوفرعاو هولأسافر وك ملا ت اب زلا نبا ىتعي تتاكسلا ىنغلا اذه ىلا اوثعيا

 | باك قدرك ذمتقلا ازقلا لعن لبعددرك ذدقوةيلع مهفقوفو نام عوبأ سضترن ىذا باوصلاب
 || رابلا باك ىف ىلاعت هلئاءاش تاءرك- ذقت الا مصنملا نت تورخمتلا دس عون ارك ذوءارعكلا تاتي

 نمسعالالز لو هاو (6)
 نواسملاكلمو هلوقىل انه

 مدت ْنَم طواس هعيج تالذ

 مالك نم سلو ةريستكا

 نمةداب زنموهلبفاؤملا
 فلؤملان النير وما ضعي

 0 هلاق 581 ةنس نام

يدجأ تاكو تاكل اهلج نمرض ألو ىف تاكو عبط اعمةدَعدرعش نم هلدروأو ىقبروهلا
 | ىرضنلا ىذاش نب راع ن

ولا رقت لاهدعلا ضعت نمت 5 متض:غمل اك ءدروف مضتعملاو رو تفرقلا, تاكىيتلا رشم م
 1 داكلارك ةناتكل ١!قفناكو هيلعرب ز

 لاَعف مر هيرمان



 راك وأ ةنامدنس ناربجنا 9_2
 ريا مثل منو نكسب
 رد قرهط هلأ الاراقع

 كلذنع ع 1 ةشعر

 د

 تن وىاعر» « زوو أ: مصتملالاةخبدالاةرعل ليلة ناكو عالق“ 3 !ااممصتعلا ه هللا 7

 هوادشدافر وك ذملاتابّرلا نيدمجاود>وف باه! |نمبايلا نم اورصاإ لان ةراثكلا فدعضم هتعمل ْ 1

 : ششخلاوهف سد اذاقالخلاو عفانطرتاك نافقالطالا ىلع فشعلا للان كلاهما قبل

 ْ هنيب ناك امانر 5 دَرقو هذب ١ طسب وهمكحوهر ز وتساف هل ضذ مصقعملا ل عفا يذلا عاوفأ مم سل عرس

 قامركلا صفحابأ ناناتس رامبل هاد عوبأ ىكحوتجرت قىدابالا داود نأ ني دج ىضاقلا نيد

 ا مدلاو كاردالا لك اذاوهسرغ + قس سرغاذا نمكنادعباماروك ملاك ادد نيد ىلات تك 5 ٌةدعسمن د

 ال 00 شطعدق ىد:ءسر و سوردلا فراشو ىهودةىدوىف لؤانبوهسرغة رع تح و هسأ ب سد

 ا ََح رلادمع كا ذب تندد ىلاتسس رامثل الاقف تس ءرغام قس .وتسس أ امعامبل أراد_ةذس هوينلا ىلع قش

 نسعمرامثاَن م تريعتف

 ند هلام خامدلا بعسل

 كوني ز ةركتما ع ا ىتابدالاتدحو مك مرت نيدلاخ نب بحب نبى رمت نار يدك حرت سلا ل ى ىوامعلا | ل

 اونباذاواوةساوسرغاذااوناك وه اسانلا هولعو لجلال عف ١ عت ماركتاةكلار 0
 اسايلءاشيلات.طاهل اواعح د ىر ولا ىف عئانصلاا اوعنص مهاذاو د 0 نومدهال ٠

 قرت القا دا ضتم ناسن 1 5 اساك كئاهفح نمةّدولا نس ا ىليعس تن ناو ىمقست 2 مالعف

 لاو ا نءاضرعم هشفنب م

 وال ناكوامتلاءاندأ

 اللخ رتاكوَو باذخ ا

 طا.تحا هلت اكواكراضانتط |
 ةودقل هناا عم ملظع |
 هللا ح ورهتنايذو هحالض: 8

 : ياسا الا شون ةعطقلانا حل :

 هلوق كا ذ نفةقئارراعس روك لااا اوانبأ تلا هيوريملا ودول ادع احر قرلخ

 ٠ اناثملاورخآب ان اف د“ .حالملاةلظحالمنعاوفكو دع ئم هتلادابءاناعاعم

 حانجل دوم ليالافمتو 35 أب وعلا ةبقاص عداولاو 5 حازسملاب يسم هلوأو

 حايصلاو ىل ءلنيدفرفأ 3 قتحساقلاقافأ لهوتلقف ا

 لضافالا ضعب طخ نمهماَمْنام ىلع هلو

 هتمرني> عنتش_ملاضولا ف عما 0 3 0 اج 0 2 ملاط

 هستجراممدب « هرعلوط كول « هتمتكدئاعع ب اكيلا مصقأ ذا لاق
 هتمئسامىوولاددع اهتمعس ةاحو يدتمظك ظدغو+ ه*بفتن د وط مه بر

 هحو ريال 5

 لضاشلاملاعلا مهتمو) 35 ١

 *(بتيطلا ىسيعوكسللا |
 ءالع لع هللادجر أرق ا

 ةلريلابرهتشاو ةيقرهو. |
 اننظتممت نانا ع

 هيجل ردأ تناتمراحإ نايتلا ىراوج نمي راج ق شعب كاكروك ناانارزلات .انادادغيزي راناف بيططارك ْ
 ةةطاسلارادبابسبطراص | ١ لوقيأ كن هنا هيلع ىف ىتحتابزلا نبا لقعلهذذلاقاهج رحخأف ناسا ل هلأ نملجر |
 م ةنسف فون ع ١ فدسلايفوكللهتءعرلوطو ع فندلا قشاعلا ليل تاءاسل وطاب ْ

 هللا هجر ن اكو ةاتمعتنتو 1 ٍ .فلالاةقدهنم مسملااع 0 قرح جلا نم ىلا ىراوناذام .

 ةديقعلا حصا طاصالحس ر ا : فسالا نمقالئىذلالوطلالا د د ميو فاس الانام

 مركو سغنلاحالصإ افصتم 1 ' فعيلوتان زلا ىلع لدةسلذ 2ع اهندىوهلا تيمىرب نآءرس نم

 ا واع قدا م ةييسب ل ايفاماع ىلع : تاكو نينس ناسا هلت غل دةوهنن : راج عرابلا باك قدرك ا 1
 5 ارقفللا ع همددىلاهقَرَذ ريد ناكسنتانمع ىر كلاربعب د هرافملا لفطلا ىأ رم مالا :

 ءافعضالانعاصوغاحلصلاو ْ نامي لسا ا ناس 0 هماريغا هاو ما لكحص ىأر

 ىلاعتهّئاهجر نيك اسملاو |
 لضاغلا ماعلا سن متموز»# 1

 #(بييطلا نام علماكسلا

 ةهيالونم هلَضأ هاجر تاك ١

 قمو رئادإلب كاورنغلا

 ناخ مل تاطلسل !َنمز

 لصالاب ضانب انكم م

 تاوعؤلا تادبلق لسالب 5 هبي شارغلا فادحو تايو

 ناكني ريسملا نذ ديلح 33 يس ”الا مءرمصل اتلطأ ا ىموف

 ناثدملا ف سانلاب ىسان 1 5 همسجريصلا فرعتال كول افيعض :

 اهرخ لاف وهتغالبوهطخ فصوق نسحأ .اوةمل اذلا هيديصقب 5 رثخل اهحدمو ريد لئاس رناوت 3 و
 دوسمو لمس نيب نمد د قالا ىرأو 0

 ا ا ََن ا 2

 ' شفنلا ملح عسبطلا مياس

 1 نطلا ف بسعر ورضع

 0 ماي و م ا و وا وا جو « بر نلت ار را

١ 
0 



 ةاقا كارا دباس ط هودصتو
 اسف ءااصاني داري ناكو
 هجرفوتىالخالام رك“

 م هس هللا
 هحو رهللا ورةئامعستو

 هف رضرولو
 لضافلا ماعلا مهتمو)#
 ن .ىلح يحول ااا
 هللا تيط نيد ارو نيم

 00-0 ومازن ا

 سائلا نيير وهملاهاودم

 »ب (مدار نيمأب
 .ةني دعى اعتهلنا*ردإو

 نمهول أن اكو ةيتماطناعسو
 ل اةلودلا ءا أ

 ىضجاوفف هايصقوهأشتو

 تحسد تاَعَح م 5 ر

 ناك ورعلا لغتشا اولاكتلا

 ارق لاجولاكبحاص

 مس ةرمهع ءالعىع
 ”قكولاود ْوَأاننا ىلوملا

 لصو ىسح هدازاشابلاك
 هساعقومتنم ةعلختالا ١

 هدهز و ةنارقأ ءانعلع :

 كوم اوخو هنامزعاد هز ىلع .
 ىلا ىلع انأل ه«لسضافلا
 لاجلاد ندا نا

 ةشطئاعسق ةئي دمغملاو
 لاغتشالا هياغ كانه لغتشاف

 ىقهسرداا ديعمزاصع
 ناخدزت انناطادم !اةسورم

 راض ةشطنط فقس لك ْ

 اشانرساق .ةسرزعاشردلا

 اسردمزراص متهسور هنن دع
 اشاب مهاربارب زولاةسردع
 راض شيش طئطسقةلبإ دع

 ممل روحة سردعاسردم

 راد ةسردعاسردمراص :

 'لمالا ضارب اذنك جا

 روك ذات ايزلاتءادشنأ نو رهقئاولاهدلو صالاب ماقو

561 

 0 هنثمعل 0 مهار ارالو سلا هنا نضام كاد فراق و

 اش :رسعلا نم ءانالسطىا هراكدا دنعهنمىوات نك خأ هلوقكلذ

 حراصو مقاط نع هنمنعلقاف « هسنيبوىنيب مايالاب ول تعس
 ْ خاش ران ءافطا سماح و اد ىرهدإ ىدادعاوفاو

 اهريعش لع نعط نعت دقواف ع ةرَورْتُد تلأ ىوان نعل تود

 اهريصتروبةلادتع ةيعادك ب ةسامدننع كوعدث اذاقاو ٠
 هلوةثاذ نمو

 ا تر نءاللقرصتو يب هلوددعت ةودن فخر ةعح انأ هتضاضنا هلو

 اكن 0 قارن اف « هلا ودنموا مونلا اذهب نان 0

 تاورملاا» تززا س2 5 لدنك درك انيحاهلت اذ :

 اونامدةفومهسمء اسال 5 اهلتلق أ ارسلانآف تلاق

 , تاب زمامالار زر وانتم يب اهل تلف اذ و | تلاق

 ىردقى مو هتقرافدتل عنك وع لم ع نعةروريتردصنل

 اكادش هلو

 هفاضنأ هلو

 ى ةركسدف :ورعم لثم نع ةنامض نير قرف اذ تّسدلا 20

 رسعاذتنكدقو رس اذتك اقوي : ةورت , كلانا امن دلا نكت ناف

 رتل نمبوث تحت تناكمؤ نموها قئالخن الا هءارث التفكر
 ًاناحتمءامخ اديب نممأ 5 ءاخأ ىم ىركشن ن

 ْ انا امان ئاكانم هلو < ده ءاخأ نم صاخت نم أ

 || نرفط عت الا هر ضخ الو رهسضعي لودي هيفو# حدو ىعت خفارشالا تلازامود# كاذربغ اشهر
 8 نيعسرهاعهدقر وك لا تابزلا نباناكون رت” ةعدتللا ىذابالاداو دىأس دج ىذاقلاوهوكاذدعب 4

 : 3 مهو نيتيبهيفدمسأ ى ضاع! .هفاتس

 اضن آهمق هل و

 اكد اهنف هلو

 كن 1 9و نهاْنَعَم كج د اساس :نيعشلا ْنَم 0

 تث رلارتدوهنع لسغت 3 ةرطملا كل اي وشح ام

 ّ مصتعملاتاماناو لعأ ىلا ءتهنناو ىئاغالا ىفاكح لوالاو مهمل نب ىلء ىلا نيتيبلا ني ذهدّدعل اتحاص تساو

 نوقرمريكنرعق ريخف + اوذرضناو كلوي.غذاتلقدق

 تو رهلثسعالاك اثم د تد_ةفةمأهلارعسك نسا

 1 لسان فاو بأ اف. ناك نأ دع مدن ف اعنا ىلع كك هاولانرقأو و

 ْ | هويتك اعضر , لناويتكف كفدعببلا ره قلعتن اماؤماكلا نتاّكَسلا أ ىلواإ فهلا صالاراص اذاهبكسني

 ١ !|نعهيدقلاولاملان لاف هنمك ن نعرفكفابيلعتايتاكملاو رح صوابه ضرتخست نانزلا نبا نق

 ١ طخمدسفريثك *وث هتمشى ناك لكولا لول و تامابلف ضو عتاب زلانئاو كلما نع سيلو ضوعن يملا
 .|اوحخأ لاب قث اول'ن امام هناهنلع هضبق تس ناكو هلاوم أ ىصتساو بلع ض,.ةفامولنيعي رأرهتي الودعب هيلع
 لكوتملاةيلوش روك مادا اودلأ ني دج اضاع اراشاوق'اولاداو ةنلوسر 1 دملج راش لك ودملا

 اارمر زولا لعل خد قث ا اولا مانآ ف لكو ”|ناكوهمنعنعب هلبقوةدرتلاه سلا او دير هه ى در عقو كلذ ماق و

 الفهيلعكل :لكوتلادةف.قأ اولاسأق ىلا كلذ, برقتن ناكو مالكلاهدلع الغي ةمهكبفر وك نما
 ا هن رخ دج 1ىضاقلا لمحو نئمط ل هر زوةساف هتوذنف هلاو ريس الحا عهكنت اىدح ةفالدتاىو

 | || هعاتضو هك الما. نمدخ لهرك" ذقاساكرونتلاف تامو هيلءضبقالاعتومهدنعكلذادح و
 ا قىتعمط ا دج ىضاقلل لاق واض هوعهت تعدم ا ذىلع مدنف :رانب دفل ا ةئام هتعق تناك مالو هرتأجد و

 لطاب 2 معصم» ها نزولامقت سيل ءلاذتاك مو هلعلو لصالاباذ5" ملاءلاذملو هلوق



 هع

 ىلا ارط اودب دج نم مارونتنكادتروك ذملاتأ ا, زلا نا ناكواضوغبسنعدجأ مل ص ىلءىتتلجو لط
 باب زو نب رداصا اهب بذعن ناكو هترازو ماى لاسملا سور لمت هول دل ةدودهماهريماسم

 2 ةريماتسملا لحتدت 3 ةيوقعلاةر ارسنم كرو آوهنمدحا و تلةئاامف كف لاو مالاب نيب قاطملا نب واوذلا
 قجرار زولاهبأ مسهنمدجأ هلاقاذاناكو ةيقاعلاءذه ىلا دحأ هقبسي هومالادشأك اذان ودق مسج
 ديلا ع نمالطر رش ءةسمخ دقو روذتلا ف هلاخ دا, صأ لكوتملا هإ تعا الف ةعيبطلا ف رودةجرلا للوقف

 ةقاط ؛ وةاودبلامذسانلا لوقي ناك اي ةعببطلا فروة سجرلا هللاقف ىنجتران ينمو !اريمأايلا ||

 موذلا ىفنيعلائ لي رئام هناك ع موبىلا ول نفليبسلا ىف نتكفدنلاانرضحأف ١
 موت ىلا مون م لقت اند »< لوداماآدبو رنع ءركال ا

 هودجوفهنلا اًواذ هجران أ لكوتملااهأ رقابة رغلا ىفالا اهملع نعي 0 وابن لْغتس الكوتا ىلااهرب 1
 نال ةيلغ ضبقلا ناكوامون نيعب رأ راد ,ونتلا ىفهتماقاةدم تاكو نيتئامدنيث الثو ثالث ةنس فكل ذو

 بناج ىلع مهل بءامحتدق هط2بوتكمرونتلافدجوتاماساوةروك ذملاةنسساا نمرفصن + نيشم أ
 ايهحرمّتا محر « هيلا بصلادشرب « مونبدهع#نم لودي رونتلا |

 هيداتنهنمنيع 37 تا دىبعت 0 هيلع ( قع لد :

 لعزع هلتلةذلقثدي دفة تيأر رف ملا تلصوتاىلا تغطاتتايزلا نبا ىلع ش ضبقال لودالادجأ لاقو !

 تايقأاماذا ايندلا ينو + اه هرظذما. واه انذعو »*“ اهريغنم ككرادرم لاف ىرأام 0

 اه ردقىذإاهّيادمح * لك 0 لاك اب اندلاعا وي اه :ركشماهفو رعمدريص
 ةكماربلا عا طئامو لاقف دّماحتلل سرلوهنلات رضا ات كلا 0 رتل لسا |
 قلاعتهّيادحر تق رص لاف ةعاسلاهزهرمهل ارك دلاعف موعند

 د« (ديمعلاننأب فو رعملا بتاكل ادت نب نيس اهنا ربع أ د.معلا نب د لضفلااولأ 1#

 هلوبدأو لضفهسيف ناكوميانعتلا ىرت هئارحا ف ناسارن لهأة اع ىلع ذبهوبقلومدلاو بتل دبمعلاو ا

 دقوةلودلا د عدلاو ىلي.دلا هب ون نين سحلا ىلع ىنأ ةلودلا نأ كرر زو تاكهنافلضفلاولأ داوامأو لسن |
 ةلاملثو نيرشعو ناسمتن سى كلذو ىهقلا نب ىلع أور زو توم سيقع هنرازو لو دام هرك ذمدقت ا

 اناا نت تاكو هنامز ف دحأ هش هب راغب د مذ لس رمل اوبدالاامأ "و مودنلاوت ةسلغلا مولع ىفاعس .وةم اكو

 ليقهتمكل حالو ل ذمدقتملادابعنبحاضل اهعابتا ضع نم ردعلا لما-ةسان رلا لماك ناكو ىفاثلا

 ديجلا دبعب هياكل اتئدي لاقي ناك" ةهتدلا باك ىف ىبلاعثلا لاقءاض,بل اذ )!لئاسرلا ف هناكوبحاصا
 عج راسل دادغب ىلارفاسدةدابعنب ب حاصلا نأكو ديلا دعرك ذمدق: د قوديمعلاث اي ت تك

 ناار دماسلاسناكوذلتسالا نأتي ناكو دابعلا قذاتسسالاكدالبلا ىفدادغب لاةفاهتدجو فيكما 59
 نيطا ون امهنق غادملا نسحابهوحدم ودعس اشلادالبلا ع نمءارعشل ا اريهاشم نمةعاجمدصق و43 ةودحاماق

 : اهو قلااهادادئاصترهدموناجراب وهو هيلعدو قب
 اهصل دن ءاهتمو تيب سلا لاكيو د ارصتل مآ ريض لاو اوهداب

 هلاعفتيهتش ااملعفأ تنك ول < ١ ارمسكم خشولاردب ىذلا كرع# ةناق دايجلا ابهسا ناجر
 ارهودرس ع لس نمع 0 قبلا الفلا كأ 2 اردكملا جاعلا كيكو قا
 اهدعتىنا با ارعالا خل ن نم ا د 1 نمد ىلش او مانالا هت و ريف

 ىرق نا راضتلاردبلار “ب قفاضافاهراشعر 2تالمو دياردنكسالاو سيلاطسر تدهاش :

 اع ”اك نيلضافلا لك ت تت 4 و ارضخم اندتماكحلت ٠ #« ةنثكا سراد سوهلطب تعم#و .
 ارغؤمتنت اذا كلاذق 0 35 اركي تاسط قالوا ارصعالاو مهو هلالادر

 لمعتس دقو راني دفإل ”[يئالثهاطعأريسلا نوع داك يف ىاذمهلانءالاقو ة :راتذملا دئاصقلا نمىهو

 . ها باسط عمت ىهوةكيلدذ عج كلاذغلاع ) تان-  تاكلخ تا - 8( 0

 هنلا

 راني + كرد شي سما
 سرادملا ىد_اراسردم

 ايسودم راض 5 ناملا
 زاصَم هسو ر هيدا 5

 هيفوصاأ اه سو )دعاس 0

 ىدحارابناثاسردمراص م

 راصم تال اس وادملا

 ”لزعمت دادغبةنب زعاضاق

 0 :انيعزكلد دنع
 رطزامهرد نونا

 اسال ع دعاقتلا
 ملظعملا نافانلتاو ماقعالا

 تام نا.ءلاسناطاىلا

 ىلاثت دل ارادةكسردم

 ةيلطنطسقةنا دعاهاش

 نمىلاجتهللا اهافاعةيمحلا

 ةئام موللك هنيعوتنلبلا

 عبب رأةنسشف تام مفرد

 نآك ةَئ ةامعسلو نيكسسو

 اذهازدسلءلامتهتاةجر

 راقو وبدا ب حاصالاع

 فالخانشهنم تدًارافو

 سانلا دع ناكو ندالا

 سانلا ىواسمرك ْذَنم
 ءوسادحا رك ذنالزاكو
 نادآ ع ارن ناكوهسل ىف

 هلاوحأ عجب عئارشلا
 يار ادحأ تبا 1 ارامو

 هناقو أ اةراص ناكو هلثمايدأ
 انتعمو هيذعل وههيمياهذ

 ععس مو وهللاو وغللا نع
 انناواهتسك لوط عمهم

 بذكلا ةحنا اراهمفةلك

 نك و شد دلك" الوالصأ

 انطاب وارهاط ارح هاط

 ءانلعالايحاعت اهاعضاخ
 ءاي رغلاوعارةفلاوءاطصلاو
 ةماةنرعم !تناكحو
 هعسفلالوصأو ريسفتلاب

 اهعاوناب ةييدالا مولعلاو



 ىلا هث ايفئلاعسقب الك

 6 راشم عم ةنلقعلا

 قايهدسالا سك نفاننلا

 دئاضقلاو :ثد دما

 رب رخل ناكو ةسيرعلا
 ةكسقف طافلاو ماو

 ضعب ىلع لئاسوبنَكَو
 ىواضيبلاريسفت نم عضاؤملا
 نطغب ىلع لئاتسربتكو
 هنأ نارتلا ةناقو ند عضاوملا

 هس رعلانءاشت اهل 0

 نسا هياعقةس :راغلاو

 تا ولوتيقلاو

 ند ف ةردعل ةرضاخم

 اريثك قانملاو ع راوثلا
 هسحو رداعتهللاحوز

 هحوتف نانلاف رفوأو

 فئدلاو ناو هجرامهللا

 ىنبنعجاوأ ر يغصايب راك
 كذا كفطاد ىدلاو نس و

 رهتستس ىف: ةلاعألا لوق

 مساعراب ن جراب كستجو
 6ع ركلا كدت هم هر

 : نيلاعلاٍبِرهتدللاَو :

 ةقيرطا هياشم نمو)# :

 فراعلا خيسشلا ةنامزمف

 مر ركل ادبعىلاس عت للان

 ىدفع ةمقاملاع :رداقلا

 1 و[
 نى ىنانم ةناةخودلو

 هجنرارفو قسافرك ٌةيَضق

 اظفعوهرضةءالع لعمتا

 ارغب ناكو مظعلا نآرغلا
 هلاغتشا نامز فن ارقلا .

 لفعك عبجلا مايأ فعلا
 ةئاع وى :.راخلازعلا ماج 1

 هنت لع قوامل اتالم ةسج ر

 ةمذخ ىلا لضو مهو رز

 كا مدوسالاىلابكوملا

 بعض ةسؤملا كاسم

 ١ ناب رأى دقمو ةلودلا نانعاب لفح ساق وهو نسا مول هيلع لخد نأ ىلا لصوتف هان ىلااجلعدر و '

 1 هلظفل قفت ااهباك ىف زاخساو حافتل اتاك ءرهودع اهرك .ذام لع ة در. ثم ىف تسل ناحرا م
 ننر هغح لضفلا أ ة جرت قةدسمةلاةزهرك ذقس دقوب ربما ناك ىف قبل اودعا نناوهامسم قرتفاو
 "|| نالاهفرص سراقذالنىلاهح .وثاظفاهاناةدشني مسطر لال فرض؛ وهو ةنسقاهماكت ىنتملاناوتازغلا
 ١ ةتدصتيةخدتماوىرلاب و هونلغدر و رقوزك ذعدقملاىدعسل اةتابث نت زن زغلا دبعرصتو تاكو دنمغلا
 اهاوأ أ ىلا

0 
 ' قاطم مول نع ضف“ ه اهتاريغعمادمو . راوحساةنأس هلو *« زاك ذاو قايتشاحز
 رانا ضوى ذةناامود * انشلاركس ىضةنادقل كر اونافو» ويه نمّن كام ىدلق هن

 ٍ . ىراكشاو ةفاصرلا نان ىلا ىساغتلا قس راغصلا ن 2 تواطاهو و :وياكدلا لصو نعت ربكو
 قزامغااهشثازخ قود دع اضل ار تح ىلا ىتخ رازالا نوضشم ناوشن انضلاقرطخأ مانأ

 راقغلاةرئاغمىوس  ذلن شيق بنل ىراد وهللارادو تاط. « وأ تاذالانطا ومو
 6 ا قراهقلا نال نعت# رقناخأب قس

 راثنفءاتحار قرد ةئامازن ا ححو زارعلاو ازا رمشن 1 هر 0 زامل !عاومارةمه * اوم تفز اع ف راضنلا نمكندسل اوطَص دي هقالدشا تفصقرخ

 راكلا مهلا: لاسنتو 5 ومالا نمراكلا تا قارسنلا ليل هزرص تس #_ةئر سلا افخم فلك

 ا قراوسلانمفنلا ستاوهت عبتا لضفلا كأىلاو
 . || ىنلاهلاستقر عملامهالا لع ديمعلا ناءدزب خةعقراهعبت و ىزخاب ةديصقلا »ذه عفشف ةنعتلصتوخاتف

 ا لعنلا لذكل تللذو للظلا موزا كلت مْزل ا سئرلاهيأ لاقو هلل ,بهيلاراشأ آو هردب نييفقوف ناوندلا

 3 ىومعل ةوق د ل ؟ءلونأم ةريلخأ نم ىلأمهلناو كتاهل اراظتنا رحم ىونلاتل و

 نموعدمدعب يدم نم لصحأ لو مهمواقأةحىأب و مهاتلاة جو ىأبف مهتمهعافف كوقدصو 0

 ١ 0 : نيذأاّناالا ىهامو ىه نافةمالع حامل ناك ناف متسمسأر و وم مدن ىلعالا م اذ لعل 02

 1 مسقرزلا و اناش مههلفعأ كبكستع م>ازف كاثماوفاك اودهنيذلا ناو ةثرط ن نما هاوحدما لع

 سارع ةعاس قرط اذ لوة.امردب لوديمعلا نيادشر راف اءاقب مهفرشأو اعاب مهّدمأو اعاعش

 ْ هلا انعفدامان ,هاؤتاذاو ةرذعملا فئمالاطالا ن و ةدارتس سال قئلذم ةلاطالا نع قش تقؤانه

 : ذنن سودة ناسا ةلضنونانْززنهمرودصمة شخ هزه سنت رلااهجأ ةهئاينزعا لاس ةفدنل ءدماتت امانغنأ عسا

 0 1 هلاقلح ن د نم ةيتعلا اذهتح و تساامهّنلاولاقوريمعلا نتا طاش سافرمشل لط ماذا خل او ىذد

 1 ء د وسل معاق لا اكو ماعارت ىلا انعفدىحاذنود نمد.معلا ننان رفات هلو كانعت

 امو اذ هزيضصلالمتددتس ويا ةرس ص غن. ىماسم ى هنررفام ضعب ناو كل عى اق ىت م«ينضالو

 ! انآ تقر سقت انزلاق ىذن رق هن تليغاع الو ومتا ًاسالو وسر كات يعرتس الوات كسرت

 : تسلح نكسلو كضن ردت ىف الو كحدمىتل ًاسالو وسو ىنيعدتسا الو باب ىتمدةتس اامسئرلا

 0 تتاك نق ةعاسلا ماك ىف قادت ع :زاننالو ةسأن اب ىلا دحأ ىنمط انضال تلقو تاتا كنا او دردص ف

 : قعدلو كامل اناسلب ىنتوعدلن اكنف ةكساخملالاصعرمس لاَ ةرضاوءابلوالامعزو ةلىدلا نكر

 سانل اعبامو سله لا ضو 0 هر لدن ىلا هزادن دك ىف عرسأو ايضغمديمعلا نناراثق للا
 هللا نغلف ا هع نفت وهز 4| ىلع ىثملاونارتل فس ناهتناؤ لو ارامرادلا نك ىفوهو ةتاينناعممو

 هسملاهلح هنلاناثور.دعلا ا اع نكساسإفهسفاسكا اع هيرتسدمو هلانيهمهسغئ ار تاك اذاتذالا
 تبلقف احتل مة اهرتكإ وضرالا عمم ىف امام كن 0 انران لعد زب وهيلارذتعلل دغلانم
 تق ثك و ةنامن نت ارتغىلا نين وسنمس الا زك ةروصوةدصقل اهذهت دو ىلا مَتامنأ ىلا ديوعلا نبا

 نارند . ها ىاعزالادبجأةةعرت ففلؤماهرك ذ5تاتعزو> نمزاوهالاروك نمشاغزا ات



 ى رذلا ىدادغبل ابامسلان نان قو درعملا نسا نب قاز آم راادبع رمت ىنالةريصقل اهزهىدبجو لا ن

 نيدجأ حج رغلاوبأ اكو. لعأهلاوذت ”رففرعن حركلالهأ نمرعاسشل يطال امذيهو رعاشلا ل
 هقحميفولال ديمعلا نءاناكو هيداةيلعلاةيترلا هلو هيرب تناةلودلا نكريمورختدنع ا: يكمبتاكلا دمت
 «لابتكفدغي لفار اسمديت جف ماركا 7

 ناواتنضمم تتحاذاملو 35 مدخملا لعاستا كبك ١ * هلاافروذومكلام د

 مدقهفر طمدقلوةن 35 ملثم لّةت لانج رخناو 5 مس مو تلواطت اذّح

 ةلواد» نمبراغلافتسلو 5 لع ل لعل ىذلا لشم « ىذلا اذن لعاذتنكتا 0

 ل 35 5 امل ءوامم لو دقو 5 مسينأا ف كنود نم نكتو 0 ْ

 مرص افوأ فاضنالا ىلع لصف ع4 اهلك انلا اودحأ 1١ تا

 هيل انتكف 00 || تاهت اة رضمدقدقيمعلابا نكد ريثك م ادمعيقدايعن بحاسلاو و

 كلا اوحنأعبنرلامأع *« اتشلاوخأ عسرلاوهأ لسنا ةراشدلا تاق « مدقدقكعيسراولاق
 منيلاولاقفاذاد هبمعلانباسيئرلاتلق مدعلا نملقملا نمأ هي هلاونيىذلا اولا ْ
 موني لوقببابغالاريثك ديمعلا انك ْ

 اهملقعإ ردي وهو ىرعش وسل ءةدئال /اولاهبلع تماق دق و فاحت ع اننستابلا ىلع ريس ىلا تءاج 2

 دئالقلاهئمّدعنت اسذزهل ع تسفتتاغرطل ىمتععساذا نب دئاصتلا هسلا هيدؤت حوا
 از زولا باك . فاصلا نادت .ذام ىوسدتبت ا نعمت صبلو تنقو عدلا يكسو رعش درمبسعلا نيالو
 اهءّورب ذا ضردلا تاّعف 3 اهتب وربح ىنبعءادوس 35 تبعي ةقاط هحبولا فتن ار هلوذودو

 اهتمضءاضنبلاهنق توكست ب دلييف ءادوسلاثبل لقفهاهتب رغ ثجرامالا هّللاب ||
 لملاك ىفىلاكبملا لضغل اور يمالا رك ذدأا

 يراتعاا يرض لوحي « اًةعلاكنراقالات ١١ براقتالبراقالاو دع د ايالانملاح رلاخآ

 ةئامم ةاثو نيسمتو عسنةنس يفوت هناءارزولا باك قو اكلامق راو رس نانا بقطار

 اههيأ هلأس لئاسللاقو هذهيلا هزه ملت ىرخأ سرقنل اوةران جول ءداتعي ديمعلا نيل ضغلاوأناكو ١

 تددو اولا ىنارتسعا اذاو ىنغضع عبس ىكسف نيب ىف كف سرقنلا نضراعاذا لاق قش اك |ءسعصأ
 لاقتفه م نعمأ دقونياو لس ازيخلك أ اب ناتسي فاراك اىأ ارهنالاقي وهنعسرقتلا تليش ا

 لاقازكو بئاوشلا نموذصت نأ لقا :دلاة عش ذهو تلق بتس ام لك اراك الا اذهك تنك ولتددف
 ىلعر ريعدابع نب بحاصلا نا عسماسلا ضعي فتن رو لعمل ع راتل ابك ىىلاطإلا مههاربأ» 0

 دشنأف ٍِس انلا ماحر نمصغن زيلهدإتاكن ادعب ادحا اندر 9 هناقودعتو راد :

 . هنمرهدلاع زف. ناك نمنيأ « باجاو باحلا كاذ نبأ « بائتك | العم عيرلا اهعأ 7
 ناثتك !ىارتعافىالو متأام دع ماش اريسغوةيقرالب لق 35 نارث بأ ارتسلاف موسيلا وهذ

 كش و ركل الات يبقا ساما بألا مسن زةوشايإلا نوت نيل دلك تا

 لقداب اا فز راوخا ارب دقتلا اذهىلعنوكت نأ نككالودابعّن/بحاصلا باب زاةجادقو ىزراوملا ||
 الامم قد ل موقرادم رات راق ناجل نيب ىلءءاكح ام ةباكط هزه لثمو ١ 1 ذمدمتاك بحباصأ

 اهنا نمرادلا هذبهذ. * اريتعمروهدلا فرصا نى عا بوتكمميلعوا ماي مسز ْ

 اهمز اوحَنمروثلا 0 5 ةيهاز كلواملاوابب ىدوع

 اههحاصدعب رادلاشحوأام « انك ايبةشحو تلدبت

 قأفيلأت نر زولا بلس باك ىتيجو مث با را ةئابثنا وبدا 7

 ات سلب فاعلا يسشلاا

 قدعق م هدا مامأب رهشلا

 ريعسملا هيفوص ضاياةن واز

 نلغتش ا اوةينيطتط سق# هلا دع

 هعفعصمفتو ل

 اظفح افلا ىوق تاكو
 ىف وره :وهقفل لت سم

 اطعالا انئاطاس نا

 ناي ناملس ناطإلا

 مهردتئام مول لك هلزيسع

 سانلا ىتفاقانتفم هبصنو
 ةهمكلا ىف هيراهمرهطاو

 سانلا عت ناححو

 هبذاكل ناك مهرك ذو

 نواسقلا ف ماطور

 ةريثك 0 تلم لسقو |

 تو لك ايهف علاظب
 ١ انصر 0 5

 ناك ةشعب رالاةواذنا ىف

 هب وقع ضأب رضانرب
 فرفع ناكو ةديروش

 ل - دعف 0 1
  ىلاعت هليادجر ةئافاثو نيس ةةسدا دعبب لمقو يرلا مرحملافليقةورغص فروك ذملادمعلاننأ وتو ا

 تال ار

 لطعتت نأك هنا هنعىكد

 ةيض نم ]ساو
 ماعد دعت و همدان 5

 يلا درك ذب و مهلفعي و
 ةتسيلاىف ةوالتاتقو

 ةيادتجر ناكو هلباَقلا
 مب رك ةرضا حلاو يلاعت
 ا المذاع قالمخالا

 لئاسملا ئابعو رابخخالا
 اعدم اعضاوتم ناك
 يتعضصلاه دع ىوتسا

 هيلا تكتشاو ريبكلاو

 لاو زب كاعبف ناسبنلا نم
 دقو مدلل ادوقو ناسلا

 ىتقولا كاذدعب ندهاش ا



 ا ططتسلا سمشتا سا 7-0 لل ا ا
 0 اناس تاكررازولا تسد ةلكمالع ملبن يي انك ةغناز لولا ن كرةنود+تترتاماملو ||| هنعىتح وةظفاحلاةوغلا
 0 ءانث ىهناو دافةدوجولاةيلادلاة سلتا تاسبالا ىنتااهلا تنك ىذلاو هو لضاوذو لل اضف اذا رس تاماركخلا نم ريثك

 |١ لويد صولا نتك لاقوة دلاوةجزت قةنتبلا ف ىبااعتلاهرك ذواهرك ذىلاةحامالومدلاو عادم بائطالا نمافواهاك#
 | ندع مادملاءاذهارماظنلا اذهان لع ظفحت لنافايرغلا طم« يف فاجأ عمتماظن اور معلا صرف نم ةصرف هللا ار تزّئناو رهدلا نيع نمةدقر ىدسأب "لاعبه لاط اللا تمنتغارقفذلا و نعاروتسم ارم هي دهتسا م

 |١ نآىلاةلودلا نكرذراز 0 ذملا تفلاوب أ لز لو رعشلا نم عطاقُم هل رك ذومالسلاو شعت تانبك
 هع رضروف و هحور
0 

 1 ىلع ماق ًاواضن ا هر زوتساف هلودلادب ٌومهدإو ص الاب ماقوءاا فرح فهد قزوك نمل راتلاف فون 0

 3 ارهظفهيلع ةودلادب و مسلق ىرغأ هناا وةرفانم داع نيت حاصلا نيد ؤةنتن تناكو هديل مةدم كلذ - 0 اه
 ١ تسر هجين

 ١ حرش تامد ١ 1 هلامتعاىف هوذا ةلثونيتسو تس ةندسرو هش ضعب هلع ٌض مق ضار ءالاؤ ركنتلا هنمهل ةتسعم ل 0 رَملا

 ا هنا لعو هسفن نم سدأ آلف هردب عظقو ريغ لاقوهتتكزحو ةقنأ عطقو هلام حاتخاى ااعثلالاقو هلا-اجمذ

 ا ةعق ةراسممج روسا 1 ةيد تح قشق هديهمل عى ودام عجل ولؤدتف ودام هأصاخال

 ْ لاقتقرتسحا دانا معان راثلا اها اأو نئافذلاو رئاخدلانمدااولو هناك ام عم ةرك ذئاهف
 ا عاون أ عهضرعت ل ازا دحاو مهردانل اوم 1 نمل بحاص ىلا لص الدنناَو ذةءت صام لغفا هيلكوتهال
 .||[تناكو هناملثو نيتسو نس ةنسر الاعب روت نم ا حالا هوب ل ادت تقلي >- ناذعلا
 1 ى :رلا نم ةازغلا مآنأ هامات ونيسجنو سجد :ساف ناسا ل هأ فرصن انو هالو ع ةندالو

 1 ىديملا نيل تفاوت سدئرلا عرش اهرش هللا عفدوةروهشمةعفاو ى مو انهت رح ىلا ةنداط ادع

 | لاتفطا ارضلاضعبدشل الاقي اك اذه شدا ضراع هللاقف ةاوذلا نكرهمؤد عراد لوح ير
 هرادج أ ضعب لوقيهضوتاوجلا اذه نم نسدتساو ىرتأ تاغ تالئل دي اضن ازهديمعلا نبا

 . رصانلالذو مل نيحلا لق + : * ملام مر ل اوزيمعلال1

 مثالؤأ كفي رشلالعلاب

 ا قيرطف تغر

 مشل ا ةمدخىلا بسنناو

 ديسلالانعت هللابفراعلا

 لص وئ راكل اردجأ ا

 فوصالاقن رط:هدسنغ

 الو هلي دزتواهلك و
 ىراخلا دج دما ١) تام

 اناعناكو ةناقمالماقا

 ف قاينبلاب دأ اذباع

 1 رداغلانووِطاوهنامزلا ناد هلادسبف كسب حتامزلا تاك م

 ا خفلاو اتاك وةزمدهلا فرح كانهراظات دحر قدرك مدت دقودابع نب حاصلا ةعضوم لولو ههتوكارظنلا لعردقأال

 نينبلانيذعدا ناب جهلدتةدع تشي تأ لية روك ذملا ةلاسخ ساكعنالع ركلا

 انااهزاخوايتماواز ي«ب انلبةسانأ اينذلا لسد هل :رد-[تنكوشلا

 اندسعب موقلاسلكتو نب اولزن ذسق اك اهانازنو ناك م دسنغأر غب ناكو
 دمعات هلا ىأ ىلا ن تملا مو

 0 ىزاذ>الؤاو 7ع كلاغلاو ضل اَنيبْهل تلقف 0 ام بكت وثاولا كلود
5 

 - ىكاحن كا ةىامىرت تاةذوج اجا: -اوكلاملاقق فش نمو 33 قاعنأ ظقدرمم لك :وهتاقف

 ل هلْوُو ولد 2 :وناملا

 ىقلاقو ةقودلا ةقنرط

 0 زاكش اكل ل تهابود

 ىأس اعمهْنَمَذ ْن 22 نولا بلاثمماناباك عشودقةئ دان بلاغ رتخ ودل ار نن ىلع نايحوت آ1كاكو َّ و لهت اقذف فوضلا

 اههتعرم 1 * اامامكملس وامهمت اًهيدْدَع وامها علما و ذانع نب تحاصا اور وك نمل دب دقعلاو ”لضغل ١ لا 3لاق مهركتا 2

 || كلمات :روذحلابتكلان مناك !!!زهوامهفضن أ افؤامت ماع بصعتلا غلاب والاتفالوا راسنا نم ا راخلادسلال ع
 ار وك نا نابحتوب ناك هنقثا نم فرعخا ام لع ريغ دن روحو كإ 5تد رحدتلؤ هلا ا كناوألا دحأ 022 زاك ار 50
 قيدسصلا|باكوؤئاسلاوزتاضبلا باكو ن داصفةتنش اول او عانتمالا ةروهشملا تكتل نم هافنصم الضان مرصع الع نم دسحناو

 ناكو نا ذريءواضن ا دلعت ىف نر 97 ذولا تلاث مواسضن ادلع ف كاس اقملاَناكو لحاوراحقةةادضااو
 | نمانثملاءاتلا من ىدتيح زقلا ؤةقادصلاو قي دّصلا باع قكلذإ ل ةةنامعب زالاةنكستلا ف ادوح وم

 ةمدستىلا هدو هك رز

 مشل ىلاغتهتلاب فراعلا
 |! 1 نماد ازا لو ةلمهملاداهد عبوات نم ةان* ”لاءانلا نوكسو ةلمتوم اءاط اًرسكوواولانوكس سوأ43 وف ىبهلالا خشلا ناكوىبهاالا

 1 ديحوتلا عب دلدإ ,ك بأ نلاقي نكمل يلو اه هلالي بستسللا هزل ضرعت باسنالا بتك مشو اعلا كلذ َلَع "رقنقاشتأ

 هلوق ىنتملا ن اود حرش نم ضعب لع ءلعو فاز ةلايرعأ انمعونوهو دادعس ىنولالا يتلا راز ولاق

 07 نار ها راج 5000 أ يللللاللالال707باب باب ب ب ببيبسعا" وئراشلا ديشلا



 باوصلاب ملعأهّنلاَو .. ديحوتلا نم لح آهيف نه. د تافشر ىف نم نفسرتني

 دب( روهشملا تتاكلا هلة م نب ن يسم نب ىلع نب دمت ىلعوت أ )د :

 ردتقملامامآلا هرزوتسان أىلا هلاو -تاةنتواهح ارت ىبح وسرافلاسعأ ضعي 1 اوتبهصألوأ ا 3

 مون هيلع ضبقو ةنامثلثو ةريشع تس ةنسرخ الا عسر ن متعب هلل رم رالديلع علو

 تادعب سرافدالبىلاةاغن ع ةثاهحتلثوةرتشع ناهغةنس ىلوالا ىداسجت نم تقر ةللةرششع عب رالءاعيرالا

 لح صوف هنعايثان هل تن وةنع ىجتالوسر س رافال ىلاهيلا لسزاف اب رهاقلا مامالاهر زوتسا مرد

 قحوو زولز موه عانوا نوت رشعةنس نم ىحضالا دبع نسى مول :ركر سراق نم ةلَممن
 نب سمعو ىدح ا ةنس نم نابعش لو قرتتس قريد هلة م تبغي م

 هر زوتسا ةنامملُتَو ني رش عو نيتنث اةنسنت نمل والا ىداج نم نوا-خ تسل هللا, ىضارلا والو ةئاملنو
 قطارلازومأ ىلع اذوكتسم توةاءنن رغاظم تاكو ه ةرو 5 تم ادسسلا نمىلوالا ىداج نمنولحن عم كاش

 ا

 فت م” ةفدا 1ك اواذ :رلهد قر مولا نس ازهدرساع روكلذف مهفلاخالةفيلخلانا اوهبلعاوم

 هلا د احلا ةروصةنوفرعن ىضارلاىااواسرأوةببلعا اىجوتف رود دلا تودايان !مهعمز ماع نافل

 عسب رآل نينئالا مول ىفناك كل ذودول فاسو مهب ارد داوصتتسل وهدم او- رف كلذ ىضتقت اب اناتسا آو انو وذ

 كاةراز ولا ضن وفن : ىلع مارق اوةناسملثو نبرشعو عد رآةنس والا ىداج نمش ةليلد

 عراشلاب ةنريضق هل قمن لعابأ اهيلا لسور رولا ىدارلاو لف حارا دواد سيء ندا

 .صاخ مران دفل1 فلا هطخذدأو ريثك يمد والا عم ريسغو قيلعتلاب هراكملا نمل
 0 ارلا سبل اذفنافاهتعاط نء جرح ةفالإلا ىلع ىلوتسا قئار نب دمج كسابأن ا عهراديفالاطب ساحو
 عيجف عايضلاو جا اردنالاعأ رييدت هيلعدر و ءاسالا اريمأ هلعجوةكلامملا اريد دب هملا نض وذو هلام “او

 ُّط اتا وهرايتخخأ بسح ىلع فرصتو هنأ ب مظعو هرمأ ىو ةفزلانما عسبتج ىلع هل بطخي نأ ماو حا

 ىابىسلا قنا كاد منت اىأرانإف ديعاوملا لعل اهم لسع ملف هك المان عج ارفالا ىنعم 1 امهللاذن و ىلاو همم نب ا< ل اريضف نيسما نأ هدإو كالماوهءايضو روك ذملاةلقم نب االمأ ا

 كلذ لعف ىتم هنأ هلن عدو هيلع ضب اوهك اسما,هيلعريشت ىذارلا ىلا بتكوةهح لكن مروك نإ

 مدقملا عدنلا مهلا نو رهن ىلعدي لعمشت لاك رام ل الا :راملت هليرختساةرازولا»
 قطار ا لمت !قوتس الذان رفاه مي لا :رلا تددرتو ل ًاسامىىل ا ةياسسالاب ىذارل ا هعمط قد

 ليل ناضمررهسش نم قي ذفوءرادنمبكر فرببدستلا متن نأىلاهدنعمتوا و ارسهيلاردختاب تا دفنا

 رادىلا سوالف ةروتساارومالل حصن وهو عاعشلا تحن روك رمعل نال علاطلا اذهراتتاوذد
 هناوىرحاعهري_تاوؤث ارنب اىلا رق نه ىدازل ادخخو ور < قوة ةعاوديلا لوصولا نمدنكك ل

 ةيحس لا اوترشَع عبارتاك لفك ذ ف تالسارملا امهر تدةزتو رسأ 1 ىف هاصح ىح إم : ىلع

 ةعامجوق ارنب حاشر صحو لاقتعالا نمهحرخ او وممن انمآ ىضارلا ارهط أ ةئاسملدو نرش دوس

 امهءالك ىسهتناالفةعلاطللا كلا هه بنك" ىلا ىندلاهدن عطق سلا رق قأ أرنب |ناكوالراتتو داّوقلا نم
 ا هومز اذةأو ا رمل لع مرالعءابطالا صو كا ذ لع ىدازلا مدن مثديسناجخملادرو ىنعلادب تعامةزب الاف

 تسرك ذورة:دقودلا عطقبهسيلقى ”رقملاذوينش نب دمت نسل ىبأ ءامدةحتت كل ذناكو ّن ّىر ق>
 نيو تل ات 0 حلاو لاقو قافتالا سع نم كلذو حا ةجلرت ىف :

 هفرعاف نتسك انآ هذاولاو د نعل ّاآض لاخعا كت قدح اع تاحذاذاتنك هتاساعملا ةماعلا

 نارتلااهبتنتكو ءافلطإا مبتمّدس لوم أود وكت وهدن ىلع ونا اسما باعت مرا و هواش

 م خيسْشلا درطو 1 نعو ًاربزولاءاجاذاهنانهب رج |تاملغلا عم زول ٠ ذملاتوقابنءاررةفةشحور 1و

 قدشنف عوطقلاةءاشوهوركلملاءاهتنا اذه هللوقأو هماس اف ص وصل |ىدبأ عاتقنا عطغتنيتعف دع ركل
 1010101097752 ع ع ومس

 ماعلا كلذ لاقو ماعلا كلذ

 ئث ىاب ىزاضلا ريسلا
 تكرت تلقلاق لءتسشت
 ىلع مرباف معلا ,لاغتشالا

 داصرعلغتستا تاقلاق
 ماعلا كلذلات لاقدابعلا
 ناكسلا كلذلثع لغتشت
 مهءالقعلا لقعأ تاو

 كلذبحاصلاف وءاكبملا

 نا مهتح ف باتكحلا
 لاق قة رفاكم يكحلا
 قدزطو: ىلع بضغو

 هسلكت نم

 ىأح دوم شل ان

 رعت يراك هزه
 ترتد ك مج
 مهر ط ىلا كلاسلاريغلا
 نمم] هلاحت روك الفأ

 ليال لاق نيركنملا لاح
 اوخا يزن فا ارانعالا

 تاق قسطا قيرطوملا
 نتكح لوقب قددتانا

 فلاخ ايش قفوصضتلا

 زوبع لق عرشلاوهاط
 لدلاف هسناغ 0

 هنيلع :راكتنالا
 كَ للص 0

 تكلتلوصحدعيو لاخلا

 ارمله ةلشبا
 قس هرحاما ده ع سل

 قىلاعتهنناهجر قولدن و

 0 ةيس

 هيدق اوم

 هنياسر 5 ةءامتعنتو

 3 رعلا حيدر
 هتلاتفراعلا مسنمو)#

 ةسفيلخ ىزربعيشلا كاعت
 «(ىدبجلا

 ىراطلادبسلاعمبحاص
 لسالابضايب اذكع
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 3 1 2 ا ةقنرطلا ةراتع لصف

 نكسو داشرالل هزاحاو بي رقضعب نم ضعبل انا * اضعبباقكزعي تاماماذا لودي و

 اممسيادبلاعطقنالاقو ةرازولابلطولاملا فهعمط ًاوهدب عطقد بع سلا نم ىضارال لسرأ وداع ا ادهازاداعناكو هئطو

 ١ نباىلانيمنملانمناكودادغي نم رتلا كح مدقاساو هنستك وهدعاس ىلع مةلادسش ناكوةرازولا عنع ةيلكسلاب سائلا نءاعطةنم

 كانعت . هللا ىلا اه وتم

 هناىور انطانوا تفاظ'

 نمو قارغتسالا عاد اك
 هيلاىأ هناهسيقانم ةلج

 هيدهلاق يرطب زو لحر
 ردكتالو انهلبت ملسق

 اهل اوبق مدعنملحرلا
 سلاهبلاهرزعارهلتملاق
 نم ةرشلاهزسهت رهو

 . || ناكف مد نم نك ملوبرذعة ل مةليوط ةدسمس خلا ىفماقأو عامفاضيأ هناسل عطقب سس قئار

خأ همغب وةيذح ىرسلا ديب بذحتركبلا نمهسس غل ءاملا قتسد
 1 ىنمناامَو هلاحح رشف راعشأ هلو ىر

 هلوق كاذنف لوب ةلاباجقلت مدعوة كانملا نمىوكسشل اوددن ثرودمل اهسأ

 ينيك تنابفمهمئابعأب ت م ةثون نكل ة ايات مسام

 ىدهعتعاطتساامتطحدّقاو أ ىنبددعي مهايندةومرج « ىتحئانندب مسهل يب هتعب

 ىيبف قيع تنان قايسحاب 35 سشدعةدإ نيمل دعب سيل 5 فقوافحاف مهجحأ و أ طفح

 فاناو اذا اخاّش لَو رخ هدلا ىضءاذا ةلذاذتسا اضن هاد منس ا ىلاب وسماه

 تاوخخآلاعمراءامدس دع اذلسا سفن تسهر انانا

 وضعي لوشي روك ذملارن زولا فو
 نْضيشي أ نسمهلاءانل ع ضخ ءارزولل لْزعلااولاقو اهرهمنمالد»ك تحوز

 .٠ 9 عام ب 0 5 2 || ُ |5 4 ١

 ضبان منسي قاللا نم < ىلءانأر زولا نكحاو كدفكا رح فراك
 رهدلاة هب ىف ىلاعتلا هلقاماضت أ هرعش نمو ةنس فك ادعت هلل اهجسز فوت

 ةزامعسلا و 0 هو نكسلر | مقرمملا ةهْرصع نععاشىف #3 هسمنر ىلعاب ىتف تا اذاو

 ولاا نبع قالوا كاك اه هياهرذج تورعلا ضذنلا تلات | د رعلاهرس هنا سرق
 ىنفدو ةثاسملثو نيسشعو نانمةنس لاّوشرشاعد حالا مو:هعضومىف ىفوت نأ ىلا ةلاخسا زدت علزت ملو || .هللاب فراسعلا مستمو)وع

 نيثنث اًهْيَس لاوش نم نيب عستلرصعل ادعب سربإناه هول هنذالو تنايو هلهايلا لس تامر داعب شدن مع هناكم || ةقيلخ احششلا لاعت

 نملوأ هناوبتاكسلاباوبلانءاةجرتى هربت مفرط مدع دفوىلاعتةئاهجردادغب نيتئامو نيعبسو || ...٠ *(ىوشنلا

 نباتسجبر فروك ذلافالخلا ىلعموخ وأو هةروصلاهذهلا نيمقوكملا طخنمةسقي رطلاهذهلةذ || نمدكاعتهناهسجر ناك

 اذاهلوقئلذ نفهلمعتس سم ةأوةنم طافلأ همم نئالو هيواس ا عسمتودتتز رط عدت باوملانناتاوباوبلا || كرت عالق غلا ةسبلط

 نءىبسبعياض أ همالكنمو ترثاثيضغاذاو ترث [تيضراذاو تكلهاتضغبا اذاوتكلابتتنيحأ || بسنناوراعلاة سقي رط
 دوت خيشلا ةمدخملا

 | لسوروك ذليل
 فوصتلا ةعبرط هن سنع

 اناكورتنلاو مظنلا فعاد ىبعملك هلوابلطتالاب رظن ءانغلا ىط اعتب وابسكتالابداترعسملا لود
 7 0 .هلوقهنفدنر رغل اهيناعم نوعح زعمرك دهر ةتملارعاشلا كورلا

 مضالا هفوحت تنادو باقرلا# # تعضخىذلافيسلا مةلامدختا

 مفقلاهىرسعلم عدت, لازاه < ةداعب ئئال ثوسلاو تولاف كالصوىتح اهلك أو
 مدختغهرأن ماهل فوسسلان ا 4 تيرم مالةالإهّثائذت اذك نييااطلاداشرا ةبتس

 هول هدالو مو مجلملا طنا بح اص هنا مدصلاواغرات ابد د يتاكد لهم نب ىلع نم نس طاةننادنعوتأ هوت اكو || تاكو داشرالا هلزاحأو

 , ”الثو ناعدتس 0 :اللعس رر عشافف ةولو نيت أم و نين نآس ةيَس نام ررهش سس رول | عولط ءاعت رآلا سانلانعاعطةنمالح

 نه دالو هناهنلاب تملا مامالا رانا فرك ذ 01 اسع نبا طفاللان اق قئارنناامأو ىلاغتهتادجر ةناملدو || داشراوتادامعأ ابالغتشم

 اعشحماعضاوتم نيلاطلا»

 كرابماروقواسلابب ذآ
 : ريب أ ىَدَض سْمْنْلا

 اهلوطب هليألا ماني الناكو

 06 ذاشحلال يخط نيرمت ا محانص ووط عئاولو هرتصم ىلا هحرت مث ى ذي شحال هل : ديعنت ردباهنمجرخخأ قوقسمد

 ةناماثو نيثالثةنس لسصوملان لتقودادغب ىلاهحوت ثقشمدلا عجرفىديسشخالاه زهق رك ذمداملا

 هرك ذمدقملا نسل ةلوداا ضان هلتقلضوملابهواتق نادج قيشاليقو

 ١ نب رات ةلودلازعر زو هلودلاريصن تقلا لع ةيشن نت دير هاطأ اونأر زولا)*
 ليف سننم راسخ ناكو
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 ىلاععت هتلايالغتشمنعلا
 *(هرك ذمدقملاهنون تن ةلودلارعم

 . || فدربصت نم فرط ةلودلاز عتج رن فم دقت دةوءامركلاتامع أ وءارزولازاك ًاوءاسُو هول اة] بحس نم ناك تاك فتور لانا

 هيض : : نملكو فاعلا ةراؤم : ٠



 ةقب نيد وز و تتارداك لاقف ناك كم“ تلاقا ردازعبلا نم شمال عاملا انا ارومشلاةبشت

 ةحاحلادةشنامءرمغنوك عبلة متاع عهشلابتاراذهناك اذافرهش لك فّنمفلأ
 دلاو ةلؤدلا: ازرعم يطمح اصراض نا ىلا لصوت ددسن لو ىف ناكوذاد غب لبعن ان اولهأ ن مناكوديلا |

 ىروهدنعهلاعتث تع ةاوذإ ازعءىلا ضال ىذفأو لودلاز همتامالو مدخلا نماهريخىلا لقتنامةلودلازعا

 نواخلايل عبسل نينثالا مو ةلؤدلا اًرعمر زوتسانا ىلا مدقتو ردضةعسو لضوت ف ناكو هم هننالهتمدسخملا

 هلج هنا ءإ_صاحوه>رش لوط كلذ قضتقا تنسل همءل عبق هنارثةئاسمتدو نيتسو نيتتاةنس ةخغاىذنم

 كلذفو هنروشمو هيآر حلاكلذتسنف ةلوداازعرسكوز اوهألا ىلءانتلاف ةلودااد ذعدعنب اةيراعت لع

 ةرصتلابتينطا اناسغوب الوش

 انس دن ىح كلا ضرب دب * هلآ نيس ز اؤهالا ىلع اقأ

 اروح اوئوان ةطسواو 001 ىعع هلؤأ ناك امآرب دف

 لمعمو ظساوةتب دعةئام او نيس آؤ تس ةندسة ا|ىكذنمتمعت ةلل سنع ثالثل ئنثالا ْغ هوب هضق ناكو

 هيعمل ناكمنا اهتماهعاسعم هعوتس 1 رماه هنولن ةهلودلادحضع 2 ةنراز وةذماف ناك هتنب م نلوهشع

 ناكودادتسغو نيتاسبلا ا ار[ ىمس قرزاأر تش أ لسحر ةلاهنشت ىرذعلاركانأ

 نن انين ىةنن تاك انةلودلا: ارءهمور*ةتلقىلا انزغت كلدلغفيزب زولاتاكو ةياطادزمب "سدا ٍ

 تلطاهلخذودادغب هلودلادّضغ َكاَموةّمج رت قءانفضوك ةلؤدلاز ازعلتف الفةوادعلا نم ةلودلا دضغةمتا 0

 قكاذودادغيبىدضعلاناتسرامبلاةرضعهيلضلثقالفزإ فلا لحرأ تخت مال وروك نلاةيقشا ]||
 باك قىادمهلاننالاقو ىاغتةقاهجرةئاعلُتو نيتسو عبس ةنسلاّوْش نمنواتسلة عملا مو

 سانلالاقؤيطملا مآ كوني ناكن ا ذغبروك ناآة يقي نبا هيون تن راش ةلودلاز ا:ءرروتساالريسلات ودعا

 فاصل ا قعساوبأ لاق ةغادب ف لأ نب . رم ءامؤل نب زمشع ىف غادشو هن ود عدم .رك رثبسوةرازولا ىلا :راضغلا نس

 تلاعنةعلد قثام ىلع تدازف ” رضاع د قع اههامن ةعاخ سلا كو قانآلا ضع قبرش وهون ًٌر ١

 لوو هو ناصع اهل سأ وكشف نوع لع تثتاهعدتاهريرانز فاشل ةذهىر زولاىدسايةتيتغمل |

 نييب ركاترضحالو هلودلاريصنن غثاطلاةدلاو هبضلو حصانا, ةبقل عسل مامالا اف نيبقلت قلو

 هلو دلادضعةرهشفالوعمم ودا ادضَعَملا ةإدحو م[ وهنلغت 2 اودلاَو تضف هل اودلادضءةبعنت و "لودأأزب

 هان ربا ذالوةنسن روسو ان.نوزغ :ةقاطلا تان ةرادر:ةةئلض ع ع هدم ةل فاه حر 1 مم شارت ةنس ا ًاروعو

 5 ةلوةيدأ د غب لودغلادأ ىرابنالاب ومعن تار عن لع ع اول

 اوماق نيس لاوس فانا ان كد تار علا ىرخا تناقل 4 : تانمسأ اقوا 00

 ةالحصال مايق مهلكحو 35 اييطحت بف اق كلان اكتم ع تذاخقلا مايأ كادت دوفو

 : نأ نعضرالان طر قاضالو 3 تابدهلاب كت كن د, تددم

 تايفان لن وز ناتفكالا ن 5-0 اونانناو ايفو ااوراضأ تامملا وسعت ن نم لدغ قأ

 1 البلت ارتنل ا دن ءلغشتو ذه تاقت سارخ و طاتفع 320 رث تربت سوفنلا قل ماظعل 0
 تاهضانملا نينا |قافالغ 5 دن زل ند ةديظف ا 2 ةانخلا مايأ تنك نازك

 اعز طق ءزج لتقزألو ني ةاردعلا ارثبغت كنعدغات د لأ اهنف لق عَ

 هسيفتانتعالا ةةرهدريسو دع تارتسلاب كلابلاظم داعف هب :قكانالا فرض مريع نكو تانئتانلا را لستفتنأف- ع تواثتسافيئاونلا كلان أسأو تامركملا قانع ند نكم.
 تاثيسسلاهمسافع نمانيلا ٠٠

 مانقىلَسَع تروفسةى اواو أ تايزاملا عومدلان فق ع ىداؤسفىفقشال نظانلسلغ
 تاحئانلا فالخ ايتو «ىاوقلا ات نم ضرالات الم تابجاولا قوقطاوكضرفل ٠

1 

 تاسعا اوقرةثتيضم دع الفازعس رمشعم ةننكو #6

 ةبلقتعةعمسلاح

 مون فحص ًاانوةسشخلاب

 نبعؤةتلغب بكر مايالا نم
 نكت لور فسلاداراورخلا
 نانتادعتتوةلخ ارودازهل

 لح ردي وة تفوضأا نم

 ووك تقذن نأىلا

 هرفسلا طا ةتح وزر

 رازدعو زان اىلار ةاسف

 مسوةيلع هللا صىنلا

 تامؤ ضصص مايد عن و
 6 «ةللأسرو لانه نفدو

 زر وعلا

 هللأب 5-7 3
 . خسلا لاعت 9

 دب( ىوامسلا
 ْنَم قكاعت هاه ر ناك

 الوان ثلا ل علا ةباط
 لصالاو فوصتلافبغر ع

 هتلات ف زاعل ايش ا ةمرقق

 3 تقلد حاحا ا 0,

 هدنع لك صح أو وذا نما

 ناكم سلح ىتحةنلغلا
 داشرالل ةناقود _ىبدهضشا

 ةشلطخرك 2

 اغا ةمهيامجر تاكو
 قئالخلا نعاعطقئمهسفن
 ناكولاعت هللا االءدتمَو

 اعسضاوتم انبل افزاءاملاغ

 اروقو اننيلابت دأ اعمدتم
 انخامع 31 اهلحار ويص

 .ةانبأ ن عاضرعم ءاهاوريخلا

 0 الر ىلا اليعمو انثدلا

 ةنسىفكاعتهتلادجر فوق
 ٍِ ةنامعستو ناتسسو سجن
 ؛ فرفوأوه-ةورهللاءّور

 1 : هحوتفنانملا

 ناعتهننات فراعلا عتمو)#
 فسول نيدلاناسن ميشلا

 8 (ليبدرالا
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 ةيفوصلا قب رط لسمحت
 هللاب فراعلا شل دنع
 ناكو ةفلخ ىلح لاسعت
 الغتشماضان هاد هازا دباع
 دازدقو نيبلاطلاداشراب

 ]| قستلوقاف هب رثكلامو دي ةانملانمدعاناتفامت أي ىسفنكنعريصأ نكحاو

 1| فكامتار داوغ تاج را ىرتت نجلا محك ياع د تالطاهلا لسط هب صن كنال

 ا نعل زئاةءاغإ همس تافركا ذملاع راتلا ف ةلودلاد_ذعىوتناىلا | واس متبشن نب الزب لو

 ١ ةرو 5 نملاةيئرملا بحاص ئرابنالا نب نسنماولأ هيف لا.ةفهعضوم ف نفدوةيشلا

 امدن او عج رتسا مم كماباقاب 00 ىلتح ثيل هذااراع كناوقحلا ّ

 العددووس نم اوبسص يسم او. ع اوطاغ مهلعف ىف مهنا اونقبأو

 امركلاولاضفالا او تنفذ هئفدي ؛ العءدوط كتماوراوو لوعح ركسأف

 هتنوار نكسوةثام لعهنس

 تاىلاهبق :وصانأ عماج دنع

 1 فاهم قوت

 امدقةاذا ىبش .كلاه كو ىسنت * الو كادي الفت نئل جدر اب نحر

 ا [ىوسعتم سائلا نيس كلام لازام دب اككيفرك ذأ ع نسح سائلا مساقت هع رضرٌونوهحورللا

 ١ دادغي ع راوشباهامرواههتك ةسيئاتلاةيثرلان سماوي عنصال قشمد جرا قركاسعنا ظذاطالافو ا

 || ههودح واما اوهنوك تا ْنْيَع هيدي نيد تدشناالذ ةاودلا دضعىلاريكنا لصوت أ ىلا ءايذالا ات ماَواَدَيْد «(ناضمرؤشلا

 | الف نامالا هلبتكف ىرلاب وهودابع نت ابحاسل ايرتخلا لت اوةلماك ةنس بلطة للا اذ .مىلعلاعف

 ْ مسام احلا الا تنأهلاقفةيرطحدصت املاك نب ىوابالا ننس او عم

 0 تام هركملا قانعنم نكت 35 اعذح طق عز ليقرأ لو دشن الف كنف نم

 ١ هرم لذا عذا اامهللاق هيد نب لما ةلودلادضع ل اهذغنأ ودأق ليقوهقناع قبحاصلاة بل اا

 ع ىوعشلاقئث رضع له لاف هتيثر ةىلقفن را شاف. تشسمدانأ اوتفلس رد لو

 1 ةقب رظ هللادجر لص

 مثلا دسنع ةيفوضلا
 اعياسروك نما اح مساق
 ف هتافودعب هناكم ساو

 هني دعاشاب ىلعرب زولا هب قار
 ادباعزاكو ةسنيطنظسق
 رمت اقراعاضات صادق لل

 لو ًاشناف هيدي نيدرهزت عومشلاو

 : 0 سرك قفراثلا نم د ترهط دقو عووشلان“ كك

 انامالا كل نمباطت عرضت دب نيفئادلاكئادعا عيباصا“ نعاعطةنم ناكو تامانم ا

 تايبالا ف هلوت تلقا فانللا مالكىبتناةرديواسرف هاطعأ وهيلع علتاهعمتانإف هش الغتشمسانلا .

 1 تايضاملانينسلا فاهالع .هب .دب زلبق نمةنطمتبكر | ىفوت نوربثكلا هي عفتناو

 اادنناكو هنعهتلاىذر بلاط ىأ نبع نت نيس | نب ىلع نيدياععلا نب زنيدب :زاهحلاو وها ذخسو 0 م ةنسف

 |١ ىقثلار عنب فسول يلا ثعبفهستسفنىلاعدوةثامو نر شعونيتنت اذنس ف كلم | دبع ماه مايأ رهط"
 هحوردنلاح ٌوزةنامعستو

 || ةفوكلا ةساك باصوتاف هراصافمهسب مهنم ل +ردامرفىرملاسابعل اهمدقماشي نموت نيةارغلاىلاو
 هر ضرولو

 3 نر سشعو نيثثث | ةذس لدقو هئامونبرشعو ىدحا ةنسر صف كلذ ناك عناق نبا لاقودالبل ىلا هسأ ارلعنو ىلاعت هللاب فراعلا مهممو) دع

 بسنلاةرهجت باك ىف ىناك- !!نبالاقو ذئمو ةنس نوعي رأ او تانثارعلا نمد زلوةخوكلااضت ار صف ةثامو |||: نمفوملاةفيلخ لاب زجشلا

 ماخلااو عدا *ءاسما دنع تا ذناكو هياحجأ وأ حاف تمس ف هسه هياصآامهنعهّنلا قذر ىلع نت دترتا ىلح معاق جيشلا ءافادم

 ال نأرصمءاضأ باق قىدنكلاورعوأ رك ذوهسسغنتلاسوةياشنلاعزتناف : *(رو نا :

 الماع املاعةيب اهسجسر ناك
 نيك اسملاوءارةغللاذش سه
 ةيرتو تادابعلاناماق

 دوردلل ال مفذاح نأكو ندب رملا

 باد الاغا ضوّعب ريشلا

 نرسشعو نيننث 2 اًةدس ورح ” الا ىداج نم نول رسشعل حالا مول ىلع نيد زسأربرصم ىلا مدقى سلا ْ

 نباعماجن هبرةلا,توراق ةكرب ور ةرصملبن :ىذإادهشملابحاصوهو دمتسملا ف سانلاوسيلا و >اواناغو

 ١ ةنامو نب رسشعو سمت ة نس دن زنبىحبمداو لتقو باوصلاب ملأ هاو هبثوةدمعبسأ نال تولوط

 ! ةديصقلاهذهوةيكابحاصتا اوذصنب مهجل.ةوفزاملاروحأ نيلاس هلئةتاحز وا, ةروهثمهتصقو

 مصتعملا بحد م ىتلا هنديس سقف نيب واصملا اضن دآماع ولأ 1 ذدقو نفل اءانلعقاف:اياهلثما ابق لمعمل

 فديت ايوان ريثعر تمس قرا رزلمو كرابوهدا اوقمدسقم سواك نب ردم نية فالا ب تلصال

 هلوقامتف ةروهشم

 قونهللاهجرةقيرا اغلا

 نيسيئادعب ةيفوص ةدلب
 58 مو ءانهتلا بك قدسنا د“ رانرزام راج كلناب راض ذا 5 انو ستاك الا قش دتلو هللا تبط ةنامعسستلاو

 أ ب 5 ١" وطاكلا نيتئاامع 18 وع راغلاف امهذا نان نيتنئاك ١ هعدجؤمرووهعصصم
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 صاوضنوتمىاورسأواورك# راقنماعرادم موهسلا ىدبأ د مهل تست فاكس ابلل دود

 رافشالا» نمرفس ىلعادنأ 5 مهلاخمهار نمو نوخرينال 5 راخخلا طب صنم م مسهل تدار

 رافال لزمن ودمر + انمتاكفهعزحلاءااوةمر «تصاخنئشفالا دوفاذ ةلئفو
 فرز سمعت اواهكفو5 :رههل ل دوه وهطيضىلاة-احالف 0( وهم نيشفالا وةنانطلادئاضةلا نم يهر

 0 هنالهتدياغاوءاراهدعيوتمهعملا لاذلا ققوا,تكتن رس اولي !اءايلا نوكسوةمهعملاءاذلا

 اوةرمضحالاءالقام ءلاقروك" ذملاىرامنالا نسا طار عسل نمو ةل مهم اءانخلاب ردم سا

 رفط ملَعتت كح عاشاب 35 0 1

 رضحخو ضد نمت انولا هل 35 ايانث ناهل عسسرلا علدتدقو 9 ١

 ىلاعتهّنناهجسرر عشلا فنيلشملا نمهنالاقودادغب ران قبيادللا ٠ هركسذدقو ا

 . *«(هيونتةلوداادضعن رصت أ ةلودلاءاممرب زوما ارفتسشلل|ى ات ني ىلع نت دي ىلاعولا)# "0

 هيوبل اءارزووطعأنمروك ذملاكلملاو ةنتاكوورسح انف عاصم أ ةلودلا تاطلس داو رزو هتاقودعيو

 هونأو طساو نم هلصأ ناكوامهرك ذمدٌةملادابعننبحاصلاو معلا نيدمح ل ضغلا ىنأ دعب قالطالا

 ةعاجمدسقلا اونلاواباطعلا لن خحلاضفالاو لئاضغلا مجتمهلا لاحت ميسفةمع: لا عساو نأكو انقريص

 هرك ذمدقملار ءاشلاةتابنئيز د ةلادعرصاو امم ةادلا تي ووشرقو رص رموءارعشلا نامعأ نم

 لو وعد : اهتاج نم ىتلاةينونلا هبدصق|هتمو رات دئاصقه.فدل

 نر قهلس دل ك]مارقنو وب وكس نيح 0

 او هنازع

 ءافاهض ورب 1 زاحا» :زاحاف ةديصقلاهزهدعب كلملار 3 حلتماعار ثلا ضبنابدالاءالع شيفر

 ىدصقلثعق بلي اهيساحت كاع ا س1 وىتررذتنا 1 لاقوتت امن نب اىلارعاشلا

 نيل انآ وهتلمأاع 5 هلع

 ىنتملالوقءاظعلاب ىوبولا ةدش قنشيما |نيزه

 مهول اة وق نمت طعادق كدا 0 ]دعم واف ىل طعن تايانعتو

 ةيلاست : عكا ةراشو رباك الا ضع حدمءارعشلا ضعب تااضرأ ىنعملا انهى ركعو

 نولدلا لهأ عاقر ىنتلحاع * نأىلاعاقرلاب كمحاعأ ك
 ك وعفر اوكا ًافاملمت د دسمأ كح دعفنأاو ع

 لوقب هسقوىلاعت هلل اءاش نا هرك ذتاسو روهشمار ءاشلاست ها راو اس

 رورسلا شاع مأ مهلا تامأ 5 الزلق ندري دقو ىدبكىرأ اهتم ىلاةث ارا“ هيريصو ْ

 ريس اهنمك]ملارس دفن ع قال ئشاع مانالا مأ

 اناا راسل فىرشقلا لت حت ساطا تلا نيدمت رادو |ف نص هإحالو ةريثكه حما ا

 اهف ىسةصقروك ذملا كم ارفنملا عفراضشالح .رثأ عمال ضعب فتن 6 ةروٍباسملا ففاكلاب اكو ٍ
 تنكناذ ههكجتن اكن او هدبق ةياعسلااهروط ىف بتكوامماقاباعكللار ةنفقوالق ضخم كال

 فكن الولو وتسمى كوثهم نم لقت نأ هنلاذاعمو حجبرلا نمرثك ا هيف كنارسف: مصنلا ىرجتاهني رح

 00 تنعلا اذهرتكاف كلاثما هر عدرتو كلاقم هيشلأع كانلاعل كيش نمور

 هاوقثللا ارذئت فرشالا ارهدلاةجني باك ىفىلاعتلار روضتمولا ارك دوما

 بكرت نسم اريمالام وع ىديساب شيول اريماللق تكوملا ارةدفرأل ل 1| بح

 روك ذملا ةلودلا ناطلش هم ورم تلع و ةنتاىلاهتمرجو ههاحو هز ءىقلزت مى ةراثك كلملارقت نساحنو

 نيقبثالثل ءاثالثلا موف لس.ةوتبسلا مون زاوهالا نمبر رقلبج عسب سل هسف كلذ ىضتقا تن ا

 ( قان  ناكلخْا -9)

 |نمبرع 00 ةراكتسم هل ةتانن تالرتسفكلملا ارنا ذ غابف هءىذ راش سنع نم كا

 ةللب فراسعلا مسهتمو)#
 نررإا لص يتلا كاعت
 ريهشلاى دال! قطصم

 يي(ةفلزكرع
 نم نم كاع هناجر شاك

 رع ناكو ةوارعلا

 م د كوملاىلع

 ىلالامع كر : رمح 1 اولا

 لصتاو ةفوملاة هر علا

 هللا فراعلا ةمرخىلا

 ل.س فورعملاجسشلا

 هدسمعل صحو ناس

 تاكوةيفوصلاة د راعلا
 لويقم لاعتهللا هجر
 ةعيرشلل ايعارض تعسلا

 ةيوسنملا باد ذا] اظفاح
 هتاقوأ اقراَصٌدعب رطلاىلا

 اسراط ناكو ةضايرال

 سدعلانمانضار ا :

 سانلا انع :ناكوليلقلاب

 ةدردم لكنا مهركذو

 راسسفت :امسريسؤفتلاب

 هنيافجر ته قواضيلا

 و عسنةنس قى اعت

 زواحدقو ةنامعستو

 هحورهللاح ٌورنيعستلا

 هحب رضروتو
 هللاب فراعلاهبممو)وع
 ةفيلطل نانس يشل انكامعت

 نا_ولس مشل ١ ءافاحت رم

 «(ةغلخ
 ةنندع هب واز هماَعمماق

 دع ا ةشطنطسق
 بحاض تاك هثاالااسما
 لا اوححآو ةمظعتارذح

 نسوجو

 ةسفنن ذة ناتو

 ْن نما |نعاعطةئهو

 : اعضاوتم

 قولزيك كل اوءاردفلا

 م ةئان قهللادج ر

 لضالابض اب اذكه ع



 اذ ث ناكو دي 5 1

 رونو ةحورمللا حو رام هره

00 
 هللاب فراسعلا وه هتمو )و
 نيدلا للصم يشل ىلا عت

 ردنوكد ريسهُدلا قطصم
 *(ندلا ملص

 هرصعءالع لعهينادجس 1 أرق

 .فوصتلا ف غر ُح

 خيشلا ةمدخ لاصتاو
 جان ىلاعتهللاب فرانعلا

 ةيفيزلاةق,رطلا نمنيدلا
 ةمدخم هنافودعب لصنع
 يحن كاب فراعلا عيستلا
 هزاحاو ىو وعلا نندإا:

 هناكم ساحو داشرالل

 اناعّنيا هجرشاكو هاو

 نع اعطقنمادهاز ادباع

 هنيبنمح رحالو سانلا
 الو هردعسم قىلصللالا

 لاالاهتي وازنمجرخ

 ةدايعلا ىلع قونوةعجلا

 هحورهللاحّورحالسملاو

 هحرضرولو
 هللاب ف راعلاونتمو)#

 نيدلا يع زيسشا اقلاع

 عماجتمامآلا يئزالا
 5 ناخرملس تاطلسلا

 فوصتلا ةقنرط لصح
 كاعتهللابف :راعلا دنع

 ىيباكسالا نتدلا ىعريشلا
 لصخو ءانمىلالضوو

 اظناعناكحخو هانا

 كرام اكو نيا نآرذال

 ةقيرطلا لوبقمسفنلا
 اذباعتاكو "ريسلا ىذه

 انف: اعرشم اعروادهاز

 للاعت هللاىلاالتتمانقت

 هنعس نلا نم ريثك لقنو
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 8 هل ًاودربق بالكل تشيئف هنفدف ص#ةسرلو كانه نفوةثامعب رأو عبس ةنس لوالا عسب ررهش نم

 ]|| ةلامعي راونامتةنس قءهبف تنفدف كانهدهشمىلاهماانع تاةزذ هرادصأ ضعي همف عفشف هتمر نف ددمعأ
 ]|| بئوعف تابجاولا ضعب لمه دق ار قر زولا ناكو ءارزولازابحشأ ىف ىب داقلا نبدأ هللا دمدوب لانو
 | قليل ت.قلفاسجلا تفتلي لف ثيختستلوتةملاةجوز هلت رصتفاسل طالحر لتقهصاو نضع تاكلذ واع رس
 ْ .تريماسا !تفئاتالو كل ااهعف 'رأ ىلا ص صقلاك رم ارفنار هلت لاَعف ةرات زار ضسدقونيثلا تادهَم

 ا ىدتساوعب رح دقاهعيقوت ناك شاللاق هيلع ضقاسلف هته نم عسقوتلاع بورن ةزاغتنماناوهللاىلااهعفرأ
 ا

 1 | هداوو هعارتو من اخو هلاومأ ىلع طيح دقوماكوحملا هيلدعو<سلع ضيق خلودلا ناطاس ب ردا

 الثو.نوراش دفلا ةثامس هلام نمذخشأ ودالعأ ر وك ذلاع راثل اقف لتةو هباهكأ و
 : لبق و رانبدفلانيث

 1 انهههتيئأىتح ايش متم ترتحخاامتابب ا, ىضرلافنرشلا هاثووةعبطن مراتب دف اتئامو فل *فلأ هلدحو هنا
 ١ خخ الابن ررهش نم نب ”سشعلاوىاثلا سرإلا مون طساوت هذإومودن ربامل لاعفلا ريبخللا ف يطللا ناسف

 ]| لعأ ىلاعتهاو هحراتت هرابخ أ ق اصلان لاله ىفوتسا دقوةنا ماتو نيسمنو عب رأةنس

 ه«/يلعثل ىلصولانيدلادب وم هأودلار قن بلم اريهج نب دجتنب دجترصنولا) ب

 || بحاصىدركلا تاو نيدجنأ ةلودلارصنريم الاوزون أى لا لصوت خالاطب ةدماب ماقة ودمى لقتناو
 ١ لعل مومالا عاطمةملكل ا ذفان تاكو ةلودلارصنةج رت كلذ ركذ ل ور رادو نتزافاسم

 قداز و هيلع لب قأف نيدلا ماظن دلو سهالاب ماقوهتج 2 نمازي راتلاىفةلودلارصن فوت تاىلا كلذ
 لعدم عفدادغب ىلاهحوتلا هل ارطحت حهبأ مان تناك( ىلا عاضؤالا لعاهارحأ وهن درر تم را

 ذارط نب اءايقنلا سيقتهبلا حرت يسلاومالا لذ و لصون وهنا صائم امامالا ناك ناكو كلذ

 ا هنلعردقب لقدز نةهفلد ن اوه نب !لسرأودادغبىلا معو هعادول و مهو رقت دازأ مفعم 7 رقى لي لا

 ا فرت نأىلااههف مادوةئامعبرأو نيسمنو عيرأ ةنس ف تسرادن ئانغلا أن مال ديعاقلاةرازع وت اهغااطخ

 ا نم انغلاوباريمالاة فرع مولاهتع هلزع منينس ةدمةرازولا ىلع هرقافءنبا هاب ى دتقملاهدلو داو كونو ماعلا

 || لرعا- فاق نع بوني دمتروصتمولأ نيدلا فرش ةلودلا دنع ءدإو تاكو كلما ماظترب زولاةراشاب تسراد
 اةاضرتساومرك ذمدقملا قوملسلا نالسرأ بلأ ننءاشكلمرب زو نسكلا نأ كلا اتت ىلاوهزخمدلاو
 || ةهجىلا نيعبسو تس ةنسس ىف لودر ؤنءولأ رخو هسسأ ناكمةرازولا كونو دا دغن ىل اداعو هعم هلاحاصأو

 |بحاص بسك انيق تراريمالاهعمراسو ركب رايد ىلع هلدقعفءاراهتاعدتسساب روك دملاءاشكلمتاطاسلا
 | م-اقلاونأ داو ضر كبرايدم ا اذاصو انلفءاسالاو دارك الاو ناكرتل !نمةعاجفهرك دمدقملا ناو
 ١ ناكو دمت نم .رهشأ ةثالثدعب نيقزافاسءاودلارفنءونأ 0 ديدش :راصسدعي دمة لمءاحو :رلا معز

 لاق ءابشاب لكك ةلودلارصن ناو ضنباىلارضح 1 :منا قافنالا ببحع ن موقت امعبرأو نيعيسو عست 1 اء ىلوتس اونيدلا ماظن نب روصنمر غلا ىنأ ةلوداارصان نم اهذحنأ
 |١١ ةاودلارفنىلاهسأ رمذر عة عاس ءركفاف كلدالوأ نم كاملا: فةنلا تاسعا رقت ودلع كرا

 ُ لصر هنافلافاك سمالا ناكسف هدالوأ ىلعهاصوأوهبلعلبقأ اذه مشل اوهناصتلوقلا اذهناكت أ لاقو

 نم ةعاجمتب نمر البل-استرناكول اوطدكلذفح رمل اواو ذاكهي 7 ىلعاهكتف ناكو دالبلاىلا
 [رذنىلاذفنأ ردرصب فورعملا نسما نب ىعرومةمونأ مهنفعارعثل انانعاوهحدمو ءاسؤرلاوءارزولا
 ريهاشم نم ىهو ةريسصق5ُ را دولا كاقت دنع اطس اونم 1 0 ذملا ةلودلا

 3 اهاواودت اًضّولا

 اهريس ىضقن سبل سفنةحاحو دي اهزو هر قف امسلق ةحادب
 اهروطس ندتو ةاقلم فئاعع دي اهناكرابدلا ىنافوغص انذقو
 1 اهريظنتلقفىوتىذلااذهأ وع حتاوس ءايللاو لك ئلخ لوي

 ااةنسفكلذو ثا اورص ىب لاوم
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 اهرودصو اهزاعات فلا عل 35 اهتويعواهدايحا تهماش نيل

 اهروفن انيلارعذ ىلعوتدب و ب اهستأ ديص اهتم ابعانق
 اهرودسص نيرئازلا ْنآَن دن“ ب ضاع نالز_غ ناالا كاذامو

 . اهرودبا,تدعاس جس اقلا ىلع: اهبسو :ةهستنحزةاماهفكي لأ
 اهروك .ذلارتوع دئاهلاباه .ج اهئانا قو-تباّقعالا ىلع اندكت

 اهرب دن سوك م أ ماهس كلت[ * اهترسظن ::ةارغئردأامشانو 1

 اهرورس نساق هر نم نك تاو وع اهف.بفحن اف بن نمّنكن اذ

 اهرودل وصولا ف3تنذدقف 5 اهرامت لاذ أتسا ىسحاضانأ

 اهروزبلايقناك الا انأ لهفذ د« اهعورب لئاخن ءتفاخت اهايه

 اهووجسبئاكرلا قوق ذهاما « ةنحضرالا ف سل كامملقدقو
 اه ريس أ هرق وهو نك“ ردصلااهل دع اعافاقلط ىبعاق اينسك الق

 هز دغفافشلاننامتاك اذا ب اهدروضئاوخلا ميهلا كب عزعب
 اهروغتكتلبق ىحتاسوت ب ةليسو ابل لقا كلارأ 5*0 :

 اهروشنواهتعب جرب ناكامو دي اهحورةرازولامسحلاتزعا .اهكدمنمو ا

 اهروهطواهٌّررِقنامزاز هو #« اًثماط كريس غدنعانامزتماقأ 4

 اهريعتسم هدو دس ا هعرت :لاسلا و اهقدتسماه.ىسحت نأ قدلا نم

 0 0 وأ 5 اهؤلك سيل نمهان حا كاماذا

 ةدصقااهذهت رد هم انا جو »ردنا ل متو لون ةلاوعت 3 | 00 | 0

 ديل ل الا تلك ام د هيلوأ ىزولا لكن متنأو *« هامل تت مريم أ

 هيارض نعهسذغي هعنو ر 35 امراض هبرصإا سه نر © د هنارسق ىلا هن داعا مث ّ

 اهتقرافذم كيلا ةقودم دع هراضأىلاإلات :دوتسا|ام 00 تاسايةراز وا يمك أ

 هباصم فق رابلا كردي نأ مه زعم نكلودو حت كلثم . هبايشملا بيشلا بت وش و
 . هجازنملايشالاو أ يدب مي ةياغنم ارداخاثيل 6 ردع ع ىذإااذهنمو موقاهلوأح

 عباها نم مسقرالاو علام #3 : اسيالتععسوأ تن : ار لهو دع هيانوهرسغلعب هشيحا ىف 3

 هعولط ىو لالهلا نا 527 هباقعىوسوملل سيلتأ 37 ةعيسبط اهوارام اونت |

 هبانحف لبللااهاو ط ناو داهعواط نمس بالج شل اورع هياحقحا د. لراس ٍ

 امم : مليم ةدوعأ ١ هيارتسغار# !ىلحأ ءرملل د اعاد ناطوالا مس.طأأام

  هبالسط ف ضئاغلا تام دع هبلاح لعردلابرسقوا ع هن امىفناسنالا دا1او

 هياسح ف نادتلا نكمل ني هفادصأ امزال ءاق ولو

 0 لوولاءاردالا ب هناصو 0 0

 ىهو م لا تس ياو 2

 قوماركلابز هدإا تهذدق يي عنا نمالا ضماحلو * مل تمصن ٍدقرعشلا ةلاقأي

متنأو دع حرشلا ةلب وطرومأ ُكاذ
0 اهوحو ,قرافلاو نحل ابنو-دع 

 مجقلا دي اع 

 مثلا لعوسق:تعبط دق ع لحجز نمحاعسلانوبلطتو ٠

 سرق ةشابعلاتاماركتلا

5 ' 
 هللاب فزاعلا هتمو)#

 نيمددر د ذكسا سلا ىلاعت

 5 هللا دمع

 سلا رزعاضاا اوهىبرت

 ىباكسالا نيدلاىسح

 هرج وتقر طل |لك أو

 انمآالحر ناكوداشرالاب

 فوصتلاةكربب لص الوأ
 ثصحةيقوذلا فزاعملا ىلع
 لوقعلا هفراعم فري"

 ضعب هنع لن نيدي رم
 هتودبقلعتتالاو-أ هباككا

 ماقملا اذه سلو داشرالل

 هرك ذماقم

 هللاب ف اصلا مسمر |

 *«(دمت نب نذلا دول ابعت

 فراعلا مشل اةمد لصتا

 م فورعملاهلياب
 ندطوو داش 2 دلل هزاحأ و

 مو ربالو ف تنشا ةدلس

 ادباغالسحرناكو ىللحإ ا

 نعءاعطدماَع 2 وعم اكلاص

 قكانعت هللاىلا سانلا

 ىلغابظاوم هب واز
 ةدهاجملاو .تاضايزلا

 نيديرملاة رتيال+ةسشمو

 نيسعب زالادعب اهمىقوتو

 هريس سدو ةيام<ست و

 لاعتاقابفراعلا مس
 ع (نسي.ردا م خيشلا

 ىحويشلا ءافلدش نملك[ |

 قلع ريهثلادجندلا
 ةئدع 0 و ةفيلحج

 0 رعملا هلوق»
 ررخلف لصالا 1.. ةلقلةلقا 380901080810175 تاهت ترو رج مسك ه7 52 ت 0027555 عصصس دعس مهيك جه ١"



 دهر هلناكوةرثك ةكرعم

 تاكو عووو ىوقتو
 ادباع اعشتم اعضاوتم

 هنوبح سانلاناكوا دهاز
 هحوردللاح و را ةيطعةرحخ

 هحبرضرولو
 كاعت لاب فراعلا مهتموز#

 *«(ةفيلحدوادزؤشلا .
 خيل ءافاد نس

 تاكدروك ذملاسيردا

 لاممتالؤا ملعلاةماط نم

 ةنفوصلا ةقبرطلا ىلا

 حيشلا ةمدخ لاصتاو
 ادهازاملاع ناكو رون زملا

 هنارعدب ناك هناالا ادناع
 ناو ىدهملا بلاس

 مومتهتعاج نمىدهملا
 هلثاهجرأعداام حدد
 هللاب فراعلا م هتمو)»#

 ردسحألاب نيشلا لاح

 *(قدنف ةرعمبلا

 6 هثنلا ةرعسص قمدصت
 هحاوح لاعتهللاب فراعلا
 مىدنقروملاهّللاديبع

 ديبعدحأو باكا بع

 اهوا وةك مهنا
 مو جرلادالب قامت ةريبك ةدم

 م0 هيسحاو

 ها ىو اهظع اداقتعا

 ' ىاردسم ملتعالاانناطلس.
 ةينيطئطسق ةنب دمرهاظ

 ناكو هدم «راوك نطوتو
 ةسجلا تاقوالا بطاول

 كانه ىفوتوروب زملادححسملاب
 م ةنسف
 هللا هجر نك دامو

 تاع اظلاىلءابط اوم ىلاعت

 ناكو كاعتهنلاىلاالتيتمو

 لصالاب ضايرازكه م

 8 ٍ : ْ 1 ٠ 0 0 54

 دود « دك ن ومرعاذ لحأ نم
 ادحا ىراافىفا اوقلااوفوص 5 نيلاة
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 مدس لأول ى قوبذكت 35 مالوقلاجن مخ 07-5 « لاب أح رلااهسف رع رعت

 حلا, نامزلا ذأ كرعت هتسأب ر ىذلار زولاىوس

 مرهم فليقو بحررهش فاهمه ىفوثو لصوملاب ةئاسْةلُثو نيعساوناسمئةنسروك ذملا ةلودلار فن: دالوتناكو
 هللادجر ط.دلا ضر عامود لصفي لصوملا ةلابق لوهو هون لت نن دوةثاهعب رثو سناسعو ثالث ةنس
 كلماملواق ةثامعب راونينامتو زرةنث اةنس فاضت اءاشكلم ةوح نمامل .لوتمةع ررايدىلاداعدق ناكوىلاعت

 هلبطو عجاةعبب رراندو روناخلاوةيحرل اوراحتسو لص هولا كلم ع ةئسلا هزه نمتاضمر درهش ف نيبصت

 نند#تمرك ذدةةروك ذملا ةلودلا دمع دذاوامأ وافوت ناىلا لضصوملاب ماق ا وناطاسلا نع يابن اهربانم ىلع

 ءافلخا نمةثالث م دحنو ىأرلاةدوحوةفعلاوةبهلاوراقولا هنعرشتت الاف هك ران قئاذمهلا كلملادبع

 ةيظع ف اصوارامت ادهغصن كلملا ماظن ناكو ةجتال صوتو ريدك م ء هسيلعناكو مهنمنينث الرز ارردو

 باع نكلو رودصلاو ةافكلا ل ءهمدقنو رومالا مهأ ىف هيآربذخان و هتاف سس

 "|| نفلمالا غولن ماقممد نعت ماقةماكرهلكن موا هبهنض عمةظو فت ناك هناك نافدئازلاربكلا نمد
 7 ْ ما1كىع منابر يغباغامصتنك الاوبدانو لغتشا غابسصا انيرصت نأ مامالا يشل دلو لاقام ل ذة

 بيسباهلادبعأ م ةرازولا نملزعدقناكومتنباةدسبب زدحو زدقر زولا كلما ماظن ناكو ىناذمهلا نبا
 هرك ذمدقملاهِ رابهلا نب ىلعيوت في رمشلا لوي كلذ فو ةرهاصملا

 هيسصخل ةويحاب -- 4 5 تيه مزانالوو زول لق

 هيرب َّ ,ولاانالوم

 تارعلا تاخدلاف ى :رعمارعاشلالو م 0 مد ملانق تماس طغت دحوو

 لاقرزوتسا مز ءدقناكوريهناربزولا مدلانب ضما مايالا ضعي فل لاقفهب رايهلاننا تدح وق
 رمشل ا هيث تب ار ددوجوريغتاهأر قام فةريغصةعقرديلا عفدخر زولاىدب زانق سيم تلال دن قراسلا

 : ْ تلفوتقاةو تقطف ككقر ف شقر ب ر شت عاملا تلاه ع فنا امتاةفه سادت ن مانح ىو

 اندرف رخلرادلا باباند صقفناك امزاك لانى الهىفتيعسو مارالاهذهك تبكي رغلحرانأ
 اذهدصقلاامئاورب زولا ىنفرعبامماشلا لهأ نمسي رغلجراأ قباسلا لاعفاكعنعت صأ لاذ باّوبلا
 .[|| هعممالغبلارخرادلا نمسانلا حن الف كالهلاب تنمي اف لبس نم كح ورخ ىلا اف لوطت الب اوبل لاق
 : ةعقرلا ف ناك أمت اةفابتم رناندةرسسعل عفد واخفرصت اقر كس تاقان رك دقلاقوأ اراد دن رو دج هنقساطرق رك

 00 ىذ سف ريغ هنكلة دب ردنا قدرك ذر ع هلواهدعي هيعصأ الأ ثنل 5 نبروك ذملا نشيملا دشن اف

 ا وح ذمارد صلو هسيقو هرصعغا ارعش نمريثك قلدهحرمو لن .ذإا با ىقىاعم-لا نبا هرك ذو

 : اهلوأ ىلا ةماععلا هتديصق.

 مفر جداوهلاعمسوفنلا وهوه عدوم طبللناو لرزسعنابدق 2٠
 علطتداو لكس, رودبلا ىرتا ع ةتفلبئاك رلاترس امميحكل
 عرق املاوىصضءاشحأ * لا هلىط ىلا نمنينعاظلاف

 . عقربلا تويعلا نمهسيلعارذح « هس. ةولاجافارطاعونم
 : عطقي لسب>لكتا وهف عاتراق 8 ههبشتادئاص لئابطلاىدهع

 يسد فم ماعلا 35 اذا أ هن رس كاحرد م 35

 عمت ىسيعتهنم# ةلعب «تاسرأ عجاضأا ىلا فورطلاااذاو

 اهفهلوقو رعشلاررغ نم ىف مهو هإب , وط ةدنصعلاهزهو

 عطقب ل بح لك وهف عانراق 03 ههمش نادئاص لئابخلا ىدهع 5



 نسانلالاوقابلاسألا
 ءاملتصلا نم ضءبىل كو
 رسعلا عم كنا

 "٠ لئالقلابلفالملن ناكحو ب اهدهعلاط هبانبعلس مونلانع . ىسلدنالاةراسملا نبالوةربظأ
 15 ايلاف وح عانرافا مدهىأر 7 ىركملارئاط ىتلشماركو نط اذا

 قر اسنالا تول نا 0 توك تازوح ودرصع فرعأ ىحةراجلا نب ةافو جيران ىلع فق ىالرخ الا نمد ”اهسهأ ىردأالو ا [فان كمر رهن نم راالا

 ا لاعرالا 0 نك ذااةلودلادنعلز ةورخ 3 نمامهدحأ زدنا, تاريغن م ىيعملا اذهىلعدراو لاقيرطي كلذ
 هيلاوةئسنل انملاو ثقف وتو ةئامعب راو نيعستو نيتنث اةنس ماظعملا ناضمر رهش ىف ددقو سو ةرازولا ل ديما د

 نسحم ان م ىلا اعف 33 نبتملانعت ارمالواو هلوقر ءاشلا فالعلا نب مركلاولأ بنك

 نسلالا نعت يح االهف. ع نيرطانلا ن عتيضحا كهف
 نيتسو نينثث انس فاه-زت 7 ناك و ةنامعت رق نيعبسةنس نابعش فروك ذل كما ماظن تنتج وز تيفو
 الاى اءاسؤرلام عز قاضن اردو دلواهملثل لئاقمن صح ىف نيعستو ثالث ةنس ىف قوثوةنامعت رأد ْ

 نوجا انين دك ناكر» 5 قرالا اهاسمو عمدلا اهههص اهلوأ ىىلاةيفاقلا هتديصق ةلودلارذن
 ةلودلا ارفنتيرمساقلاوبأ ءاسؤزتام .ءردوتوامجتايتالا فلي و تلا ىلا ة-اح الف ّةر وهش مرات ةلعل دد ىل 0

 محلا خشب ريهج ونيدلا ماظن هن هنملو هيام درأ او نيعتست دو تس ةنس نم ناسعش فهنلاب رهافتسملا مامالاةرازو

 ريوهح ل ترلاقي طاةوهورخجلا مضر, ناعمسلا لاقوءاراهدعب واهتحت نمةانثملاءابلا توكس وءاهل ارسكو |||
 . معا ىلاعتهللاو توصلا ىروهج ىنععتوصلازي اريهحاض الام و رظنموذىأ ةراهطالا

 مانالا كد ىف هعم تنكو

 الا ةز#ملا كلت قرط لو

 . هجرناكوطقف نيتزولد
 ىوتساعشماعضاوتمهللا

 : نس
 : ربك او ريعسصل اهءلنع 9

 هرم سلو

 هللاب فراعلا ه#مو)#

 نطوملا ندلا قصدللاعت

 مهدذعب شام اهبسامأ ةدلب :

 ١ : ارسل 2 : نيدااريهط بغلملا مدارب |نب هللا زيعنن دمج نب نيس نب دمت عاصتوناز #
 ناكر ةفاطا فرط 0 سلا تاس كيسا ياسا ىلا اسسستمهلباهجر ناك

 3 ١

9 
 سدا 42

 ىلاعت هللا, افراعا دهازاسأع ديعلز 2لاسعل هنلاضاب ىدتةملا مامالل رار ولاقووبدالا آر ةوىزاريشلا ق حا ىنأ حشلا ىلعهقفلاارق 0

 ة[يطلا ووش قابغارو ل ]زءوةثامعل راو نيعبسو تسةنس فكلذوةلوداار ةنسأدج رت فو[ .ةروك ذملاريهحن ٠ روصنم ةلودلا !
 ا اوت اردتم ناكر ونا رفاسلو ربهج نب ةلودلا دبع دعو ةئامعب زأونيناسثو عب رأ ةنسرغص هريشع عسا سيئا موناهنع ا

 6 1 اس شلل ذناكم هلوعديوهفءاصتةماعل اهيلع تلاثناوهرادنم عماد ىلا ةعبلا مولا يام هل ءدعب خو ا رد نارام دنت قيدصهل سلوا عةراقو دع ٌودعهلسلواهالون دونا رع مترتلا مح
 مسوملاف ع اىلايرخ مت ةذم كانه ماق ًافاهدقهنطومى مو روارذورىلا يرش هزادف دوعلاب همازلال ةريس ص لق تامانملاريبعتف 8

 فراعلا مس موز ةقفرلا# نيرا رلاٍبرةيهنضوق ىذاا بكرلا لع برعلاترشوةئامعب رأونيناسمو عبس ةنس هللا فراعل ا هم
 ا 0 1 "الا ىداج نمفصنلا فق زت نأىلا مست وةيلعهللا لضىتل اني دع ميلا دعب رواج قاوم ٠ ل

 ب( لفي سم ههيسامأ نم 0 ىلصهلل 0 مههاربارباهيق ىتل اةبقل دنع عي قيلابن ذدو ةثامع ,راونينامثو

 7 ل محا 0 نوفاقو نمدلارمأ نحب نم ار زولا ىف نك, لو نامزالارضنأ هنامز وروصعلا نسحأ ءرصء ناك نمالوأ ىلاعتهّللاهبح ا 5 0 2 !ادامعلا لاق ىلامعت هنلاهجرت' امعب : راو الثوعبسةنش هندالوتناكورلسد |
 5 قىف دمهلاننا هرك ذ لاق مئالةمولهللا فمذخأب الايندلارومأ فالهس عرشلا رومأ ى ادن دش ابعص هأثم

 جور و فوصتلاف بغر
 .ىوملا ل اغلا ملاعلاتنب

 اضخراهلمما و انما اهعاوةبعرلا ىلع ةكرباهمظعأو نيتلودال ةذاعس مايالا ف وأهمايأ تناك لاق لد 1

 تداعأام مارتحالاوةعشك ا نم هرظن ىف داما تدار ةفاغاجثنلو سؤياهرداغمل ة ةداهلكاو
 اراثد

 لمعلاو معلا قى هتاقوأ اي ا هلناكو تئاضىأروةنازرو رفاولّقعو لماكل ضف هل عجرم ناك لاف ل: ذل ىاعمسلا نبا امذاماهرك ذو اظفلواامخ سائلا نسحأ اكو مايالا فلاسا
 ىقحعرولاه لع ساغو رك اس ىلعةنت دملاب ماقأ وملسوهملءهللا لضىبننلاراوحلادادغب نم لقتناةتيبلا موز فلكوةراز ولانع |

 نم هلاعرا ناحود سان درق نأ تقو عاصم” انأ آر رولان الوش هنقلا 7نمتعم* كلذ دع ناعيملا لاق مث ا ةعارز ن مالا لك .ًايام ناك 00 !مههار اربقدنعت سرت مراة كرز و نانو حفلا ماللاوةالصلا لشفأ
 هنا نلا لاهل لوسراي لافو ىكتب وةرضلل اذنعفقوف لسوعيلعمنلا لص نا دحتملا لج اي ا.ذدلا 7 ١

 دعلو امتراناو ةرهللا اودحوالوسرلا مولر فغتتساو هبا اورفغتساف هوست هك لاعتر : 1

 تادامعل ا ىلعنطا اوو 0

 دعب قون مم تادهاحناو
 نهدق ةنامءسلإ و نعيمدنا

7< 



7 ْ 
 1 1 0 01 1 11 1111 --- هم

 ناولدف ومن يسر عش هلوهمول نم فوفو عج رو ركب وكتعافش وح رأ ىئازح ويب وف ذبافرتعم كل تدح
 امدتضافوأ عمدلابتكراهف يب ركفمريغنيعلا سذعال هلوقتلا ذن

 ةنثف لئابح ف ىنتعقوأىه د« امرعنوفملا ىلعدوعب ىتس ب هذيذاداقرلا نمنرعشالو .

 الط تناكف تأ ديىتلا ىهو جاهعومدنكذس الع دتكلسوي السم تنكل تراظت نكنول

 هللان ف ,رانعلا متمو ل

 «(رافغل دبع ئجشل ا ىلاعت

 قردمةرآلو نم هلصأ تاك
 فراعلاْعشلا هدلاو ناكو

 عييشلا نناهاش دج ىلا عنان

 ليلغوةعول ماعلا قو. ادلت كلاوهفىدإليفاو اضنأ هلو || ةقِيرط ىلا امتنثنم دجنأ

 لباعوهوعرملا,ةهصىرت «  اعرق نواس فأن يستالف وهو هدلاوفونوةئيزلا

 ديدشلاذناءاةلريغب .« متيرو يب رمعلا لج بهذأ اضيأ هلو أ ليص وهب ةروبا
 ا ديعسلاذا ىلا ىتقافىلع مداصول نويل هدلا مسن اذ 1 هرصءءالع ىلعأرق معلا

 .٠ ||| ىديايروهتلا جراتلاوهو هب وكسع فورعملادجتنبدجأ ىلع نأ فيلأتممالابراحت با ىلعالي ذل متو || .نيريحرلا ديعكوملا مهتف
 1 هله ازعاوهراهطاو نيدلا ف تنعتل !نمهنمرهطوهخع رات ف فاذم_ هلاك ادبعنسدمجلاقو سانلا

 ا ا نم ايش فن . دهب نم رخال ناكو نيلداعلا لدعهب رك ذأامتلظلاىدبأ لع ذمخالاو ءمجةفآرلاو

 || هك المارتاس ف ةرهاظلا هلاومأ ة كر ىدؤب ناكور ستامضجملافنآرقلا نمر شب و ملفعلاتآرقلا

 لوم ا ودب رعلاندلاءالع

 3 ىدلسس لضافلا

 ا لضافل اهلاعلاو ىوحوقلا
00 7 

 اهعمذا سما اههفرابقلا بردي ةينالغلارادلان ااهسفةعقرهنل تصر عوارس ىدصتب وهعاطق اوهعايضو قامارقلا ره عدس لوملا

عدتساف عابس ةارعوهو ماني ةعبرأ
بث علجتو وهعبسشاو وهسك !هللاقو هلابحاص

 1 1 اهتسيلال ف ادبو هباي

 ْ ا كلذ هريخآو همحاص ءاحثآ ىلا دغرت 3 م و وهتعيسشأو هتوسك ِكناقريخو ىلا دوعت ىتسح تئفدالو

 || فلأامش راولاوءارلاتوّدمجتملا لاذلاوواولا نوكسو ءارلا ضب روارذو رلاوةريثك زامم ه!تناكو

 اعبات ةرانشربدعف تاكو

 قولي ارو هيسفنى وهل

 هدلاوتا هيرداّدنن نعةمانم

 ملعأىاعت هلئاون اذمهىحاو نب ةدمان ىهو روارذو رجلا ةبسنلاهذهىرخ ا ءاراهرخ [ىف ادب ئاب رض هيريضدتق

 *«(ىردنكلا كلا دربعبَعلملادجت نب روصنم نب دجترصأ اول )دج نمهإ-ءفامىلعهقع وو
 210 ط0 ل 0 7 22200706022 ب ا اخ يمت ب يت 3 2-6-0 1

 || لابومرك ذمدقملاقوملسلاكيلرغط تاطلسل اهو ز روتساو ةماهشو ةياكو ءاخخ .دادوح رهدلا لاسر نمت اك جيعاامل و ةصيلا لاعفالا

 ٠ نكت لو ةلودلا ذهل اكرن زول وهو مالكهعم هياصأ نمدحالنك,ملوةإ لكلا ةلزنملاو ةيلاعلاةيترلا هدى ||| تاضمرعسشلا ىلا بهذ |
 || ةناهتبحاص ييفاشلا هبهشلا ىنب وجل ادم يب خيشلا نبا كللادبعىلاغملاى أن يمرخلا ماما ةبدصالاة.تنم هل || بانا هنرداةني دع نطوتلا

 | نيمرها مامات صوف بانطالا دعب لاق هناف يذلا باك قىلاعملا نة جرن فاعمل هرك ذام ىلع ىلاطملا || .هدب ىلع بابو ىلاعتهنلاىلا

 | فق تليو هعمفوطب ةدمرصتابأىردنكعأ اديمعلا تدصودادغب ىلا يرو لاق ثدالبلا ىف إة:ةرك ذو || ضانراو ةوا سلا هلسندأو

 نب اانذش رك ذوهركذ عاشو رظنلا فبذتىتح مم كنختو مهرطانب وءانلعلا نمرداك الا, هترضح ||| ةمظع ةرهاحت دسشاج و

 ةيعفاشلا ىلع بصعتل ادي دش اكووك ذملاو زولاتالاقوةثامعب راو نيستنو تسةنس فةخم رات قرتثالا || تاماركلا نملاناملانو

 نعل فق وحلا نال_رأ بلا ناطانسلا بط ام هناهب_معتن م غلب هنعمتلا ىذر ىذاشلا ىفةعيتولار يدك [| ةينسلا تاماقملاوةسيلعلا

 ولأ مهتم تاساوخةْعأ كلذ نم فنا رعشالا مهملا فاضأو مينعلف كلذ ف تذاقتاس ارتربانم اع ةضفارلا ||| داشرالاب هن هلزاسأ ىتج

 ١ |هللااهفرسش ةككنيمرحلا ماما ماقد ناس ارخ اوقراخفامهربغوىب وما نيمريللا ماماوى ريشلا مساقلا را «سنطوىلاعحر مث
 |١ مهتم حزتنا نمرضحأ ةبماظنلا ةلودلا تءاج ايلف نيمرتلسا ماما هلل نق اذ جلف ىتشم وسردي نينسعبب راىلاعت [| .تدهاشوهربعةدم لانه

 اننمقم او دقناكو مضاد ةفحد ناف ىفاشلا ف ةعمقولا نع نان هنا لسقو مهمل ناسحأو مهمزكأو ثح ةوظع :لهاكدم

| .مدقملا ىَز نخاتلا نسا نب ىلع شال ادبعن بحاول مهنمهرصعءارعشوباك أ نمةعامج هدم ءارعشلل نمريثك هحلعردسفال
 

 || الوش تفواضيأ هزك ذمدقم اردّرصب روهشملا بتاكسلا لضفلا نب نسما نى عروصنمولآس يئرلا و درك ذ [| ىلع ابطاومناكو سانلا
 كن وتادانعلاو تاعااملا

 سانلا ظاعاو سرد

 هل تناكو مهركذيو

 1 : ش .ىهوةمنونلا هندمصق

 || كوهلا لق نمشي دح ىلعاو قوي .نيعلا ءابظلاممشءزهمأ مي ني رتلكدوى زاح اذك أ

 ||| .. تونحماو ىرذسعلا عراصع د ىرددقلنيقفشم مقكن لو م« تزحلكح ور ىسأتلانا

 || . ابصللتلاقو مهدودق تأزه م نويعو نيف ةوهش ع لد < امهمثمليط أ الوتاكرلا قوف ... || تاكواهئيمولعلا ف ةكراشم
 || .نونكمٌولْوا نم ةؤوامصصح .« .دروم لسبتملا كايذ ءارو و « ثوصغلثمنابلا دنعأ اًوزه ميلا نينو طيلثا بنك
اال سسسووسسسسسسسسالا 2 ًّ

 ك0 ا ا 

 . ملقنلاب ةفرعم هلتناكو



 فارم

 نوح رضا 5 تارامةماسل اءاقر زتنكول 5 نسعتاذواهم لاجشلا تاذ

 دثتا4تلقد-ولا ف قتعمو أ نورقوبئاوذ لس قرأ * امناؤماقلا ل بل نم كاوكش .
 نيرشعلا ةعافشوايصلا هأح 5 عقاب سبل ناك ذا قفانام 5 ىبنح نيننلعاو قمذ عمدلاف

 ةعاط بلاجالا مهو مهموسأآ 5 توتفم مزاحلٌوأ تنأام 5 متالةموال الخ نقرطتال 1

 قود يا 52 ىأبن 4 ىذ“ *ةناموهتاسط ىلع نيد دع ىيصعا ى يأ أون ىاوهو

 ةلذألا قسطأ لاكنلا لك أ نيمضبهستبلاط دسقل ىتح < ميملارارقلا ىلفنم تيشسو
 نيدااب مهانثد ىلعاوراع 3 سعمه يور لاذ لثمنيعاب 35 ثوهلاب هناذسعزت تا 2

 عئاقمممتارتافنويغلا سحن ع تونس هانم نونوكتم كي 1
 ىقودلئاضفلا اودعاذا وهو *« مو درا خذلا اوم اوسسح مهن اان 35 نورعءام تحريف اهترهط -

 امدعب الا ردبا ارب دةسام دب نوفل قف ”ىلا تداع م ىتماطم ناداسإلا تعشتال '
 نوصشملا ىساق فذاقيلاو « ققانحار بعلا اقرراتلا اذه 4 نوحرب ءلاقرعذلاك هترصنأ
 هدابح تح لزعلااماذاك ام توم ارئاظلا لاغب ارسفط ع هعير لست كالا دسغاذاف
 قدح دودعسلا,فاضتقاالا د كرد 5 نيئرعلا اش ى ارت

 قاف ملا لئاضف تع 5 نيرعشيلو حدردن حج رسلاو “ب هتس داون قرطاونل اواح

 1 نوبدعاضت مأدوح تالضأ «ب ةراغهيلعاو:ش دقو اولاق *“ نيكسا اة وعدو : ىحعلا 7

 ةحابش هلام ارح امأ  توراقىد ىازونكتلاه تم تالظنمدستلان مزلافتاكول
 نونمملابز حالا سيلو بلط 5 ايسر ع 5 نورا هلعن را

 ةيغر لك سلفزومالا ساس ىبسيع ربأ هني ورب ىلا + انلاع مراكملا قلأ نأ نمسقأ :
 يرشد هواَنَضَمَو هي متم. زاأ قلور فيسك نيل نم همر كرو

 نيط نمد .ريغرص:ءوكسم د هنادرص:-عناءالعتدهش ا

 هذهو ةضتقؤاعو هترازو تش دقوهوقفارغلا ىلا كإمادسع ل وضودنع ةدصقلاهذهءاباهداشنا 01 وأ

 هنهثزاودت زايتامهاف سعت لابمئافتاأ ةثالئالخاماهلاكت هنن ادقوقئافل اراتخلارعشلا نمةدصتلا|

 اهلؤأ ىلا هنريضةناهن راد ذمدقملا ىذيواعتلا ننا ميتمعارعشلا نمةعانجةديصقلا |

 نريد قلمز ىلا ف م 5 ئيدةيابصل ا ىفكني دناكنأ :

 نب بون نم سؤ نيدلا حالصناطا.نلااهباحدتمخأسشنلا ىلا قار لا نماهلسر ا وةردانلادت اًضّولاع نب

 لانه بلطتةتاسوت نيذلا حالمة جحر فاهترك ذمئاهتبثلةلاطالا فوحخالوإو كات للاخر ىداسش |
 تسل اس ا

 نيعلاةايافلا نمىللناو و ن رب ىلع ى دانا ةفقوام

 نيالا ا قاقاف هذان داضنأ لالا .زاودووهتجسرت قفاهضعي ت رك دَذَ ةوفرج ديت ا ضرأ 1

 كالا دبعلز ملوةئافيشنان مدن نك ل ةمالكلا ارمشتنادحقو . دوص#ملا نعاني رخدقو. ئذن وانعتلا

 نباةكلمملا فماقوهتحرت فروك نما راتلا ف كءارغط قون نأ ىلاةم .ردساوداخلا مانع كيلرغل اود

 نامذااش مزراوخىلاهريتش نا متت روهمارك |ىدازو ةلا> ىلعهرقافدرك ذّمَدةملا نال .رآتلأ هنعشأ

 هور تلقريغت افريل كلا دمع غابف سانلا ين كلذ عاشومسطتلا بما هنادؤ ادلعأ فسر هتنبا4
 تاظلسلان البق وتالس زب لأن ههتمالس تنس كلذ ناكسف اقري ربك اذهل واهقاف هيل ىلا رمعف هيلع 0

 ٠ زوك دلاىروغاملا» نسحلاوب ل مشاة لعاب ءاصعنا !
 ةلئاصامرق ناك اودي اة 35 دعت مينعناطاسلا اجضاولات :

 مسا

 يتم اعللا ا كشعت كرم و وعر ندر الو داهم وع يعانق نيلفلا تر 0 :

 ةدرافلا اوةينرعلا رثنلاو

 نان ا كناكو ثبت ى لاو
 نسسحلا اع قراعشاو

 تاكو ةيصدتأ نيد[ تاكو

 انف و اندم | عسسإ ايوستو

 نات نمناك نان و

 ىرلاغتهللادجر قوت مانالا

 نيثالثوعب ال
 هرَس هللاسرو ةنامعسو

 زب زعلا

 لضافلا ملاعلاوبممو)##

 + (قعس ا ىل اوما

 هرغل او قةللادج 0

 فرعي تاكواينارصت يب
 ةمانث ةفرعمةمكتملا لع

 قطل ىكوملا ىلع ًارسقو
 مواعلاوقطنملاتاقوتلا

 اهيفدعمثحاب وةيمكشللا

 ثحلاىلا مهمالكٌر تاغ
 ررةوةسالسسالا مواعاا ىف

 مالتسالاة ىف ةلداةدذع

 لس واس مموه فرتعا تح
 اللب بطلا رت غ

 مامالا تيناصتن لغتشاو

 مامالا تصبو ىلارسغلا

 ىودزيسلا مال سالارقن

 ناككلاب لمعلا لع موادو

 لعاحرش فقئصو ةئسلاو

 نانو سنملاربك الادقفلا

 ةفينح ىأ مظعالا مامالا

 ٌ رتغ و ه:عيلاعتدليا ىذر

 ةناالا لئاسرلا نم كلذ

 هع ادي رطركتأ
 تعجسو مهفاوذآ ىلا لصتل

 مج دا

 ىلانعت هللاهقعو

 لماكللا ماعلا هبمنمو)د

 ىلع 0 حسا ١

 *(قورقتالا



 لات هلبادجر ناكتخ
 بغرمالوأ معلابالغتشم
 ىلا ستناو فّوستلا ف
 دعاقت مةيقوااةَعب رطلا

 ١ طعولا لغتشاو هنطوىف

 هظعولناكوربك ذتااو
 سوفنلاف ماع ريشا“
 همالكع ممارحا ارأم ثري

 0 ا ا ل وو م دم 7

 الظاع هسشن نم ىدتغاال 0 ةلوذ ازد د الافاوتكساتلق

 اها نحل كلدا نأ د 0
 نيسس#تو ثسةنس نم عرخلاف :زارولا نم هل: «نالسرأ بلا نا عةعب دبلاةبب رغلا ىلاعملا نمازهو

 ١ ىسوطلا قدسا نب ىلع نب نسا ىلع أ كلما ماظن لارا ولا ضّوفوهحرش لو طن بيسأل ةنامعي رآو

 ىتاكشف نات يعاو :رلاويص ىلا ه]ةن مم تاسارخ رد عر ادفر رول استكمل دع سدح وهرك دهرا
 ١ هلايععدوو هنفك حب  رخآود :رخغ ا لحخد لتقل سحت الريشه الت زساو تنب كت ئاكو هلاعراداا كتر ب

 1 نأكملعقحلاقو هن رولاسنر اهب دةثام هلتعب مهيذلا ىلمعأو نيتعكر صو لسن اوورخ ا تايقلغأو

 ” 1| كارتالا تلت لعفام سن, كلما مااغنرت رولا لقهدال- لاو مصزعاعمتلسغ ىذا !بوثلا اذه ىف ىننفكت

 م _ كاسم لمنسرزو واهرز وهيلعفة كيس ةنس نس نمواهذ عقوتا اوهمرغح نموناوندااباكج ا وءارزولا لق

 ةثامعب رأو نيسعتو تس ةنسقجا ىدرشعس داس دحالا مول لس: ةو مون ا هللا ءاضغب ىضروتةمايقل ا مو

 ْ نالسرأى لآ تاطل سالابط احر وك ذمارعاشلاىررخابلا كلذ ف لمعفة نس نوعي رآوفدن ذ ذئمون هربعو

 انحرافنك هكللم نمهاّوب و + هل<لعاوءاندالغو هلوق

 ل هلوحتوانندلا هلوقن هديعقاكمك وم لكى ضق

 |هتةمعجوردنك هب رعبهدسح نفذوذؤرلاورعهمدقن راو مزراو مرتك اذمتنفدهنا ىئانعلا نمو

 ةريعكاذفوع تنفدو لانه كلملا ماظن ناكونام هرك ىلاثلقت :وندلاب هتاوستردحو روناسينبهغامدو

 ا لادلا مدظونونلا توكسو فاكلا مضب ىردنكلاوءرصع سيئر ناك ادسعب ىكاعتهللاهجر ريستعا ن 1

 ّ نوكس سوءارلا تف وةلمهملاءاطلا مضبشش رط ىرت نم هن رق ىهوردنكى اة يسنل اذ هءاراهدعب و ه]مهملا

 ٠١ || نمةروكىهوةثلثمءاناهدعب واضد هتك نمةانثملاءاملا نوكسوةثلثملاءاثل ارسكو هتك نمّةانشملاءانلا

 تذخادقوالاهظعوو

 لاو بازحنالا لكشنلا
 ناكوهحور لهدا ىف

 افعب ودالبلارودب هيابشف
 غلبانلو وهرك ذيوسانلا
 هدل,فماف ا ةتوذشلا نس

 دعب ىفوت ناهلا هرسقنا
 هللا عقر ةثامعستو نيقنا

 هك رد رْؤاو ةحورولاعت

 فيررشلالاعلا متسول
 ديستلا نا تلطملا كنيع

 نا اوصلاب لعأ عت هنئاو مهريغو ءابلعلا ن مةعاجاهتمح رخرون اس: ىحاوت دب( ىلع
 0 ا و و ل ال علادإلا «ممدلاودأ -

 قاهذصالا داولابفو ملا ندلا لاس ب شتلملا وصنم لأ نب ىلع نجلجترفعح ولأ ل 1
 ' *(لصوملابحاصرز رو ْ 5 يا للا 0 عضاشب ريثالس-رناكو

 0س سس ل تل ل ص صا

 لاعتهتلا ءاش ناهرك ذى الاقوحكسلا نالس را بل ان هاشكسامتاطاسلل اذ اهف ور وصتمول ا هدج ناك

 سلع بصانمق موسخخو ء صار تش اةهتمه توسو ةنارودأد
 نيدلا لام هلداوامل رباك الارهاصوة

 | هرك ذه الا هاسكلم ني دجت ندم ناطا كل ضرعلا ثا اودى بترت غمبب نهومدب دات ىئعروك ذم ا 000

 ْ هرك ذمرعمارعتس ق آن كنز كنان اكونامذ هتف :رط تريكو هش :افك ترهطظذلاعتهثاءاشنا ا .ثامتاو اهناكم <ياجق

 0 هتبافك“ ترهظف نييدصن هالوفاهلا هعمهيعتس او هب رّقو روك" ذملا نيدلالاج مدخسا اهالاوأمو لصوملا ا ْ : :

وهصاوحخ نم ناكوةفعوتهيافك "نع نابافتبحرلاه بلا فاضاو
 1 : 0 هلة ف هئامدتربك ًا

 نسحتارهتشم اددح اياك

 فارشإلاببةنراصو
 هالو قبو مورلا دالسب
 هرزو سا كوفر فكشلارم ذا نب مارهبدعسول أ نيدلاءايضذ مونرت رولان احكحو ةيلعدب صالام كت نسفوهوروك نا

 ىلعوهوةئاسمهجتو نيثالثو تس ةنسس نا عش سماخ فوتو ةئاسم#نو نيرشعو نا ةنس ىف تن كيان لصع ىف تغرونانشلا
 ثمدندلالاج ناكومفث اطولعروك ذملا ندلا لاجوةقدص نب ىضرلاوت أ ءدعب ةرازولال وتو هترازو النا 59 نا لعلا

 3 :رداشو مك هش دحيم وروك دلا وكنز كنان ا! امال اومةمةرضاحملا نسسح قالدعالا |

 يركبات امانأ قيسءروظرلو او هلامدازو هناوند فارس 1قفهتدمرخ ا ىف هيلعلوعو ةنامد٠ نم هلعحو

 لثدركسعلا ضع.دارأ هتج رثىفمدةتاكربعستعا لعدن !لتقالفدوح وعرهاظ الودو- الو مرك

 ىلا اركسعلابهحوتو ءارمالا ن مةعاجنمامق باش ةلارهتجخا اومرودلا اوضرعتف هلام وروك دملار زولا

 لاوح ا رببدنو رومالا ضّوفو هئوازو لعمرك ذمدسقملا كنز كيان |نيىزاننيدلا فيس هرقاقلضوملا || :
 ةجرب فهرب نم فرط مدت دقو لد رابحاص نيدلار غظمدلاو نيكشكب نب ىلع نمدإا نت ز ىلا وهلا ةلودلا
 غلابب ولاوم الالذس وطعن لز , لودي تامسناو روك دار رولا دود تنبح ر واع فاكلا فرح قدذلاو

 ةفرعم هلت ناكو نسال
 :ناكوةنسراغلاو ةيب رعلاب
 هم : رعلارءاسشنالا لءارداق

 دلل د 0

 افبغرغ و

 يلا مدع ةدمعافولا
3 



 ذي

 نمةعاجم> لموداوملا ئدلالاجنالا هلال ىحييلع اك كلذراصودا اولا فرع ّئح قافنالاق ا 0

 اهلوأ ئلاةرو جهشملا هيزيصةبهرصق ةناقدرك ذو خإ ددملا ارعاشلاى فا ارسشلارصت نيدجش مهتاةنمءارعشلا 0

 بلقلا لح د ىرغلاتناجن معار وزلارهللا قس 0

 داع 1ك ارفسأ نمجردلا لعق ددعت تاكم نممسوم ا ماباتاقر ءىلاءاملاىرحأو هل حارات أ و

 ككل دنس لك قلمك ا ورع نس نرغفاك امو سوم ههنا لم لوسرلاةد كرو

 نيعطةاملاوعا ارقفلاتاوسكلاو لا اومالا نم مالسل اوةالصا الضفأ اهنك اس ىلعةد نااوىلاعتهلااهفرش ا 1

 لعف فعونتد ةلوري_غالداصقلاو موسرلاباب رأعسسابس :ضتاولد هلناكو لما ةئسودم مم موشي ام ْ

 ىلعدالعا الغمر ع هعاطقا تاكوأ ايش هل قس مىح شالا ىشاوف ط .رفمءاللغ لص ومار هنمز ىف ءاح ىحريملا

 اذهعب هللاقو هرامعب هلواذفأمول هيلع لحد هنا هن الكو ضع ريساةةيقوملدلا ةلودلاءا ارزوةداعىراح

 تعب اذاوكس أ رىلءىذلاو رايقيلا اذ -2ىوش كدنعقس د هنأ لب ؟ ىلا هللا واحنا ىلا هن فرضأو 3

 عنصأ اتقو رج الام روئر :(ا6تعصت قولا اذهنا هلام هسانامدخالف :رانقيلا اريغت ىلا جاتحاعر ازد

 نم هلوهنهب قدس قراسقملا عاب وليكو لا جرفناريثك هضوعدحأ ىافرامتلاامأو تقولااذهكريملاهنف

 هتجرت فر وك ذل راتلا ف ىزاؤمم ود_*:يفوت نأ ىلا ةلاحلا هزه ىلع ماقأ و ريثك ءاشأ رداونلاهذها]

 رثكتسا هنا ةدمعب|ءىلو ةساىلا عندنا ءاش نامرك ذة يسودو دوم نيدلا بطقهوخأ هدعب ن مسخالاو ماقو 1 7

 نيذلان . ز رابخأ ىفوةئامس#:ونيسعنو نادت درغلا نحررهش فهملع ضّقف هنأ هيلع ل ةثوهعاطقا ا 0

 نمريحالا ارشعلا فىفوت ناىلا!هبانوضسم لزب ملف لضوملاةعلق ف هسنحبوهضيةرخ ن مايقرأط لب رابحاص 00

 جصتمن مادوهسشمامون ناكو هيلع ىلص وة _عس#نو نيس و عسل ة نس نابعش ليق و مظعملا تاّعم 2 رهش 8

 ىلاعتهللااهسرحةكمىلا لن نتس الس مغ لا ليضوملا,نرف دو هتزانح لوحماتن الاو لمازالاو ءافعضلا ا 0

 اراض مون لكه ينوفوطن اوناكو تاةرغ لح ى اة طقول هلل ةياؤدعص ت ادعت ناك هك علالوح هنقدطاو

 لاش وهيلعع كل اقلها عامججا نم ادوهشمامونةكم هود مون تاكو ىلاعتهئااهذرم“ ةككمهماقمةدم 0

 ىلإ ةراؤاضو ذا هز“ امددعت وهنس ات : رك ذب بت صه هعمناكو مولا كا ذ لسثم مهذنع د سهغنإ هلا ّ 1

 كل اوفقةوةنعكلا ىلا هءاوقأ الف ةهظعملا عض اوملاوت از 1

 دود اةيعك ىئدل لءاع 0 ىذلا اذهمال_آلاةيعكان

 دوضةمريسغ امون لج دع ىذلا اذهو ماعلا فتدصق ا

 ةرعلوحاب فيطوةنيدملا ل خد نادسغب عيبلاب اق ن فدو لس وهيلعهتلا ىلبصلوسرلاة ندم ىلا لجسم | 0

 لاقفءعمابترضناكىذلا صدا دشناوازانم م ..وميلغوطلا لتس لوسدلا 1 0

 هلئاتؤ باكر لاةوفهدو-ىرس د انااطوباقرلا قوفهُسعن ىرتش 0
 هلما ارا ككسيتفىدانلاب قوهبلع 35 هلامر ىف ىداولا ىلع ّ_

 هر انسو ىزاريشلاز غنم نم رصأنإ دلقااةجترت قفةروك دملاةدصقلا ةلج نم تائيبلاناذهوتاقا |

 ءاغايل اءالسضغل !ءايدالا نم نيدلا الجب قلما ىلع نكس اوبأ هداوتاكو ىلاعت هناجر ىلاعت هلا ءاشن
 ىرزجاريثالا تا فورعملا كراملاتاذاعسأ اول نيدلا دعتدعجو هيف داجأ لئاسر تاون دلت ارعامز كلا

 ىلال-جلارب زولا ىولوملاءالما نمل“ اللاورهاوجلا(باكءاعتودرك ذمدقتدقولوصالا عماجبحاص
 دعراش ردود تن ووو اعلاكت او هلئاسر ىلع هندي نينانتاكه ص ألذ فزوك نما نيدلا دة ناكو

 .مدقتن ملك لعد ذةودض رقتوروك ذملانيدلا لال ف سوف غلاب وباكلا اذهلو كل ذولا نيدلا 3

 ترك ذاةلاطالا ف والواو تايتاكمهرك ذمدقم ار ءاشلا صن ضدحتنيب وهني ناكهنارك ذوعا مصل نم ْ 0

 اهبتيتاقةريصتةلاسر نب دهس ل ءلس ودب ىلعهنلاب : 25ص. صين ا هرك ذامواج فو هلك اسر ضعن 0

 رئاحدلا مظعأ نم ف هوولا ا ةناغاورند ان مرك أبوطنتا لعن وعلا رئاسرك ذلاو رباغم .زكل ا ىهواهرضقل 00

 ( فان َُط ناكلخ نبا َّظ 0(

 مسْشلا بوق دره رتالو

 ل دو ىواز وطل يح
 هلأ زاحأ وة[ ازد ع

 هناالاهتتيدح و وداش رالي

 رات ااموداشرال ارامل

 زثااو ةواملاو ةلزعلا

 سشانلا عم طالتتخالا

 نسسح ةيمصلا ديذانأكو
 ىف هتعردصت ناكوئرداثلا

 ةمرخرداون ةضصااءانثا
 لعام راعشاو فراعمو

 قوثوةرورضلاب عانطلاهنلا

 ةسوربةنب دعىلاغت هلي اهجنو

 هاف نس هن
 لوو ةعور ىلاعتهلناحو 9

 هن رض

 هللاب فراعلاوس موا

 د*(نمؤملا دبع شل انلاعت

 نس ” ىلع ديس 2 ١ رط نم

 هعم حاصل :رعملاث روع

 نم ضعل عم بت ّمةدم

 تاانروهشما هئافساخ
 ةندمق عطقنا م قوصلا

 ظعولاب لغتش اوه سورب
 سانلا قرتفاف ريك ذتلاو
 نم مه نيتق 3 هعسف

 ةقذي اب نب م ميس مو هس لع

 ءايقتا ع نم ضءادوه دو

 هع رطةبقعإ ءالعلا

 هتدقةعاف هن راش نسحو

 ن.رثفملاناو هتداهشبريدلتاب
 ضرغل هيلع اوذكهاع
 ةيويندلا ضارسغالانم
 رونوهحور ىلاعتهللاس ور

 هدعرَض

 هللا فراعلا و ممو)د#
 ندإ اعاني انلاعت

 ةسقب رسطلا نمسانلا

 *ب(ةيتواطا



 دهامشوة.ثواشلا عب راعلا
 هنا تح بىظع: رهام

 طنا

 هاكتر هلا طسوى وه عضوم

 فال :رادقمةتيطنطسق

 تاء ل

 اهلوصأو لاعتهّنا

 ١ ىسمىهىلااهعورسفو
 ا هيلع بلغ ناكو ةقعب رظ

 ١ لاوحالارثك ىف ةيذملا
 تن رطسضت تناك كلذ و 1 جرت الوةدماهب ماقأو مهريغورششالا نب ىلع نيدجأر كب ىأو ىدنقرمسلا ىلعنن كرابملا مراكملا أو | 1

 ( هيقل كلذإو هلاعفآو هلاوقأ

 0 0 هك 1 0 هر اومهضعب 0 ا هنأق نم هرهتش لبق هن روم

 || ناالاوكتز ل ندوة مس او ن.دلارون لد ال نامولات سو هرايعس# و نيتسو نيكد اديس : هنامحأو ةناندكأ عدوفق

 نيد ل تلو نادل لت ىضاع هود داو رو دات احولاعتهللاءاشنا هرك ذا . :

 ذمدقملاىروز رهذلا ا هجر قون ناىلا لاعتدتا
 هيدلرك ذوهسااحتر ضو هيفرعتنهرك

 م<يريبكلاريمالاهرعو فالك اف ةلكسم
 ؛

 ةعاق٠ نمزن زعلاهسع ف رعت تاكو ىلاعت هنا امسوجر ندلا حال ص ناطلسل ادلاو ب ولأ كل و آنيدلا 3 ١

 0 هدااوةهح نم نيدلا حالم ناطأ لاهفرعو لت امالاوتايعالا نعهزيموهمرك ًاوهبلان 0 تن ل '

 أ ”ومللاةرسشل دروزو فاشل نرملا أن ف كلددامعلا 7 دوتشور 2 نش تقول كلذ هصلمو ل هلا - اعلا و

 - 53 0 0 . 00 0 : رع
 ا ةياكسل هلهاو هلل اضفهلعددعو ن.داارون ناطإس لادنعمرك يهون نيدلالاكىاتل انامذ مولاهم : نباد_جأزيسشلا ىل لاعب

 دقلو هياردةهي1]تمدقتالو ىتةيطوالو فاش ن مسيلامفلوتدلا فايق «تيقيفدامعلا لاق ءاشنالا ١

 1 1 هيلع تناهاه ه..ةاراسلةءادتبالا ىفامع نيف اهسرامدق نك لهنكل هدنعةديتعةعانصا|هذهداو 1 ْ ءاملعىلءهتلاه جر ارق

 001 كل: ندلاحالص نيب وهنيب لص-واضنأ ةيمعلاةغالابلث اسرلائشن : تاكو بئارغلانا» مرا ا ةسد رعلاهدلاو لعوهريصع
 ا و هس 3 هرم

 دادؤب مالسلارادىلاهريسوهرس بحاصراصو ن.داارون دنعهتازمتاعو مان ءازتماوةدبك وعملا 3

 ءاقلىلاهفامتش ارسهطاو

 ني سعتو تسددس قدللا

 هريس سلق ناهس 2

 *(ةغيلخل 5 حنيش ١

 فافو تيدالاوريسفتلاو

 | فوصتلاف بغر# ملعلاف
 | ةيفوصلا ةقيرط 3

 ريك نتلاو اظعولاب لغتش

 ضعيف اهفئصلئاسر هلو

 ىلا عتهليادج 1 1 لئاسملا

 ١ فرح فاض هرك ذ دم رمت دقو ندا بطق نب ىزاع زيدا فيسرب زو روك ذملا نيدلالالح ناكو مالسلاو 0
  1سائل 2 ٌ

ْ 
 ا ةلمهملا لادلا مضي رسيندو كات هّئاامهجرمدلاو ةيرت ىنفدومالسل اوةالصلا ل ضف, اهنك اس ىلعة ني نما ا

"|| 
 نيبةيتارفلاةرب زادني دمىهو ءاراهدعب ودل ها نيسلا تفوابتكتن تانالاءابلا نوكعو تونل اعثوأ

5 
00 

 اظغل ىهورسدنداهلل ةازهلو تاق رطل عمت ىهوتاوملا عج نمراتخلااهقراع 7 نيع سر و نيديدطت
ْ 0 5 1 

 8 اش اعل  | 10 0 1نءفاضملااو رؤي نأ ةفاضا ا ءاسعسالا ىف مس علاةداعوامندلا سر هان عمورس ايندو| صو ىمع بكرم 0
[ 

 31 مدرعارلا خا ةةوعافلا وكس وفاكل اتش روك" ذلاو رولا تر اكلاو سار معلا رسؤدبلا فاضملا ||” 4 لك
 ا ' ور الا نمي ردىهوانوترثك ىلاةيسنل اهزهتكلثم ءاناه رعت , وواولا نوكسواهةوذ نم انك اعاتلا ْ عمشلا لا يللارشا

 مع هنا اوارادو نيع سر نيد هدد ةارغلا 5 7 ل
 3 كش : هماشمهومأق انروك كا

 ا م الصح هللا هج -رثاكو

 ١ لاوح فرع. ناك هناالا
 0 ل و ا ل هاب ا ا

 01 ةسردملاب هقفت تهزملا فاش اهقنروك دل ةامعل :رمسهلا فرح فزت ز م ءادعر ذ مدقتل دو ا

 وهام 0 رب نى اهوفاخأ اودوعب اضفدادعلا ن رهركياوناك ةعاجسسءلعىلو تس افاريغدناكوهماّشم ّ

07 

 01 ىلا لذ مثل صوملا ىلا لجورسين دكت دعتنامسجو نيعبسو عب رأةنسروك ذملانيدلا لال فوتو نيعلا

 ن هللا دبع نب دم ني دماحاح رلا نأ نيدلا سين ندمت رفلا نأ نيدلا نص ني دمت هللادبعوت ا)#
 ىئاهمصالا تاك لا نيدلاداعبتلملا كلآب فورعملا هللا ةرهنن دو < نن ىلع

 *«( زب زعل اىخأ نا, فورعملا

 3 أ دقتاكو هحرش ىف ةلاطالا ن ءىغباملث اسرلاورعشلا ن نم هلوبدالا نونفو فالي نت ”وانامز ةيماظنأا

 ل | ةيماظنلا سردمنأ نزولا نيد ني ديعسسروصنم بأ عيشلا ىلع قفتومتئادح قدادغي مدقو نا, ش ا

 مال لا دبع نبه اةبه نب ىلع نس لا ىنأ نم ث تن دخلا عمو
 7 نوريسج نبا دبع ندمت روصنم أو

 اة لالا ىماملز , و طساوب مةرصيلاب راظلاالوفدا د غبن ةريسبه نىك ندا نوعر زولاب قاعتر عمو

 لانؤهملا نيستا اوهعابت العش تنشنت .ثذ ىلاعت هللاعاش ناهتجحرت ىف د الاعراتلا ف فوتالذ هتايح

 00 ضل درا وتشوه امالاءانأفالوسر

 ا ا 00 حاصل كل :كاورماقو ىلا «هتلاءاثنا و: الا راتلا ف ندلارون فوت نأ لا لالا كلو

 ْ ْ نمزدلاحالصناططلسا| جو رخدغلب ادب دشاض اهب ضرمو لصوملا ىلا لصوخدا دغب ادصاق «رذاسو هيف

 0 ارلصوملا نم خو ماش ل١ ىلا دوعلا ىلع مز عوق ارعلا صو نعهمز ءىئثنافقشمدزخاله ب رصملار اندلا



 سدارف قهنكس أو هناوضرت| | حالصوةرخ آلا ىداج-نماث فقشمدلا لصوف هيربلا قد رط كاس ةناهسجنو نيعبس ةنسىلوالا ىداجم ||
 هنانخ ا هدشنأو هيدب نيبرضف ةنسلا نمنابعش ف صج ةعلق ل دقو هتمرحخرصق مث بلح ىلءلزان ذ مون نيدلا ١

 لماعلالاعلاوس ممول || ىشغن وهوةدن دمهتلطءىلعر مساق هاحرل لحرت وناطل سل لوز لزتي بابل ا مز ءاهمفهسغ: لاط أ ةدامصق
 ةزج تدااروووملا : كاس قةملفن ىح كلذ ىلع لزب ملوةعدقلا هتبعصإ ضرع وعادمتقولك قهدثش وتاطاسا سلا

 جشلاءارقف نمىابمركلا ىهاض نب روهملالئامالاو ن.دودعملارؤدصلاة لج نمراصفهنمبرقوهيلا دةءاوهيتكستساوهتعاج

 ترد 0 راعلا |١ لعرفوتبو ناطلسلاةمدخ نع عطقنب هناق ا ىقلضاغلا ىضاقلاناكو وه رام ىفى :رح وءارزولا

 «(نيدلاءابج || ىتيئاصتلافنصو موتكملارسلا بحاضوهومريسقو ماشلا, بابل مزالمدامعل اولي رصملارابدلا لاسم[
 مسعلاةبلط نمالقأ ناك || ىلاءلا نأ نيلأت رهدلاةيمد ةنيز ىلعألبذ هلعج رصعلاةديرحو ريصقلاةدب جن باك كلذ نمتقئانلا |

 قى بعر ع في رثلا م ىررحاماإ رصعلا ل هأ ةرصعورص#تلاةممد لل ءالب ذهنك لعح ىريط1للاو ىربط نا قارولا ىلع ن ل عس

 1 لعج ىلاعثل اونيما ملا هثالثل اءالؤه 0 ذمدقت دقو ىلاعثلل ارهدلاةهش ىلعالد ذهبا لعح ىز ربخابلاو

 0 21 هيدي دامعلا رك ذدةوىلاعتهللاءاش تاو 0 ذا سو محملا لعن نورهل عرابلا باك ىيعالن ذهنك
 لماسريهشل !نيدلاتانس ١ معلاوقارعلاءارعش عجوة ئاهسجو نيعبسونتنثاةنسىلا ةسساخلاةلاملادعب اوناك يذل اءارعشلا

 هم لص لست اوفوصتل ١

 0-0 م 0 : رسعفوهوباثكلا اذ هى نسحأو لماخلاردانلاالا ادحأ كرترو برغم او رصموةرب زاوماشلاو 2م 5 03 تأ .٠ ب . 0 ع ع 5 5 .
 00 7 © : هلاّقتناة روصو «سفنرك ذهنفأد ومرات عومتوهوت ادا عبس فىاشلا قريلا باك ف نصو تاداخ

 مرام نبل ءاهج نب دست“ ١ ىال_متاطا_.لاةمدخت قلعت شكو دوم ندا رون ناطاسلاةمددشف هلىرحاموماشلا ىلا قارعلا نما
 مهووةريثك ةرميستمدخ || ىيتور# د زال فاعل (ةرعل اسمن ااوشعتمملا بتكلا نموهورناشلا,تاسوتقلا ماش دو نيد
 ١ ندا ىف ىمدقلا تقلا فى مدقاا فلا باك نص وابعاضتناةعرسواهم طل فطاخلا قريلاب مانألاك ل |!

 7 0 32 114 0 2 3 1-0 00 3 َ_ .٠ 8 3-8 ١

 7-0 قاعت هتلادجر ١ مدنا ناعمسلا نبال ليذلا ىلعاليذ ةاعجليذذلا ىلع ليسلا باك ىضنصوسدّملاتدبل ات ةيفبك نهضت

 ثاكو لويعا |عقومهدنع

 ةيلعات الا دف خارق 0 5 35 ع ا :
 1 3 37 | اليد هند>وفهيلع تغةوى با مث تعمس دق تنك ازكهظفاحلا بالنا فيل[ ةدادغب ران هنن ذىذلاو 01

 ةعبرشلاب اداىلءا.طاوم ؟ 0 2-1 6 2 0 0 206
 تاودالا نوت ايعارعو | ناولد هلوةبقوحلسلا ةلودلارابحخأ ف ةرامةلا ةرصعوةرطفلاةرصن باك نصو روك نلارصقتلاة ديون باك ىلع
 هكدا وترد ودهعرج ريعص ن اودهو لب وط هدئاصو قدشسسفت وتادلععد راف ةرعسش ناو دو لاسر

 ةنس لع ةرنامعتس. و ماا 38 5 لح َن و 5 وى 1 3 1 7 |١١ سرف ىلع سك ارو هؤاموت هسقل هناهنع يح ام الذ نر: فاطاتاروا<وتاتاكملضافلا ىداَعلا نيبو
 هر || اتجاوءاوساكو ايواّةمأرِتب اماذهو دامعلاالعماد لضافلا هللاةف سرفلا كراك الف رس هللاقف

 0 ها هبينمط مومو 5 5 3 35 1 ل 00 : 20 53 ا

 5 كو 1 هد ْ قدامعلا دشن اكل ذ نمايمعتفءاضغلا رسام ناس رشا اذ ركل ارابغلا نمرشتن دقو تاطا «لا بكومىف امون

 ا كرائسلا هتراثاأسم د هناقرانغلا اما. لاخلا

 كات سمىشخأ تساف مع حرلا ريعىلرهدأب كانسلا هنرانأن كسل ع ماتم هنمّولاو
 ةنس قرصم نم دق لضافلا ىلا ناكو نسحلا هباغ وهو ةنالثلا نان الا ف سائلا هلق شتا دقو

 نيكس و سج ةدسس ىف قون :

 هانستحوبح |
 هللا, فراعلا مستمو)# |

 ندا مبان جن فل اكاد : 2
 2 ثلا 0 ل مههاربا | نمنو+غاورهعلا ف وط بتاكل اذامعلاهسيلا بتكشهّمي رط فرحا !بكروةناهدستنو نيعبسو عسب رأ
 : ناب علارشمالا 0 !|رعشم نمتارعثملاابادهللو ىقدنلاة عك نم ةيعكللاىدنلو احدلاربثمو اد1ال خم الاَو رخاىذ

 هتلاءافراعاملاعهنبادجسر ناك || ماحو مرت اف مرهىؤرىتمو .ميامعلارةغااراقفعطاحنمو م ركلا مايمنع ركللا ماّممللو ىدؤلا
 ناكنو هتاؤصوىلاعت ؟ ابو هطافط سقداعو هطاكعىلاسقداعدةل ريلاربلا|سو ردلارصلا بكر مو مصر ام
 ةيلعلاناماس#ملاتحاص ١ قعسادقلمالسسلاو لايق الاولورقلا هلي قاهاقتس هلةلو لاضفالاو لضفلاةبعك اهرصتن ةيعكل

 التتمةينسلا تاماركسل او || ظافعلل سن أ روهشملا نافهطا ل سيق هلوقىف طاغ هنارهالظلا نكس ةعانسصلا نماهعدوأ امو ةلاسرلاهذه
 نعاعطقنم ىلاصتهنلاىلا | انومهتسقترك ذإهددصب نت اسعلاةثئالاو ةلاطالا فوحالولو تقل وهتمدحاو لكل :ودخاتعب رأ وهوا

 عضومجانط وتمناكو سانلا | لقتعا نموإفدامعلا ناكو هباغصأ نمةعاسسز زعلاناوندلا لّمدءاةريمهنس نيدلاتوعرب رولا فرن ٠
 اسئعم ةدللب نمد 0 | ءاسؤرلا سير نب نيدلاد_ضعنب ندلا داع ىلا سدا نمبتكسقةدملا كل طساو ف هنعبو:» ناك هنالأا

 ماري تالا عالم ١ ةديص# نم نام جنو نيتس ةنس نابعش ف كا ذو هر رضتملارادلاذاتسأ نئئح تاكد ٠
 ' تادابعلاو ناءاطلا ىلع. 1700333272727 جير رس 7 0



 ةريثك تامارك هسئعلدلو
 | اهل.صغتب رصتخملاازهىنبال
 : وهو هيادك أ ىطعأ هنا اهنم

 ىاب اررطاشيعشم نم ره نلا ع

 نع يور اذهو هناوأريغ

 هنااممو ٍتانقسثلاٍضعد

 المزج علبجاوأ 35 5 مامات

 هّناعدب هليست لون ىل 33 هنلو مامغلا سيحذا سلوأ

 هللا لص ىنلا مع بلطملا دبع نب سابعلاةيضقملا راش اهسيفوبي 0 خميأم ئعمازهوهقالط اب ساق

 جرذنضرالاتاعأ او هتفالح نمز ف عطقن ادق ثيغلاناف هنعهللا ىكرب طخنانب رععم لسوةيلع ا

 انا اوانعستف انياب كنلاانلس .وئانطقل اذاك انا مهللالاقءاعدلل ف ةوامإذ سانلا اوسايعلاةعمو ءادستسلال |

 ىينتولا ىلي هيالاماو ىح» وىمجدولادعب أي ىذلارطملاوهذىلولا امو او ةسفانتس افانيين عب مويل اكليل السوتن || مف طاسب هددعمشم نم ىرس
 ىلا امهعجدقو من ءولاكاد 0 هوهوتاينلابضرالا مسد هنالثل ذبىسولؤالا عيب رلازطم ىمسولاو || 0 خلا تغلي
 ىمسولااهلئانناك ىلو ريغب د ىلاةيبظلاةدوءلاةمعتما ٠ وهودحاوتسسىف لاَعفهبلط ىلع هبادجأللاو
 ةينالفلاةبرقلا فنا
 وفرع طانسل لاربع

 ناطاسلا ىفوت نأ ىلاهتلزنمةعفروهتناكم لع بتاكل ادامعلا لزب ملوةينان والا اهترانزل نكست لهنا ىنعت
 هتير مْرلفأح وةقمابأب هج وفدحعمو هلاصوأ تاطعتو هلا ارد تلو قلاع هللاهسجر نيدلاحالص

 ناجي قمدة7وث إذ نمافرط اش !!ىربلا لث اوأ قف قاسدقو _ ةيناصتلابلاغتسمالا ىلع لسبقأو

 ىفاثنينثالا 8 هيدالو تناكواممماو> وةدي.بصةلاوةلاسرأ او ةورغلا بلظ قام تدب رادامىذب واعتلا

 ناضمررهش لهتسسم نينثالا مود فوتو ناههصاب ةثاه عنو ةريشع سل هنس نابعش ف لبقو ةرخ ”الايداج 00 | بحاصناو_عالاٍض عب

 | ةقرسلاب هلامهتم ضرالا
 هدشن أ هدوعب هيلع لحخداذأ ناك هناهضسةدمعمزالم ناك عءاسورلاض عن || هادا ١! لاقف | اعادقلطا مسشلا لاعذ
 | ىراصنل نم ضعهذدأ

 7 ذاق ثلا تانوفدم

 0! ىربنأ لاعت هلياهجر ر صل ابابحراخةيفوصل ارئاغم ىف نذدو قّشمدن ا اهيتتو نيعسلو عيش هلسو .اهعملا

 فرعأ تنك ن منام د فراعم تر ك1 فيضملا نبأ نأ د عب رب ميضانأ 3 : :

 دقو فورءملارب ءاطلاوهوبا.ةعلا ىب رعلابهانعم ىم عمم اوهوعاهلا توكسو ماللا مضو ةزمهلا ةعب هلآو ا م م
 تاعثلانا ليقودسا- ريغن هريخ ارئاط هدفاسد ىذا تاو ثنا هغبج لن رو ارا | «تنفدىف الا قفهوريضحاف

 1 ل 1
 هدنس نيا هللا5 هر ١ صا وه ىفهرك ذمدقمارعاشلا نينعنبالو بت اعلا نمازهومدفاس هنابج اناضما كانه

 لوهخبأ ايتو 35 هاف ناَمعلاك 0 ٍِ اا عم
 نا اوصلابلعأ لات هّنلاو هيف نحنامملا ةراشادرهو 1 لاعت هنيادجر مشلا دنع

 : . ً ها 7 : 2

 «(روهشملا مكبلا 5 رتلاىاراغلا غلز وأ ني ناخرط ثيدمت مصاول )+ | بارق 1 داوعف
 : ل ناكو بيلا

 نممسف نكي لو نيالا ةفس الفريك أ وهو مولعلا نم امهريغو قيسوملاوقطنملاف فيناصتلابحاص || . هلا اا ع
 الر ناكو ءغيناصت ىف عفتناهمالكب و نت بكبر :مافااوسس لوا يقلد ترمب | 5

 تلقتناوددلب ع نم رخ م للاعت هللا ءاش ناةجرتلارخ اقاهلعم الكلا قاسوا مما ثنوهداب داو اك اكرر ث األ تدق نا اوننط هباضأ

 ا ”ةراعدنمت و هلعتف ىرعلاربغتاغل ةدعو كر ثلا ناسللا فرعب وهودا دغب ىلا لصون ا لاراغسسالا هب ْ اورطنف مهارد هزداحب

 0 || ربك عشوهور دوش اويكتط ا نق ون ىتمرشب ول هب تاكد ادغب لسخداساو وةمكسللا مواعب لفتشا مقاقنالا | وهما مأيشاودرلف يلا
 ا نمنوثلا مون لكهتةلح ف عمتحوةبفاوةرهشو مظع تنص كاذذا هلو قطاللان ةهماع سال 1 رعب ناكو ْ ريف اهتعت نمحرخأو

 هحرسش ىف هنعس تكلف هخرش هنومدللا ىلع ىل و قطنملاف سيلاط اطسرابأك رد وو قطن خلك | تاكو مهازدلا نم جات ام

 0 تاكوةراشالا ف طلهغمل انى ةرامعلا نس -ناكو«_:ذىف هل مدح تقولا تاذف نك لوا أرفس نيعبسس فراعملا نمىلاعت هللادجر

 0 قنرط ذأ ىناراقلا ارمصن ابأ يرام ع نغلا اذه ءابإءضعب لاقى>لسذتلاو, طسلاهفيتاصت ف لمعتسا ئوتتللو عوولاوتشونلا

 راق ه«يتواح ريك رصتو اناكور 0 دما ىنعب رسب ىنأ نمالاةلومسلا طاشلالاب ار ةلزدسأ ىناعملا مهغت هجيرفوأ مظع كانيرم

 «نغذمخافىارصنلا ميكا نال ياسو انوار دمىلا لترا مةهرب كاذكرص ذونأ ماقاق هتذمالت ْ نيفلسو نيتاثا ةسف#لا]

 سلاط اطس :راتاك6 عيج وانتو قةقسلفل ! مواعامم رقودادغب ىلااعجار ل فق هنائاضر [قظنملا نماقر ُّط ١ هرم هللا سدح هلا

 هيلعو سلاط ا طسرال سفنلا باك دو هنا لاقي واهمف«ضارغاىلع فوقولاو اههناعم بارذتسا فرهمتو | زرلا
 عامسلا نأ ر قلو قب ناكهناهيسنع لعن وص ةثامياقلا اذهت أرق ىنا ىاراغل اريصت ىلأ طق ب ودكم لماعلام لالا مهمف)#

 نم لكس هناهديع ىو وهنءارق:دواعمىلا جاتك ىناىرأوةص نيعإ رآممكبللاسيلاطاطسرال عيبطلا نيل يصويشلا لضاشألا

 عا ' كا ب (ةناعتر دنت مامأي فورعملا



 اياب

 نيلسأافوسلفىلا اراغلا لا تف ءاكسملاتاقبط باك ىىطرقل ادءاص نب نجرلا دبع نم دجسأ نب دعاص
 ذمفردتقملا مانأ ى مالسل اةنب دع ىفوتملادادغب ىلو لا نال نبانحيول نع قطنملاةعانصخ أ ةقب لاب
 عيجواهلوان:برقواه ١ ب فشك قاهضماغح رشواهل قيقحلا فوه اع راومالسالا لهأ عني
 ةعانسص نمهريسغو ىدنكلا هلذغأ اف ىلعامنمةراشالاةفيطلةرابعلا ةحد ب تك فاستماهملا ياتحيام
 قرط فروا معافتنالاهوجوداف و دسم قامزملاداومنعاهف لولا دوو ماعتلا ءامتاو ليلا

 يراهتلاو ةيفاكلاةداغلا كلذ هبتك تعافلاهتمةداملك ىسايقلاةروصفرصتتفيكواهلامعتسسا ||
 رعب هذالودبلا قيس ملاهضارعابشي رعتلاومولعلاءاصحا ففي رثتاك اذهدعب 4تلضاقلا || ٠
 نمش كلذدعب وكاذو دعاص نبا مالك ىبتنا هرءادتهالا نعا واكب مداعلا بالط ىغتستالو فهيهذم || 1
 قافوهمفز رينأى اهلل يصخقلا و يلعلا اذ ملاغتشالا ىلعاكمد ادغببرصن ون لز مواهضءدصاقمو هشبل ا[ |

 هناك فرص دوب أرك ذدقورصمىلاهجوت ماه مي موقشمدىلاهسرقاس دينكم ظعماهب فلا وهنامز لهأ || ٠
 ذئموناهناطاسوا مم ماقأو قثمدى داع مثرمه؟ هلك ًاودادغبفمفيل اياد تراهناةيندملاةسابسلاب موسوللا || ٠

 ناكوهلودلا فس ىلع در وام رضن انآ نا عيماحلاضعب فتي ار و هملانساقنادجتب ةلودلا تس ٠٠|[
 هللاتن فةونامع اذهب زكلذناكو لارثالاىرب وهو هيلع لحتداق فراغملاعبج ىف ءالضغلا عم هسا

 دنسمىلا ىهتناىت>سازلا باقر طذتف تنأ ثيح لاف تن ثرح مان[ ثيحلامفدعقا ةلودلافيسأ] ٠
 صاخناسل مسهعم وكلام ةلودلا فيس سأ رىلعناكوهنءدج تأ ى سيق هجازوةلودلا فيس || ٠

 ءايشأ نع هلئاسمىاو بدالاءاسأ رق جلا ازهناناسا اكاذب مهللامفدح ا هفرع تأ لق هيوهراسا || ٠
 ةلودلا فس سهتفاسقاوعب رومالا تافريصأ اريءالاابسأ ناسالا كل ذيرمهن او ه1لاف هباوةرخافا هم فول كا ١

 ءالعلا عم ملكتي نحن غم دنع ماظعفاناسا نيعبس نم 0 ٌنسحأ عن لاف ناسالا اذه ن سكتأ هللاقو هنمإ| ٠

 هدحو ماكتد قل و لكل ات وك ىتح لغسن مهم الكول _هدهمالك لزب ملف نف لك ف سلجم ف نيرضاخلا 0
 لهفل اقفال لاقف لك اتت ىفكل له هللاف هبال_وةلودلا ف دس م-هفرصف هلوةبام توبتكيا اوذأ م 07

 ةعانضلاهذهقرهام لكرضأ نانعلا اراضحاب ةلودلا نيس صأخ من لاذ مست لهف لاقفاللاَعف برشت || ٠
 نسحت لهو ةلودلا فيس هالاقف تأطبنأ هللاقورمعنونأ هياعوالامتل 1عهنمدخأ كرك لذ ىهاالملا عاوأب

 كدخفا بعل متاهكر وانادنعاممحإ رخآ واههعفدطد رخام ونه حب رخآ 1لاعف ا. ةعنصل امذهىف 7

 اهك مسالا فناكن ملكى تبفاهببرض غربت ابيك زتاهكرواهكف م سساحملافناكن ملك امن
 نا( و) عيرخنوامامث مهك رت باؤبلا تس ساحلا ىف نملك مانفرخ 1 ابرضاهببرتضوام يك رتريغف | ٠

 سانلا سلاح الهسفتءاد هرذذمناكو بنك رتل! اذهاهكر نمل واوهو هعضو نم نوفاعلا,ةاممسملا#ل آلا
 هيواشتب وهتك كانهفلؤد واب ركبتشم وعام عمتجد فنءالاابلاغ توك" الق ثمدي هماقمةّدمناكو
 رثك ؟تءاحكاذلف ليلقلاالا سب راركتلا ف فنسهن لو عاقرلا ىفهسفينة صترتك تاكو هيلعنواغت#شملا
 الوب سكم صا, لفتح الايندلا ف سانلادهزأ ناكواروثنماصقاناهضعي دون و قيلاعتوالوصفهمناصت
 لو ةعانتلا ماعرصتقاىذلا وهو مهاردةعب رأ لاملا تيد نم موهلك ادد مس هيلع ىرحأو نكشم
 هصاوحن نم ةعب رأى ةلودلا فيس هيلع ىلصو قشمدب هالو نيثالثو مست ةنس ىف فون نأ ىلا كلذ لعل
 قدادغس سنون نب ىتمىفوتو ىلا عتهللا هجر ريغصلاباببلا ب را قشمدرهاظب نذدوةنس نينا : :هاندقو
 ىلادب وسنمتاساب عوج ف ترغظو ءابطالا تاّعبط ىف ئطرةلادسعاص نب !ءاكحاذكه ىنارلاة فالس
 : ١ ىهرابتدجلعأالو ياراغلا

 اننل.ماقمرادرادلا ف. م زيحفقئاضعلانكو دي لطان ىذزيسح لحتمسأ ١
 لحوملا ماكل نملقأ « ىلعاذهلاذهسفاني ع زعم, ضرالا ف ءرسملاا مو.

 مساقلاو أ ءرك ذو هتذمالئربك ؟تنكل هتكردأوللاقف سيلاط اطسرامأ تنأ نآشل اذ سم ساما العأ

 ةالع ىلع هلأ هسج 1 ارق

 مولعلا نم لصحف هريصع

 لغتشاغم اهيظعابنا+
 8 ثلا عجو ف و_هتلاب

 يشلاو نامارقلا انيبح
 ل دنس او ءاقولا نيا

 قنات هللا سدة ى راخلا

 ابءطخخراص 0 راما

 هناحررتنلق عماجت امام او

 ثالث ةئس ىف كانه قونو

 ناك ةئامغستو نيسجنو
 مداعلاباف :راعاسااع هللادجتو

 تت نط اوريسفتل اودس رعلا

 ناكوعو رغلاو لودالاو
 انطاومو مول _علاب الغتشم

 نءاعطةنم تادابعلا ىلع

 قاعتهللا ىلا الّتدتم ساذلا

 هولا: تناكومتبمل امزالم
 هايم ىف حالصلاراونأ
 ةّدم هعمثبعضو عر كلا
 ةزاخردتلقةسر دع ىس رد

 .ضاكرانيماخش هنأ رو

 باجل ايعاسةدسقعلا
 دور اظفا<و ةئسسلاو

 امرهاش ناكو ةعب ريشلا
 ةثاملاف هنس نعهتلاسو

 ,شاعو نيتنسباسمم لق وأ
 ند نا عغرادةمكاذدعب

 هسدصسوز لامعتهنلا حور

 هح<رضرولو |
 هللاب فراعلا مس ةمو)#

 صم ملاصلا مشل ىلاعت
 ءافلدم نم قطصمندلا

 «(ىراخل دج دبسلا
 هش دءانطوتم ناحكو

 هن واز ةنيطئطسق

 راحالا تاذب ةامعثملا

 ادباع ابئاروناضش ناكو
 اعط ةئما فمك اصا دهاز
 حالضانالغتشمىلاعتهللاىلا



 نم ابرق قون هبامبأ
 ْ حورتثامعسو نسل ثلا

 هك رضرول وهحور هلأ
 : فراعلاملاعلا ممو) ع

 5 ُ دعب تاءثسا قونو ةنامدجو نيتسوىدحاةنس دحر رهشر يشع نماث ةعبلا عود هر عمجا هناةدي ركنا فلؤم ْ : ل مسعلا قاسعتهللان

 *(فاو رزاكلا
 تشلا ةمدخ * لضتا

 كر كا ىحاوت ىامانأ

 فلا ا

 اولاق حرم ل هلاونذأذ

 | بهذي لدسالا ناهس
 ١ | ب كا 2

 1 3 ع 2 8 3 3 0 أ لف هلاوذافانن اغا ن5 لاي
 ا ناك هن امرابحنأ نمو ىنتكملا مان قدا دغبناتسرام مث ىرلاناتسرامرب دهناءابطالا ران قلذح نارك دا[ مف هلاوذاف 3 اناوذالا 2

 ْ عزتف فراطتسل الة ينوب راش نيد نم جر ختان لك لافدهح و ىعلا ان ذي ودوعلاببرمكا هتيسش ىف ع
 ميسشلا مثقف عجر#

 ِتاغفهسلافاور زاكتلا
 رد ١ اووسمبعأ نءدسالا

 ا باذوأ ضرالا هى سنا

 ١ يشل كلذرك نف هناكمىف

 قاؤر راكشل |ىكى-عبضغق

 1 لاقو اد 3ك امض

 : 1 تنناجات ساو ,راككاإأل
 8 | دةناكودح ل كميلا ياتي و لمسعلاو لعلانيرهنف عمجةراتخمل بتكلانم ههتحر عص ىلع و»و 0 00 ان تاورزا ا

 ١ تسنفةيناماسلا كواملادجلأ ناماس نبر سأ نب دجسأ نب ليعمس ان ءرصننح ولضر وصنم لاص نال هفنص ١
 انتهي رط تدسفأ ارساخأت

 فاورزاكحلا عرشخ
 ةمد- ناع لاصفنالام

 مدنتئشلالاقف سلا

 مدنتتنأ لبا او رزاكتلا

 تضغ تدع بأ

 لاتفاد ؛د شا ضغ خلا

 0 هدرفهللاة نعل ىف عر

 هناّمتامىحادنأ هليق
 ءافادش ىلا رب تآدارأ

 نا ةلنروب زال خيشلا
 . 03 3 2 1 برعلا دالي ىلا ب هذإ ىت-

 بدلا نم ناك أو اذ_هىزارلامسو ىذلار وص: ثا ءرهط ىلعو ىروصتملا باك ةنس تد ارم هبلغتسشياورعص لاحف 1 1

 هيت احد عا

 ىفاراغلاو لرال اغاهسأ نمام_هودهعم نيغاهدعن وماللاو ىازلا تتوواولا نوكسو 1 ح

 آ ا ةزرمهلامكرار طاتامْزلا اذه ىف ب مهاوباراقىلاةبسالاةذهةددو مءارةيناثلا تعل )الاعب وفلاامهتن و ٍ ذيسلاىلاعت هللا فراعلا

 0 ساس || قوف شن دم ىشو مسالا از ها ماعبلءغدقوتنك" اسفل نمءارلا نيب وولم_هملاءاطلانوكسو فرغملا نو مهني كك

 1 هعمرذاسو اباسروك نا
 ا

 انبىلوأت اووسلا ططشو زذو“ دم عقوةلخ ان ىل دي :نعاو طو امدالا ٠ نعلهو

 01 ب نكس قسفانتلااذابف
 | دامعلالاورادلا ىدادغبلا قراغلا كلما ربع نيدجت جتلا ىلا و ستمةدب ركنا ق تاببالاه دة هتس ارو

 1 و نوف فاالادعب و معلا ءامنا فو ءارلا نوكسوةلء-هماءالعلا تذ: تاو طوُتللَذ :

 أ ءارئاوعافلا ميل

 دعا اوق نم ةدغاف ى 8و هنغهللا ىذر قفاش لا مامالا بهذ م ىلء اهله عس.جو نوغاسالد ةثي دم مس رذ

 1 متن نوغاسالد وسرافدالد فار طق ىه موةحراخدلانأ راقمسهاوإادلا تاراقاهل لاقت و كرتل ندم ا :

 اىحا خلا كاتى ةريثك د سألا

 | اوكشفدءأمهل ضرعتو
 0 ا 0 1 ا 0 2

 وءاراهرخ !ىفو ةحنوتفمةم<50نيغ مقنك اسةمعم | ص 1لاشذ نيس

 1 ا قةدلب ىشو نواهذعت ٌوَدْنك اسواو مةم عمنيغفلالادعب وةلمهملان:سلاو فل مالل اوةدحوأ اعاملا

 1 نيشفلالادعب وفاكلا خفر غش و رعشاك نمدرتلاب هركذ مدع انودسر مءارو كرتلاروغل ضع

 ٠ || لعأ ىلاعتهّللاو نيصلا موت ىف ماظعلا ندملا نم ىش

 *«( زوهدملا بيبطلاى زارلااب ركز يدمر كت ونأ)*

 |[  ةفرعم نم غلبفاههفلؤم ىلع بقعتم لج رةءارقاهأر هفذغسلفلاو بطلا بتك ةساردىلءلبقأو كلذنع

 0 ىتتو ماما تاكريسغ لاقت 5 اينك تطأ اقفل ًاوميقسسلا لاعوام» ,حمصلادقتعاو ةياغلااهرباوغ

 0 هنلادشتاهنت اوةواهعاضو ًاباقراعاهب اذاعة ءانصل هده انقتمناكو هرصعلا كلذ هيلاراشملا وبطلا لع

 | قلحم راكلا تيكا 00 كلذ نف ةعفانلا بتكسأ ااهف فنصوهنعاهذد ال لاعرلا

 01 وهو عماجلا باك اهتموفالتالا رنعهيلا عوجرلاو هنملقنلا ف ءابطالاة دنع :ودوادلخ نيثالئرادقم

 1 رصتخملاىر وصنملاباك اضنأ هلو ربكحا : وهو باصعالا باكو ةسعف انل اراك شدا انبأ

 0 الفةيذغالاب لاعت نت ردقامهمهمالك نموابعلا اتحاهلكو ةريثكف يناصت كل ذريغ هلو هبلاباككلا
 اناعسيطلا تاك اذاهمالك نم و تنك ىصصغاودن 0 الف درغمءاودن ىهلباعت نأ ت ردقاموهمو هب ودالا ,ملاعت

 ا امس :رلز , 26 ةوقلا هبامقستالاهتلعلا ل مآ ف حلاعدم الك نم ويإعلاثبل لقا انفاعيطم ضر ر او

 3 ىعقفر ع لاطو رمعلا مم سس نعل رأ 7 ز واحد ةناكهمف ع رسام ةنالاعب ريك ى لع هي هلاغتشا ناكو تالا

 ا نسا ىأ م 5 !ىلعس طلاب هلاغت_ : |ناكوىلاعت هلادجرةناماثو ةرسثع ىدحا ةنس ىفونو هندمرخ ف

 ٍْ تاسع ا بعبس نأهرتون كت اسودرتا تر دون تي !بحاص ىريطل نب زْنن ىلع

 . | نسحأ اوناكو ناس اور مئلاءار وامنيطال تساوفاكتف ةيناماساا كول اامأو ىزارلا ىلع مذلكتلا دعت
 مهماع بلغت تاكو م هلل علاكراصو هيالا ثعنبال نيط السلا ناطلس هللاقي ناكمهنم كو نمور را للا

 2 "لاني هن دوك تالا :اودبالا ستلود ضوتنتإلوةءاج متي نم جنو ما ندا اويلدعلا :

 همي وت مانأ ةريشعو رهشأ [ةَئسونيتسوةئس ةئام ممتن الوددمتناكوىلاعت هني اعاشنا هرك 58

 روك ذملابالاروك نما ئزارلاهل_:نصدد ناكوةناملدو نيتسو سج ةئسلاوش ف روك ذملار ودنم

 تانكحلا



 ْ ١ : هتينكو ناسارخو نامركسحاصر وح مارهمدلو نم حوف نيدسجأ نبق حسا نير وصنااوهععس ايباتكمل| ا انا نا لا ل ْ ]

 مجشلا هليقف هحالصاو (|فتصروك ذملا ىزارلا تاب اخ ران درك ذمدملا لحلب نبا ىو باودلاب لعأوللا و حلاضولأ
 هدّدع لصحو هان روتاواع هيلعدركش وهبعاف باكا هلق دفدادغب نم هرهدصقوءايعكلاةعانسصتايث ىف اباك روك ناار ود!

 تتاراالانو ةسقي رطلا ١ [مكلذنا ىزارلا للان لعفلا ىلا باكل ىفنرك ذىذلا اذه جر خت ناتدرأ هلاقو ران دفلابهابحو |
 مورلادالب كأم ةسبنسلا 1| هللاقفة ذاك كاذلكو هلك كلذتعننم ماكحاىلاو ةددصربقاةعوتال ىلا جات و ولا هل تود
 رواجو جلا ىلا بهذ |١١ ىل|راكمتنمذام يرخت ىتحالماك كلورضحأةعانصلاب قلب اموتال الا نم هيلاتدقحااملكروصنم
 نفدو نام ىتحةفرسملاةكك ||| ىنمرب|مكح نات دقتءاامر وصنملا4لاقف هلع نعزنعو كاذةسشابمن معاك كلذهياعققحاسلف لمعلا
 قاعتهلادج در تاك ام | كلذؤم مياعدوعبالا ف مهنعتي و ضانلا ب واقاسملغش ةمكس اىلااههسنب نك بذكتلا ردا

 رع 0 ليلخت ىلع كاتاعم نمو راني هضفاالا نننيلاراصاعالبعأ و كاد صقىلع لان اكرق هلاك مةعقتم

 و يطال رو | د ناي يصوتروس لتجار دوس ا افصل
 لاعت هتاسر_ةسانلا | رصن نسا ىنأ هدة افو تناكو نامل و نيعب راو ثالثة نسر الاعبب ررهش فرصن نب حوفدمت أ | ل اهيا ورم | تلقوا تعا رخل ةواح هدة وحك وس تقلا لوز بيسج رشا 0000
 زن زعلادرس رطص ف دجأن ليع<-١ن مهاوي دجةاذو تناكوةلاسأا و نيثالث داتدحا 0 راق ل

 يوتا كالا نانو ْ نانو نسون كاف د 01 رفا كح ريا 5 ا 1 هدام

 ءارعلا لاح 0 ل ا نادانهوكو ان تاالادعإ 0 دمجااو هامل نول تاع 2 : 0 0
 0 لاءالضفل اومالعالا أ ْ باوصلا, ملأ ىلاعتهقاواهنع ىغتس الة دئاقءبفوورح مالك كامو ن .لدوصتملا نءاجراختاك 0 ١
 يالا تاك 0 1 #* اش نن يدوم ندمت لل ادعو آ)* ْ ب

 اذهلايب طخ ماتتخالا دالبىلا اوزفناواهنأش ىف مهسفنأا اوبعت أ ولثا والآن تكوتعدقلاامؤلعلا ليصغ ىةنلام ممه مها تناكو 5 ناوث كا نيو مالظعلا | نسم اودجأ هب وأ مساواهنور وهشم مهو ىسومىئب لبجومسبملا بني نيذلا ةنالثلا ةوتخالادحأ |
 ءالؤودهر/كحذ ىركذ ١ لدالاوهو مودنلاو قسوملاو تاكو او ليد اوةسسدنهلا مواعلا نم عهملع بلاغا ناكوة مكمل ابنا 2 ىلتأ ناماهتسملا دبعلا ||| او رهطافىتسلالذبلا,ةديعبلا نك امالاوةعشاشلا عامصالا نمولةنلااو رضحأو مهلاهحرخأ نم مورلا |

 اذهان ا نماننان ىتعنم || داصرالا باب رن اكن اولعسفلاىلاةٌوَدلانمدوح ناو مال الالم ىف هباوصتخا ميو دا ودل وهف أ روصق ناالاماركلا .||| اهعتماوبتكلا نسحأن م هندجوف هباءتفتودةاوتبب رغلكىلءلكثل ردان ب دعباك ل يدا ولو

 نيباددرْيمترصق مارملا [| تاوهورمهالا ءاعفو هاعدصت هللا ءذسه لهن مادحأ نا لني مهنكسل واعف دق مالسالا ىلع نومدنتلا
 لااذكعو ماخاو مادقا ْ لك لمعلا تو ورش عوةعل رآضرالا :ركرود ثا اسف ىأ رواهة قو لئاوالا عزاسعب ى رغمناك نومألل |

 سفن تاذئم ثعبنانأ || نمت ناك ةطقن ىأ ىلع لبح فرط عضوو ثح خارف فال ةينامثع ومحل نوكمف ح«رفلابمأ ثالث |
 تاذاسلاةرضح ديال ليقامأ|| كا ذتةيقح ىلع فق. نأ نومأملاداراف لمم فلآ نيرشعوةعب رأ هلوط ناك ليلا كا ذانصمتم اذا لب ! ىلع ءاش ماذقالاة عاد | افرط قتلاو ضرالا نم عضوم اا ذىلارخ الا فرامل بان. هننا تس ضرالا رك ىلع لتس انودأو ضزتلا
 : || هرك ذىذلا قيرطلا اوامسعتن أ متمدي رلاقو ىطقاذه مناولاقف هنعزن روك ذملاىموم بلا سف |

 ٠١ ل جوزعهللا ىلعالكوتم ذأ ءاردص مهل ليقف ىهدالبلاىأ ىفهب واستملا ىذارالا نعاولاسفالمأ كلذر ركن. لهرصبت ىتح تومدقتا
 قلاص ىف قارن ملقلا و ١ نكرو مهلاوق أ ىلان وماما قش نع ةعاج مهعم اوزافتف وكلات اطوكا ذكوعا | ودسالا هراع فراك

 قدرعابت فرولاو لجولا (|| اوزافاتمعضومفاوغقوفةروك نااءاردصلا ىلا اًواحوراكسىلا اوديرخو ةعانسصا !هذاهج مهتفرعمىلا |
 (لوقاف) لخخلاو ءابحلا [| ىلااوشم الد وطالبحمنفاواطب روادتو عضوملاكلذفاون رضوت ال الا ضعببلاسمشتلا بطلا عافترا
 ليلعلا فيعذلادبعلا انو | ليخلا غرفاملف ناكمالا سحراسلاو نيعل اىلا فارخما اريسغ نم ضرالاءاوت سا ىلعةيلاسعلا ةهملا
 ليلخلاهيرتجريلا جاتا أ لولوالا هلعتك اضنألامشلاةهحىلااو ثموالي وطالسيحءيفاوطبرو رخآ ادبوصرالا ىف اون
 0 ل ]| عافترالالعداؤدقهودسجونروكا نما بطقلا عافتراهيفاوذ أ عضومدلا اوهتناىتح مها دئالذلز

 ع مسا ساو ٠
 هب دال هش هدراعاو

 هدف تعريشف ماد1تا نم



 زهتسالا لب زملاهفطلو
 ىريكشاطي سانلان يب
 ىدهل ١ هناا لسع هدو

 لكرف وأو هداز ىوقتلاو
 ىلإ هداز ودلع مو
 دارا مهنا هلئاةجنو ىدلاو

 ةناد ذم نم هرذأسسل نأ

 ليسق هرقن أ ةدابىلا هسورب

 مانملا ف ىأ ررهشب ىدالو

 قرفاس ىلا هللا ف
 ةروصل |ليجاتش |رتكاص

 داوي هناقرشبأ هكلاثو
 ل مش |روهست داود

 نق هللا سر رفاسال3

 ممل ذ ىلع ةعقاولا هذه
 عبارلا ةليالاف تداولا

 لّوالاعسبن ررهش نم ةرشع
 ةنامعستو ىزحلا ةئس
 زنسيعلا نس تغلبالو
 انوريشف رقة[ ىلا اهل
 تارسقلا ةءارقف كانه
 ىيقلكاذد_:عو مظعلا
 اكو ندلا ماصعب ىدلاو

 ربك أ أف تاكوريلا نا
 هيعلو رهتدمم انيتاس 1

 اكو نددلا ماظنب ىدلاو
 اة ان هنا ُ ليعس ىلاق

 ةنيدم ىلاانلقتنا نارا

 : م ئدااوانلعنةسور

 هنأ ةينرغلا تاغللا نم

 هند لم ىلارذاس هللادجو

 ىلا ىنلسو ةس:طنطسق
 نيدااءالعلماععلا ماعلا
 اهتلس اددو ميل اببقلملا
 نم هلع تارئذدرك د

 ىهسم ارصتخخ ف ريدلا

 نيدا ازعرضت:+وذوضللاب

 حارص رصتختو ىامتزلا

 اضأهناعت أر قو حاؤرالا
 ةئاما رضتخو سلا نم

 رغاشلال وعي انو -ةنك اسءاهاه رعب وءارلا خف داهتحت نمتانثملاءابل نوكسو ةمتللاداشل ارسكو توذلا
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 نا اولعف ليم ىئلث والبس نيتسوةتَس غلبق لابحلاب ض رالا نمذو ردة ىدلا اردقلا كل ذاو عكسه فةح ردلوالا
 و رضئىذلا عض هوما ىلا | اوداعمتاثلُ والسن اوس وتس ض رالا عطس نماهلباتي كلفلا جر ار ك

 ةهح فاول عك اونعوةماّعتسالا عاود موب ونجلاة#وحىلا وهجر توالبحهيفاودشولالادنولاهمف
 نمدو دصقاماوةّحو مهباس- مضفةحردلوالا هعافتزا نع صةندق كلاما بطقلا اود وف عافترالا اوذمنأ لاما ةهسفاهؤام ءةسس |ىتلألابك!تغرف ىتح لاي ادشودابئو الاب صن نم لامشلا
 ردددعنا مواعملا نمو كلذةقح هلرهطةئدهلا لسعفد هلنمهلعفقواذااذهوكلذ

 || ةنامأت كلغل 6

 نيتسوةُناملث هلا نوكتفةخ ردنوثالثجربلكواحرب رشع ىئاب موسقمكلفلا نالة> ردنوتسو

 ةعبرأ ةل+ل|تناكفةحردلك ةضح ىهىتلاىأاليمنيتسسوةتس ف كاذل !جرذددعاو رمضف ةحرد
 هو رين أو نومأملا ىلا ىمومونيداءانلقهيقاشالق ةعاذهو حرق فال 1 ينام ىهو ليمفل أ نيرشعو
 ا شح اعضومفف كلذق. ةة بلاط لئاوالا جارتقسا نمةعدستلا ب تكل لى ءاراملاعفاومناكواوعنسضاع
 1 قءامدقلاهز رحامتدكن روما ملعفناباسحلا قفاوثف ”راحتس ىفاواعذأك اًاغنو ف و لا ضرأ ىلا مرد

 ]| كلذتنيمل لب وطتل ا الواتلق ىلوصلا ىح نب دمج كى أ ةعرت قهملا تش ا ىذا اوهلصغل اذ هو كلذ
 0 فروك ذمار < ىفوتواهتمأ ش ترك ذاةلاطالاالواوةبب رغدان عاضوأ نار وك نما نوه ئبل ثناكو

 ا باوضلاب ملعأ هللاوىلا ءتهتبادجب .رنيتت امو نيسجنو عسن ة نس ل اذالا عسب رزهش

  «(روهشملا متل بساحل ىاتبلا لضالا ىاركانانس نب رباجنيدمتهنلا دبغوأ
 1 نيتئامو نيتسو ع-إ راةدنس قدصرلا ا ذتااملو أو ةنمملااضرالاو ةيسعلالاعالا ها يناضلا ع زلانحاص

 0 قورصعد> وأ ناكو نيدئام و نيعستو عسا ةئسلهح زقةشاثلابك اوكسلاتدثآوةئاْملُتو تس ةنسملا

 1 عضوعدادغب نمهعوحر دع ةئاعلتو ةرشع عبس ة نس قولو ]ع ةعسو إضف ةراز ىلع لدن هلاسعأ وهنف

 || كوأناتتطست ىهوي زلافيتاصتلا نم هلوممالس ىلع ل ديم»ا نكمل مس هنأ لأ لور ضخ ارصق للاي
 || باكو تالاصتالارادةمىفةلاسرو كلغلا عاب رأنيبامفب وربلا علاطمتفرعمباق و دوج ةمذاثلاوةيناثو
 0 ,كلذربغو سوولاعب تالاقتم عدي رآح رس وتالاضتالار ادق ق تحبى ةلاسرو كاغل اعاب رآةعب 1 هيف رس

 || ةفوف نم ةانثلا ءاثل ادب دشن: واهرسكيىنافك الا نم هنلاةبهدمتو: أ لاقوة دسح .وملاءابلا مف ىاتنلاو

 ' [|داضلا نوكسو ةلههملا ءاملا مشب رضحملاو تازحلاعأ نهيان ىهو ناتبىلا ةيسنلا هذه تون فلالا دعب و
 . | ناكو هب ريلا ف تارغل او ةلجدنيبتب ركش نمو لضوملا نم برغلابةعدقتةني دم ىهوغاراهدعب وةهمملا
 || دوادونأ لوقي كاذفو هل_ةةودلبلازدنأو سرغلا كلوا ملّوأ كباب نم ريشدرا هرصاق .تورطاسلا اهحاض
 ا قرش نتا خخ ليقو حاس نب ةثراحمم»او ىدامالا

 تورطاسلا هاه بر عر ضل | نم د:دةتوملاىرأو
 نونكمرهوجو معنو و. كإمدعل نم مانالاهتةعرص

 هلوة ىف ىدايعل اديز نن ىدعاضتأ و

 | رونا اونا! ىو حدذاو هانيذارضطاوخأو
 || ةريس ف ماشهنا هرك ذىذااوهو فاك الاوذزوناسورص> ىذا نا لبقواريثكرعسشلا ىف هرك ذءاحو
 0 ةلمهم ءاط ف لالا عب ولم هملانيسلا خفبن ورطاسلا ومص لّوال و 1 .وهيلعةللا لصهتلا لوس ”راتديس

 . | دال |تفد نري ضدعس اول !هانعموفايزس ظفلودونوناهتدعب ودنك" اسواو متةموم<مءاز م ةرودكم
 ١ ةياهاملا ف ناك تصمد انزعضو هب واعمنت | نوناهدعب وىازلا عفوابتحت نم:انثملاءانلا نوكسوةمهعملا

 ١ || تلظعل ماع مدقت مهريسغ برا اوعمحااذاو ف ئاوطلا وام نمناكو عاْضقاًذاهو لج رلا ىعس هيو

 || مفي ةريضتاهل لاقي ةئباتورطاسلل تاكو هيلعرد#, الوهو نين عب رآهراضح ىلعريش درا ماقاف مهدنع



 رهاتقلادبع مامالا يشل : يكل ْ 0
 حابصملا باكو فاح رجلا || رانرثلا ب ناقناهنمعاب ع رملافةريضن نمرضاارغقأ ||
 ضب رىلا تلزثأف ةريضن تضاف. ضب رلاىل اهولزت ذأ ارملا تاس ذا وست داعتناكول اسجل ةياغف تناك ا

 بج نباةمالعلا يشل ْ: عتفتواهجؤزتي نأ هيلا تاسوأف هند وهف لاح رلا لجأ نم ناكَو ريش درا ترصب اف مول تاذ ترش ًافرضالا ١
 ةكراشع كلذ لك تظفحو | نسا تف ىتح هيلعمستل دىذلا ببسلىفاوذلتحخا مث هتبلطاماهل معلا اوهنلع كا ذَتطرتسساو نها
 ىانعرمش ثوب زسملا ىتلأ ١ ءاقرو ةماجسن متون ىتح تنال هنا مسهل ةىف ناكو نصملا ىف ناك مسلط ىلع هتلدا.نا ىربطلا هلق ىذلاو

 قةنفاولا باك ةءارسق |! جتفبف مدلطلا عقبف نصحلا اروس لع لزتستفةماسجلا لسرت ءاقر زركب هب راج ضي اهالسحر بضع أ
 انغابألاوةنفاكلا حرش || ىلعةءان ىهامتدبفاهجوزتو ةريسختب راسو هلهأ دابأو هن رخو ن1! سايتساو كل ذريسُس درا لعفف نصح
 ىمءاساعوقرملا ثحابم [ اري_ثدرااهللاّتف سآةقروهملعدوفاهش ارفشتفف عمشل اياسهلاعدذ مانتال لات تلعجذا اليلاهش رف

 أر رحل ا ىئسسلب وجاب دلا ف نشرغي تاك ت لاق عن كوبان اك الاف عت تلاق كروس اىذلااذهأ ةنيدمىلا مساق ندلا ماوق 8
 امرودمراصو هوو |١ ىكاتنأهب تعنصامكيبأ ءازسناكف لاق قاصلارجلا ىنرقس ولحن اراكب أ دهشودبزلاو ملا نمعط و

 هي نآالا ىلا نضيلاوا علئ ىتح سرفلا ضكر م سرف بنذياهسسأرنورقتطب رفاهجمأ مح رسأ كاذي|
 نم هسيلع ايآرق انهو | ةبنرغةراكح ىهامناو هيف مالكلالاط دقو تقولا كا ذذ#تم نكس ملهنكلرئاسعاباةبهسبفوةيقايدراث 11
 ىلاتاعوقرسملاثحاسم || خ راتلا قرضا ارصّةب قد رطلا ف ىفوتواستمجرخودادغب لخ د هناوخ ١ جب رات فتي اروامتابثا ثييحافأا ٠

 ملعأ ىاعت هنلاو مصتعملا ةدنبا نما صاس بري رضخلارصق كرت ملا هناك فىوجاتوقايلاةروك ذلا|

 ضم ىتنأ ضرم كلذ || ١ ١ دي( زوهثملا بساحل اقاجزو.لا سابعلا نبليعما نبى بحب نيد نيدتءاةولازبأ)*
 تاويمرشلاب م ودا لك ةملبلا 22 نكرم قس مة تجار ساهمت هآوتس دنهلا لءقريهاشملا ةعالادحأ

 ا ؟ق اهيل دفعت ومبتك فصو ىفغلابي نغلا اذهب ميقلاوهومستر هللا هدمغت سون نب ىدوم جفا
 عقاندبح ف ينصترانوالا جارتقساىف أو بنتك :ةعمف.ل ان نمدد:فعناكو لوةباع تتح و هناعلاطم

 دئعو تارورملاثحابم ا

 اضم ىننأ ضم كلذ ١

 ة وراهلانك ىعلع )| < 00 : : ١
 3 2 ا ىلع قولو ناحز ول ةند دك ةئاعاثو نب رشعو نات ةنس ماظعملا ناضمررهش لهتسمءاعب رالا موف هندالو تا

 ل ل اهلففح | هنا ونيعب راونامئةنس نارعلا مدقدق ناكو ر وباسنوةارهنين ناار هديل ىهونون فلالادعبو 1 ىو انفكلام ١ ل ا رورو نا وا ونا هنن نام ع دبل فونت 0 ل تر و. محا كدا راو واولا توكسوةدسحول اءابلا مب تاحز بوكا عت هلادجرةثامتلثو نيعبسو تسال نباتغلآو ف 1 : 2 .٠ 5-5 عب هههإا < 5 3
 | رك نب لوعدنلا نجر غلا أ ض لأ: تسر هغلا باك قر وصلا هذه ىلع هناالد خي راتلعتففو سل

 ايم ء عدرا 21 : : ٌْ
 ىلا ل رم ]| مراتلا انهفىو رش نيبتاكواسمتةحلاقةر وك" ذملاة:# ل اهذهىاه رك ذدقربثالانن انش ران لعامل ءوضةءارق قف || 000 306 7 ري ل ا الا رات وفا م باكل لو ىف هنرك ذاك ةاقولارك ذوهاسمنا ع راتلااذهىفىدصقناف تع ثةلاعت هلياهج 2 : أ 2 ١ 0 6 6 20 : دم را 7 7 : كل طا ١ ءلذاق 1 ن١ هالاس ا. نمل تاق هذال و ا ْد هج رمل هزه تدتكف هناق 9 1
 بالا كلذتيتكوورخ : : ملعأ ىلاعتهللاوةنس نب رشع مرتك" |ةاقولاب ىرفطو

 ىف ريبكسلا مامالا رش إلا ىز راوطلار عنب دمت نب رع نيدو مساةلاولأ)*
 .بعتلا هنأع هئتوكو

 نمهبلع تأرق م ناقتالاو : + (نايبلالءوتغللاو وعلا ثي دحلاو ريسفتلا
 يح وغايس ارت قطا || فيناصتلا فتصورصأر وصنم ىنأ نعبدالا زننأ هنونف ىف لاحرلا هيلا لش: عفا لمريغ نمهرصع ماها ناك

 نيداا ماس هحيربت عسم. | درقملاو هب ودعنا لئاسملابةأ اح او هلشثم هلة قنص: لزب زعلان [رقلاريسفتىف فاشكل ااهنم ةعبدبإ
 رايخنالا صوصنو راربالاعسدر وةغللا ف ةغالما!ساسو ثد رك اريسفت ف قئاغلاو ةد رعلا ف بكر رمل
 ىلصفملاوضئارغلا لع ضئارلاو دش انلا ةلاضو راغصلا حاصنلاو راثكلا ماضنلاوةاورلا ىاسا هراشنمق
 هقفلاف لئاسملاسّورو وخلا ف فلؤملاودرفملاو وهلا فجيذومنالاوريثك قاتةترشب ىتتءادتدوحلا
 قئاقشو ليشمل ناوندولاثمالارثاوس ريد رعلا مهدوب رعلا لاثما ىف ىضقتسملاو هن وبسناببأ سند
 معمو ضو رعلافساطسقلاوهعهثلا ىذر ىفاشلا مالك نم ىلا فاشون امعنلا قئاقسف نامعتلا

 نلامالاوةضكانلاةلاسرلاو رعسثلا ناوهدو لئاسرلا ناوندو بدالاةمد_ةمولوصالا ف جاسم لاودودلا ٍ

 ) ا ناكلخ نبا 2 ) ١١

 اض أ هيلعتأ ارقوتاكلا

 ةيسسعشلا حرش نماضعب
 كااذدنعو ىزارلاةمالعلل :

 ةنئيدم نمىدلاوشأ |
 ةنبدمىلاةسئيطنادسق

 اشرد هراصو هتشسور

 اناصوالوه.ساماةيايسكت

 . ةدملا كلى تآرعف هل>ال |

 يي



 3 رد لف تارقاهاا
 ناكلالوأ ع

 ديسلاىثاوح عمور 1

 تأرقع « هلع مب :رسلا

 ةمالعال دئاقعلا رمش هيلع

 ىئاوح عم قازاتفتلا
 ترق هيلع لابخلا كوملا
 همك !ةيارهد رشديلع
 يس رسل

 م ت_ ب

 نتيعلا

 باذآ رس هيلع ت فارد

 كورلا دوعسمانالو [ثعلا

 علا اوطلاح رش هلعتأر قع

 هلو نم اهةصالاةمالعلل

 ديسلايثاوح ع مورخ ىلا
 تارقم هباءفب رشلا
 نع حاملا ضع هلع

 د 0 0

 قيقع ةءارقف رشلا
 هللادجو للاق ع تادتاو

 ق> نم ىل_ءامتي سقف ا
 كلذر ب ضالاف ةويالا

 كلذدعب قارقأامو كيلا
 ىلاخ ىلءن أرقم امش

 دب رسلا حرش ىئاوح
 لو نم في رشلا ديسأل

 ثحاسلاباتكحاا
 ةءارقناكمالاوبوحولا

0" 
 كوملالضاغل املاعلا ىلع

 مرد فر اعلا يذلا
 ف 1 يلا ةيحنال حاتنملا

 ىلا نسمات حابملّوأ نم نه

 لنصفلا ثحابم رخآ
 ملاعلا ىلهتأرق م لصولاو

 لماكل !لضافلاو لماعلا
 ىديس نيدلا دع ىلوملا

 جرش ىوجوقلادم
 مودرورس فرياللا ةفرسشتز هلل يةفاهريبك مس اواهعسأن ءلاسن ىا ارعااهم راثحالوك 30 ىلاعت هبا فب رشلا يسال فقاوملا

 ىلا تاسبهل الالؤأ نب

 نذر

 عرفو ةباهس+ و ةرسشع ثالث ةنسس ناضمررهش ةرغقلصفملافل اة ىفهعورمت تاكو كلذريغو نفلك ىف

 راصفانامزاهب رواج وىلاعتهّلئااهسرح ةكمىلارذاس دق ناكو ةئاه سنو ةرسشع س جة نس مرهم ةرغ نم

 ا هناوةطقاس تناكهيلج رى دحا نا ياشملا ضءينمتعسوهيلعالع .الاازه اكو كلل كاهّنيار اح كلاش

 وريثك ل هياصأ مز ر اون دال ب هراقس ؟ضعب ىفناكهنااهطوةس بس ناكو بش تراسف ىشع نك
 35 درب

 1 كلذةةيقح لءاوعاطا نٌمريثك قا ةداهش هيفرضعتهدسس ناك هناو هإ- رهنمتطقسفقن را طلاىفدي دش

 ١ نإ:ىففا ارطالا فرثياماريثكهريلاو يشل اوةسبب رلتعطقاهنالاحلاةروصإل#_د ل نم نظي نأ ن ءاف 3

 ْ : اذ ممهفارطأ |تطّقس ٠ نعاريثكا املج يرعاض رعاودربلا «اعف ا متانمو وأو تاصوصخ طقسفاليلا

 1 عقجاودادسغي ل خدام ى رش انازنيرخ الا ضعي نأ ف ,اروهف ذر عل ال نمو دعيشسل الق تسلا

 تكسم | ىام-هقتنك ىناكإذو ةدلاولاءاعدلاةف هاحر مطق ببس نع هلا اغمادلا ىنذحلا هيب هيقلاب

 1 ط .كلاىف هاد رتعط ةناقهتينف فرخ ىف ل ددقوهتكوداف ىدب ن متلف ًاقواح رف طخ هدطي هرو ارونصع

 5 كاتلدر بلاطلا نس ىلا تلصوا إف هإج رتعططقيرعبالا كل برها عاطف تلاق ركلذادلاو تلماثف

 ما ل انةبادلا نعت طة سف ل- ءلابلطل ىراخ

 3 ادعس او هلابحاصدصق اذا ناك هنا هنعلّمن تح هبار هايم دايما كرعمر و 1 ذملاىرشختإلا ناكو

 ١ د !ناك بنساسلو) اوبابلاب ىزتعملا مساقلاونأ هللق نذالا هلذسخأب ع نالوقب لولا ف هيلع

 1 سانلاهرعش ةئرهلا هذه لق ىم هليقنالاقيفت آر رقلا قا ذا هي دجلا ةمطخلا حاتفتسا ب نك

 0 لواعب كا ذف ثصلاو قلحخ دع مهدت علعحون 1 اردلالعح ىذل اهيا هلوقب هريخف هيف دحأ ب غو الو

 0 داو ناو فنسلا حال ماو سانا جساس اذه 2 !الزنأ |ىذلاهترجلاو هلا مرتك قتيأ ارو

 ا رواج ذ تمول و دوب ردنكسالا» نمدهنلا بك رق ىلاعت هللا هجسرهرك ذمدتملا نادل ادت سرجلأ رهاطلاوأ

 0 فاش !ماعلا ىف ناك الفليلغلا قشالاعةناو تدرك هتافنصمو هناعووسم ىفمزيس ل

 1 ىاهقفوت هّللامادأ يو<الواهرخ 1فلاقثهدوصةمابف حرتقا ىرنأ ةزاجتسا اجلا عماب هيلا بتك |

 0 ل 20 0 م ل ل ةعحار ا

 عم ماهرلا نم ا ا مح منا ل ل دا ا

 0 بتشاتلاامو قاتلا رطل عمئاغبلاوتابسلا لدعم فاقلاتيكسلاو ماالاو ناعيا ةصاغلا ىداو غلا

 0 ةعاضن ؟ ود نيدامأ اذك فان اد هناورلا اثلاو هياردلااهدابدسحتاةني دملعلاوةمالعلاب عقرلاهبشالا همالعلاب

 0 الور راح ءالعملادنتستمادانسالااةبب رقدالملاةسش دف: ةياو رلاامآ ها دح لط نم صاقأ هنف ىلطهاس سه

 ٍ نالف لوق عنرغبالوا ذه دعب بتك م اهاشش لببام ضر واها اوذأ غل , الرو هيأ اردلا امو ريهاشم مالعاىلا

 0 |ةحاحال اواهلك اهدر ا رعشلا نم عيطاقعةوحدمءالضفلاوءار عسا نشد اج مدعو نالفل اوقالو 2

 لاهوسملا نطاسلاب لهو هّومملارهاافلاب مهتمرارتغا كإذناف تك اهدار ,!نمغرفالقانهه اهتايتالاىلا

 0 م«ععماطللا عطقو نيديغتسملا ىلعةقغشلا غبلبت ونياسمال مم ذل انج مادارا م مهرغ ىذلا علو
 ِ قد و: ىلع لاب ةالاو تانندلا ف ساغسسلا: اي و م

 5 ا اهفان امو ريبدالو لسة ف«تمتسلامىلا فوبسنو فاوطلغو ممنوع ف تالف ىنينعب ال8 صار ءالاو

 يي با اماما 00 لا

 كرك لاتقل او رو هدادمملل 1 رست لاوس او

 0 كف دا د" هادف ده 0 راو اد طا 055 الادجا راهد) اج 01 هجر تععمو رشختز ىعست مز راوخ رق نمةلوهجت هي رقفداوللامأد رخو ىمحت هتلعأو ىرع و



 ار كدا تلج يل
 7 اودج لم لتس ردوجلااوةناتب راو راسو دما عضال هاو عشد هئلعت ار قون اةتاو قدقت

 المأ كلذ دعب هزاسأ لهرلعامواسرمفهدوصتجه/حرصن مواهمف مالكملا لاط دقو ةزاءالارش ! ازههباكأو

 لس ءتآرقغ فاشكلا

 ددابلا تقود

 نمابنلاة روسريسغتاضيأ
 || قاهتجرتقفمدقتا5 ةزاحااهنمكوىرعشلات نفاد ز زاحأ هناثدحاو صاخم هداو رلاقهثدن و ىقيب و
 لماكتلا لضافلا ماعلا ١ ءالماعز راوطلادو#نيدجىدشنالاق ليذلا فىاعمسلاهرك ذدقو هلوةرئاسلاهرعش نموىازلا فرح
 تدوم نيذلاردت و#ملا ىهوتابالارك ذو مز راوك هسفنا ىرسشختنلار عنب دوم اندشنا لاق دنقرم#إ

 ريهتلا كورلا هداز ازىذأق رّعبلانيعأ نم لحفلا نئءاطت امو * رطونمْك فان !امىدعسل لثالأ

 ةستفلا ناك ى لح مربع ردتقا نمىزعهللاو ممنوع ا« تقب اضن نذلان انرصتقا اناف
 ردحأالل ءافصانندلا فرو 5 ةوفجلك ةلسدع» نكحاو علم

 ردم ءاملإ هذ ص ودتتمللا < ةضور ترقهتل اراعذا شام و

 نمىضشوتلا ىلعلوخلل

 هلعارقات تنكو ةئيهلا

 رعشامو دودختاذر وهيتدرأ اهاودروب ىئفنسلتح هتاقن:

 رظتنم قام تاهق هل تلقف # هب ئجأ فرط عر ىرظتنا لاش
 فحتاوارش هابتكيو هو |
 ماس اطل سلا حرشلا كلذ ١

 ركسعلاب ابضاق هبصنق تاخ ا رضحاع ثعنق فا هل تاقف د رضاحد سلتا ىو سدروالو لاّقف

 مكوطانا هيالوفزوصتملا ١ الواروك ذااروضنم )0غ( رض ابأه خش كوب ه هر هش نمو

 ملاعل اىل اوما ىلع ثارق : د د اعل 8 . ردا 00 هلثاق قو

 اضعب ةرهش ىثوغا ا اداوم ْ نيرصاعتداناك امال الا نمذخ امم لع الومرك ذمدقمل افا رار كبريات لا

 اذبنو ىراخلا عض نم ' درست كارلا 0 مقار ةثي حالا ىو وهو

 ىضاقللءافش ]ابا نم 1 ىمدم نمهتن وحأ ى جسم ىف د متعدو اىذلاردلاكلذوه

 اض أ هيلعت رو ضايع ٍْ ىنعملاادرهىفلضافلا ىذاَقلاىلافوسنملا نموةعن دنهل ولة دق لج سدا نانار

 فالثلالعو لدجلالع 1 عدوماس د ىاق فكل 0 ئىعتفوونوالا 0 1 ةسسناثر مآ ىيدزتال

 ماعلا ف هعمت رحاب د 8| نذاى تغدو ام ضع 0 هناادردع فخ نمهزدن 0 ىعد دوأام سلات دخال

 'ىحتسد رعلاوةباتعلا ّ الثمبرض نأ ىعساالهناناةرقبلاةروسىفىلاعت هلوقرتسفت دنع كاش كل هيا ريس هدشن انو

 ةطوفلم ةزاحا را

 هنعىورأنأة بيوتكم |

 :عطعبل تدشن لاق هزافاهق ةوفاسشدْص رعبام

 لئلالا مهعلا لبللاةلط ىف اهحانح ضوعنل ادم ىرن نما ْ
 رئاسو ثيدحلاوريسغتلا | لخنلا مالفعلا كلتىف حلاو ب اه هرم قانهطابة قو ر عزت و
 هلزوام سجس ومولعلا | لزدالا مز فدنم تاب ام ني هتاظرف نميات دعا رفغا

 1 و رعت عصا ََو ا بتكت نأ ىصوأر 3 نما ىرشخزلان الاف و ليت د اسال تهت هنن دقاق ل
 هللاو هزهش نع ىؤر ا هربق لعابتكي نأ ىصوأ اممحاص تاركذ دو نيكد سدت ”رلالضاقلا فرشنا تاينالاهذهوريقح وازع
 ١ 6 0 لكدنعقحغضالو د ىرثلا قكغيض تحصد ىعهلا امهو
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 'ىكيلا دج نيدلاتاهش

 نعوىور وهوىرغلا ماظءريغب ىرشرإلو مانع 5 اهناف 0 ىوتذو تهذ .

 : بو كموزبق لو ناكر ءاوداازب زءاهكلمةيرت نك اوشة زك أر هناباكالا ضغب ىنربختأو
 . تك ؟فرضمابأ هوت( 0) ١ لر ةيرهتلا يلق لحالاهبقواب نع رق ا« لمآ ناكسانلا هيأت
 نا عسم رصف انأ محسنلا 3 لكني تلقدام كلك دب ىرت ثيحت امن ىددغو انآ ام 03 لمعلا هتوملتق لكم

 ؤوصنمو أ الوأ روك دملا | ةثامعب راو نيتدسسو عبس ة نس بح رزه ن مهن رمشعلاو عياش لاعاعب رالا موت ىريشتزلا ةدالوتلاكذ

 قانا قفاوللا نكدلورضن 1 ناغتهللا هر ةكمدر 2. هعودو لعن مزراوةيناسرحم ةثاهسعتو نيثالثو نام ةنسةفر عليل فوتو شتت

 لسع وازهام نإ ءة ست را دولا اراحةقرفل ابزح وع اهتاقم عمدلا رذت ةكمضرأ راق اهئاه نموتامأب , مهطعب انرو 0

 وأ هنادهاعلاىفتيارام أ ىرقنم ةريبك هن رقنهوءاراهدعي وة مما نيششلا قفوةمدعلاءالنانوكسو مملاو ىازلا تشن رمضروأا ٠
 0 لا ل محويووص 0

 قي روهل ارضا هلاق هارضم



 ريمأ نيقرسشملا افذاح هش
 باهش 3-3 داى نينمؤملا

 | رح نب لسا ندا

 اضد او ىرصملا ٌثىنالقسعلا

 نع ىورت وهو ىدلاو

 نع ىورت ونهو هدلاو
 قور وهو ناك انال

 وهوىراسكتلايلوملا نع
 نيذلا ل اج نع ىور

 حس | نعو ىارسقالا

 اضاوندلا نمكحا

 لوملانعىدلاواميو رب

 ١ رذنل وما نع هدازدحا 0

 ردتحانال اومن عاممج 2

 ىك اول نع امهم در وهو

 قازاتفتكلاةئدلاذغ

 ىووقلا بدلا ى حتى ديس
 امهور وهوروك نما

 لماعلا ماعلا هس نع

 ىوملا لمكلالشاغلا
 وهوىراثغلا ىلا نسح
 ةدمالت نع امميورب

 نب دج | نيدلاناهش عسا ١

 ريقفلادرعلااذهنا روع

 ةدسردءالوأاسردم راص
 روش رخاوأىف 48 ونهع د

 ىدحاةئسل ب>رملا تو

 ةنامعستو نيئالستو

 حرشلا كانهتسردو

 لوأ نم نمردلتلل لّوطملا

 ثحاسم ىلا ناببلا مسق

 حرمش ىماوحو ةراعتسالا

 بالا لوأ نمدير تلا
 رومأ ثحاسمتا ىلإ
 | || فالتخلاسانالرهطام ىتموو دعانيف عمطسالف ملاصملا ىلع قةةنورومالار دنو ناس ارذخ اناو هنزغي كناكم اًضألانهتسرذوةماعلا

 86 كغ دن 2 تتقن كيت 95 44

 4 اهدعب وةروسكم نون فلالا دعو وامس نيرعارلا نوكسو ة.ناثلا فو ىلوالا ميلا مشية ئاحرتح ودمز راو

 || نادلبلا بك فىوجلاتوقانلاق مزر اود يسمق ىهوةنك اس ءاهم ةدّدشمةحوتغماهتحت نان ءاب
 . || باوصلابلعألاعت هّللاو نو جى اش ىلع ىهوةيناحر كاهل ل ةف تن رعدقو ناك ركمسهتغل اهل لاقي

 * (ىضاقلاب فورعملا ىاهمصالا ىيمتلارلا أن يهنلادبع نب بلاط ىنأ ن يلعن دو بلاطوبأ)#
 هبقفئصو فالكناق عرب وو رك ذمدةلا تع نبدجتديهشل اىلعهقف:قالخطلا فةقي رطلا بحاص
 || ةدعناكو قيقعتلاو هقفلا نيباهف عج و هثارافنرثك أ ىلع هزي ريتومقمةحتو ا ضغب تدهش ىتل اةقيلعتلا
 | هيلع ل غتشاواهقئاقد كاردانعهمهفروصتلناك امافاه 1 ذب/نمواهلع سور دا اءاقلا نيسردملا
 ' || ابطحخ مواعل ايفان ةتم تاكو ىوطلاا ديلا ظعولا ف فتاكوريهاشمءان ءاوراصو هباوعقتت اوريثك قلخ
 ْ لاس هثامعر نامت نال او سج ةئسل اون ق فوتو, ول 2 نارعساب

 ْ «(ةلودلا فيسالوأ بقل نيكتكبسروصنمهنأ أو دلارصان سدوم مساقلاوأ)*
 || نيكتكس هدلاو ناكو هب رهتسشاو هللا نيمو هلودلا نيعممسأ تومدعب هنطاس امل هّللاب رداعلامامالاهبقل مث

 || ىدجرك,ى أ ةج رت فن ووك ذملاةيناماسلا كوامد_روصنمنب حوف مايأ فى راخةني دمدرودق
 ١ هفرعذدر دوم رادميلعو هسيجاح وهو نيتك, نب قصم |ىأة سد ىف هدو روناكو يبطل ىزارلااب 1 َر

 ' || كاروك نمل قصساونأ يرعنالو عامبلا ىلا عامتترالاهيفاومكوثو ةمارصلا وةماهشلاب ةلودلا كا: تاكرأ
 ءاروامةاعاضو هلاحرة ماعز ف<«.:اج ىفدفارصناب نيكستكسريمالا فرصن اهب دسماداسواهاعانلاو ةنرْغ
 سانلاباتحا اوهتناكل لص نمهتبارق ىوذ نم قبب ملوهبحن ىضقنا نأ متافاو دعب قح»اونأ ثماد ملف هنأب
 نيكتكمسريمالاريمأت ىلع مهتلكت جاو مهقاغتتا عقو ع كل ذا صن نف اوذلتحخاف مهرومأ كوتين ملا
 متتفافذنهلا ف ارط أ ىلعةرامالاو ةازغلا ف عرش مكس او نكس ءالف همكسحلاوداناو كل ذ ىلع هوعب بف

 هنيالوةعقر تعستانا ثياب مواهفصو نعحرشلارصّتي بورحدونهلا نيدو هنيبترجواهنمةريثك اعالق
 |١ تسبةيحانهناحوتفإج نم تاكو هتمه نم سوفنلا تقفشأو هتنازخ ضرأ ترجو ةندبزح متت مافعو
 . || كاملابتاك ناك هنافمزك ذم قملارعاشلا تسل ادم نب ىلع فلاودأ اهاباغص نمهداغتساام هلج نمناكو
 | كلذ ريشو هلاوابهنلارسأق»ر روم قهءلعدمعاهتمدخ قاعتالفرونو أ هم«او ةروك ذملاةبدانلا

 . || ةزغحلا تاتش واهب ضرخ سوط نمؤلبةنيدم ىلا لصودق ناك يكتتكسربمالا نأ مالازخ اولواع»
 | لقنوةئاملثو نينامثو عبس ةنس نابعش ىفكلذو هلوصو لبق قا رطلاىفتافلااذ!:ىفاسلا جي رفن

 1 هلوقب روك ذملاىسبلا تفلاوتأ هبتاكم هنهوصعءارعش نمةعاسمهاثروةنزخملا هنوناث
 هسماركلابهبز هايج هل دع ودااو ندلامدان تامذأ تأ

 همايقلانوكت ازكماذكه م قارتفاب هسعوج تءادنو ٠
 دقاق تئعشت دقو هتومدعبهرادنلضافالا ضعب زاتحاو

 ىردتامواعد تاو ىل تدهرذ . ركقلزنم نمدللا مالس لل
 1 رهش فك ناغم بت ىدرلا فورص « لآ لوادي دحرهش نمكتدوع

 . |اروماب هلا ىموأو لاعالا اة ةقاذتس او لل م٠ !هدإوهدعب نمددهء كو للعجدق روك ذأ اريمالا ناكو
 ..ارستعاو ؟سعتو ةنطاسلارب رس ىلع ساحو هتعباةموهتعاط ىلعةداّوقو هنا دودو عمجو هلايعومدالوأ

 ٠ || بتككيبأى هانالف ةنّرغب ليعمساوطةئ دعاة مناسارخ دوم ناطاسلاهودنأ تاكو لاومالا تود
 || اديعب تنك انآوهدنعتنك كنوكسلالا ود ةلتق مل نأ نا هللاقو ل اوةلا فهفطالو ليعم» اهيحشأ ىلا
 ١) || تنأن وكشف ثاريم اب لاومالا مساقتن نأ ةحلصملا نموددسصا مت تاغل ىروضح ىلع مالا قو ولوهنع
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 هويلاطو هيلعاويغشودئطا4. فمما ةواشرونبل فتاك شاذ لع تنقناوم ل 1 ناك اود ا

 اصاشعااالاداد دزب الو هواة بتاكمددندوتا اره ىلادوم ب رخم نازي مهتاض صف زذنساف لو الاب (ئ

 د ل ' رصنر غاظملاون ا ءوحخأ ناكو هرأجاق هما اومىلاق حار عله دوممشاعدف ]َ

 ليعمت اماخأ دصقهمخ اود فاس وتل ذ هلل قوتي مخدتعيا تل دايقنالا بلع ضرعوهسب اضف

 ىلا ليعمتازاعما اواهحتفف اهماع لات ادعس اواهرم داحو ريغغ م دو ملظع شيح اهل ازانف هعمامهو 4 رع ُ

 همر ستو هنامأ كح قلو هلا 9-لا داس ةدومش سن نمنامألا تلط قنا 0 ا اهتءلق

 هيب عمتجادقدومجتاطلاسلااناكو لب ىلار دسحت اوءافك الاو بانل ان ةقسترو نارا حت ”ام

 ةمالاسهةلمك هن ار رذط ”واهةح ىف هدوعل هناهسفن فداك اعهلأسذ ةندز ةطادعت شنالا سا قلم ءىدأ

 ١ هحرك ةثاسمذ كءلءاعس وم عالتل اضعبىلا «اهسسأ نأ تزرع تاك لاق دا لع كسا اة وشنو هردص ٠ 8

  0نوصخلا ضع ىلاهريسسو هءاوندقناك ام سكت ه]ماعف ةيافكلا اردق ىلع ىزرو راوجوناماةوراد

 تاس ارخدالب ضعي فناكودو# تاطا سأل ىنالا متنا ات ع ب نمهنكك نى اولا + هيلغىذو و |

  0مهماعاهفرصتنا بورح مه ودوم ناطلس )انين ىرق ناماس تب لفاف نمرهنلاءاوواه حاصل ||

  1ثالملا هلت ئتس و هاملت ونيناعو ,هرس قل ذواهتمةتيزاماسلا ةلودلاتعطقن اوتاسارخدالد ثالمو

  0ةكلملاز 0 او ةنجر ”لوأفةروك دلاناَعلالايةيقلوة تطأ ]!ةعلحم هيأ , رداعلا مامالا هل راسو ||

 ماعلانذالادعب مهل اوةبيهلا مح نيمزتلموةمدخلا مسرب نيهقم نيطاسممناسارخما سأ هي ةي دن نيد ماقو |

  0تواسلاو عاطل نمت كانو ةنابلوأ اءوجوو هتصاخو هناهلغرئاسلو مهم دحاو لكل سضأو سنالا سل < ىلع

  5نود لاعالات ةشوتساوهتلابافنك قاهرخ 1 نءعرومالاتعسناو هلم 0 ماع ةعتمالا سئافنو ا

  1لوحدي ةياسلثو نيعستو ثالث ةنسس ىف ناتسحم كا مهنا دنهل اوزغ ماعلك قف هسفن ىلع ضرفوهتلافكا

  0مالسالا فهغابت مل ثيخحىلا هت منا ىدرزولادالب قش لز , لولاتقري ريغ نمهتعاط نقاهصأ:الوواهداوق او

  3لوط هلاح ليصفتو ماودي انا و 4 لرمشلا ساندأ اهمع ضر هنا "1 الو ةروس طق ةيلثت اوهلار ١١

 دال ع نم هيدب ىلع ىلا عتهنلا فام ةفرك نارام ادغبرز زعلا ناوندلاهلا بتكدنهلادالب نانو هحرسا|

 لعشب وتيعو يع دونهلادنع مصلااذهنا هناك فرك ذو نانموسب فورعملامنصلارم 5 هناودنهلا

 هدصه ليلع لالا مهتوةسسل ق فتن ناك اعر وللعلا عسيج نم بأ ءاشاذا هن اوديو ,امع2 وماشيام |١

 لنمو اناكروالاردالسبلا ىصاقأن هنودصقب واناتتفاهبتودب زيف ةكراو ةرثكو ءاوهلا سبط هتفاو ء مو ||

 حاورالا نان وعزب و ةياحالاهنم قدتسإ موةعاطلا هاصاخت لهنا لاقو بنذاا تح اا شاعت متم فداصا

 هلتداعمرزحورصا ادمن اوءاشب نمفامشنيف حانتلا لهأ بهذم ىلع هردإت عمدا ماسحألا تقرافاذا ||

 لك هن 2 هيوفخلا و قع عقلك نمنوت 1 د ولنعل ل عتص لك نمدهن وعسداقتعالا اذه ع اوفاكوهتقاط ر دق ىلع

 اذهل برتت الا ةقوسالو ك/ماهنايداتواغواهزاطق ا دعا ىلعدنهل اوددسل ادالنى4ف قد مو سيف لام |

 َّت ”التماوعاقبلا كل: فةروهشمالر 3فال 1 ةريمعهفاقوأ تغاد ىدنهرثاجذو هلا اومأ نمهيلعزعاسجيصلا

 سو رتوةلح لحر ةثاماثو هنومدخت لحر فا !ةمهارنلا نمدتمدش قولاو مالا فان صأ نمهنئازخ ||

 لامن م ىرح وهبأب دنعنوصقرب و نونغن أسما ةثام عنو لو ةثاعلثو هيلع دور ولا دنع مها لو هبع هع |

  0مريس مصل !اههف ىلا ةعاقلا نيد , ونيلسملا نيب ناكو مواعم قز رءالؤهن نمتفُت الم لكل هلةدصرملا فاقوالا |

 فدو# ثاطاشم لاهل اراسفاهقرط ىلعلمرلاءزاماس اوكلاسملا ةنوعصوءابملا إن ةقوصومةزاغم فرش ||

 هعلعل اىلا اواصواللقئ هعالاف لاومالانم م ملعق فن او ريثكد دعنيب نمةراتخةدي رح سراف فل نيثالأ |١

 فاما عصرملا بهذا مانصالا نم هل اودو متصل ات , اوادش دو مانأ هن تدان اهو راهشساجسسا 00 ا

 هنذأ ىف اودحوفر 9 ذمامنصلا نولسملا قرأ اود اللامانوعزب و هس رعي ةطرص ةريثك ةدعرهوما ا

|| 
 لاعلا مده نولوش اوناكو هم كعل ؟ةدابعةقلدلك 00 ل اداب قاس لا اوقف كلذ قيم نع دوج لاس ةتاس فد قل نكت

9 

1 
 امردم ث برص مشب ريشلا

 جاما و ملا ةشودع

 ْ 1 ا هر عل دع

 ةنسا بجرلا بجررهشا
 ةئامعستو نيثالثو ثالث

 هيافولا ست لانهتسودو

 لدأن 8 ةعبرشلاردسصأ

 عبيبلا باك ىلا بالا
 حرشاضتأ لانه تسردو
 فن رشلا ديس حاتفملا

 تداعيات كال وآن م

 تسردوناطالاوزاخالا |
 حرش ىئماوحاضبأ كانه |

 رومأثحابمنم ديرعتلا |
 بوجولا ثحايمىلا ةماعلا |

 ةلانهتافنوتاكمالاو !

 ثيدحلان م عيباصملاب اك
 هرخآ ىلا باكل الوأ نم

 قونهماع ادعت ويده

 ىلاعت هنلادجردلاولا ىلوملا |
 تقوةيثيطنطسق هند دع

 ىناثلا مولا نمّودْعلا |

 ةدسل لا ةنرهش نرش
 ةثامعسلو نيثالثو نسجت

 ةيئاحساراسردم ترص م |

 ىذرهش لئاوأف بوكسا |

 نئالثو تسةنسسلدحلا |

 'اهلاتلحراو ةنامعسو |

 نع انك كانه تلك و

 هرخاىلا هلو نمعباضملا |

 ىلا هلو نمد ةراشملاباكو ١

 كورس ف حا
 ناك اضنأ | لانهتسردو |

 هرخا ىلا هدأ وا نم 2 كونا ل

 حرشاضدأ كانه تسردو

 نمةعب ريثلاردصل هياقولا

 هرخ اىلا عببل اباكلَوأ |
 سر ا كاذهتسردو

 رقلادسأل ضئارغلا

 ا لانه ت تسردو



 م سس فص صصص سس, أند نث لو نم انامل
 هلا وةقلح هذآ فاوقلع ةنسىفل ا هودبعالكو ةنس فل نيثالث نغرثك ًاديعبممصلا اذهتانومعزب وأإ تارا منامكلاوخ [ىلا

 ةريثك" ايادههىدهأدنهلا عالي لوأملا ضعب تادخك ران فريثالا نب ااننشرك ذولوط كاذح رش ناق || .ةسنيطم دقة دما

 ١ || ىرحو رئاطلااذهانيعتءمدمسهيفو ماعطلارمطتاذا هناهتنصاخ م ىرمشلاة يه ىلءرئاطابتلج نم || ةسردعاهباسردم ترصو

 ” || دقوةلامعب رأوةرشع عسب رأةنس ف كل ذرك ذاهج ا ةعساولا تاحارخا ىلع عضووكخاذاةرع تو ءاماهنم || عباسلامويلاىف هنا دناق

 ىتعلارابجلا دبع نيدجترصنلاوبأ هتريس عج ا لاؤوقروت نممدع
 ذو روهشموهو بهل ءاسم«باق" ىلضافلا

 : ناهلّوأ رك

 || تلاثلانم هيلي اهعبارلا ميلقالا ماظتنال هيديورلاعلا نمر دصلاو هين قرسشلا كامروك ما ناطاسلا |! ٍنيستنلا ةئسسل مركملا

 ٠ || !عئاصاريصمو هكلمتشبق فتضي رعلااهتيالووةوسفلا اهكللا علوصحو هكا مةزوحىف سمادلاو |[ تلقنفةئامع و نبعب رأو
 نم عسباصملا ناك كانه ” || هتاعروهتالو لظي تامزلا تا ؟نموهارذتس اوهثيابحوهثباج تعا مئامظعنمةيكوللاتاقلالاىوذو ||

 داحنالازخاحتورابدلا فذاقث ل ءمهدسا ارتح او هتبيه ضئاشب متو عاتراو هترعلضرالا كوامناعذاو | عوسببلا باك ىلا 5

 . || دقو هضرأ نم حابرلا بهل مهرارعشقاومرك ذدنعاهب و بج تحتدنهلاءافنتساومضكر جاف نم راوغالاو |
 ّ : 1 0 0 3 م 3 ا 2 0 3

 . ]| ماهفالابةراشالا نعىنغتسساو مالك ةدّمع هناسل نغتلخت او عاضرلا ءافخو رهملا هامل نيم تاك | ا 0

اوف.سلاب سفنل ا فوغشم ع ركلانآرقلاورك ذلابن اللا لوغشم ||." رضا 0
 || رومالا كاعمىلاةمهلادودم تانسل

 هنيقلاف 00 : تسرد دحام
1 

 ٠ || انتزع واريح هلئقي تحتال ملا دكتسمدحودجنارتالا هبعلروهماةسايسيةينمالا دوةعم | 0000 0
 1 ع -«نماضعاكنأ كانه

 ىذا هناك قمت ذءةماا 1كم اريعيلاعملاونآ نئمردل اماما رك ذو ارهقوا مستةئمرد جل ند مص م دعلاسإ

 : 11 1 ا ف 0 ا ل
 هن علل ىضرةفيزح بأ بهذم ىلع ناكر وك ذملاادومجناطلسااتاق>الارابتناىفقاحلا ثءغماسعم ْ جلا رت سا

 ا | ثيداحالا سفتست وعمتي وهو هيدب نيد خو شلا نمشي دخلا نوعمس اوناكو ثن دخلا لءباعلومتاكو | 0 0

 ” || فنيتيرفلا نمءاهتفلاعمف همكح هدا عقوفهنعهللاىذر ىتفاشلا ب هذاافاوم اهرثك ًادح وف 0 0 0 ١

 . | ننعكو هيدي ني اواصي نى عتافتالاعقوفرح .الاىلعنيبهذملادحأ عيسرت مالكا مهتم سقلاو ورص || ما
 . | ركب و ناطلسلاهبفراقنيل هنع هللا ىضرةفينح نأ ب هذم كءوهنعهتلا ىضر' ىفاشلا مامالا ب هزم لع ||| ب دابا
 | . «) هَ .- ب, 5 0 - 3 0 : ع 9 ا نس ثعلاوىدالعا ل

0 ذهل ةندقو ىرورملال اقل !لكصفامهتدح اوهامراتخ و ا 0
 0 ةراهطل !نمةرتشتعم طئارسوةغسمةراهاطب 0

 ٠ ]|| ماقلاو لكلا هوجو ىلع ضئارغلا و بادتالاونئسلاوت ”ادهلاوتاكرالا/كاوةلبقلا لامقتساو ةرتسلاو | 2
 0 0 6 3 3 4 26 3 2 3 ّت 3 0 ةثام 1 1 1

عىلاعتهنلا ىذرا هنود فاشل ا مامالا ارو الةالصهذهلاكو تت 5 ل
 || ىدرةمرتحول ارودحام ىلع نيتعكر ص مم ه«تن

 ع 6-0 ري 7 راسا اةحلر ع عاعوت لم تلك د اح نحافة بعمل | مهحاوةزاتملاففيصلا مه ف ناكورغل ذهبنا ضوفوتساتلابهعب روطا ثان دم بيدا سدافمنع هيا ||
 - 1 كلا -

: 1 

 | ماو ةوضولا ف ةينريغ نمةالصلاب موخأو هلبقلا لبق تسمم :وضو ناكو ضوعبلاو بابذا كا .|اممكو ءوضولا فةينريغ نمةالصلاب موحأو هليل ليقتسا ماسكعنما سكت مهءوضو ناكو ض ىعلاو نارزإا || 7 7 ورح 'باظ نم

 || عوكر ريغ نمو لصفريسغنمكيدلا تارقنك نيترقنر غن زيس كر ودتسزافلا, هنآ أرق ةيسرافلاب
 5 - 2 0 ا 00-2 0 . تلصو تح ةادولاب اك"
 ١ نكت ملول ناطلسل الاقف ةغينح أ ةالص ذهن العلا ل اهجأ لاقو مالس امن ريغ نمهرخ |ىف طرتضودهشتو |! كر ناكل ناس 1

 || هدهنوكتن أ ة شنط اتركتاف نيدوذاهزوعالتالصل اذه لثم نالك تامل ةفنحىأ ةالصةالصل اذه ||

 || اعبج نيبهزملا رقي اهتاك اينارصت اطال سفأ اوةهينح لأ نتكراضحا,لاغتلا أف ةف.ح أ ةالص

 | ةقينحى أب هزم نع ناطلسلا هرعأف لافتا هاكحام ىلع ةغش بأ ب هزم ىلء:الصلاتدحوف

 قازمتناكو نيمرخلا ماما م لكى نه اهسنعهللا ىذر ققاشلا بهذع
 نةهريسوةريثك د وت ناطل_بلا ب

 ” [مشعىداحل يةورخ آلا عس ررهش ففونوةئاملثو ني ةسوىدحاةنسءار روشاعةإءلءداو موريس نأ

 دم داو دعب نم رخالاب ماقوىلاعت هر ادجسو ةنْرْغ ةئاهعي رأ ون رشعو نيتنثاليقو |يدحاةةسرفص

 <[ مدفانثاغدوعسمددعس .وب اء وخأ تاكو مهنف لاومالا قائايره :رغوةماكل اهل عتعةحاوهردأ مةصوا

 ٠ |رداقلا مامالا نا معز وهتدسه ماتو هسفن ةٌولدبلا سانلا لامو هلع ار دجتممحتأ ص أت تسادقو روناست

 || يسان هدم ناكو كلذا.سأ ى وقفاراوسهقّوط و هيلع علو هللا نسدإ ارصانلاهبعةلوناسارت.داق هللاب| | ىراخلا خص ةياو رب

 || هانت د ىلع اوضيقو كا ذاؤاعمند وعسل كلل |ةيلوتود#تلزع ىلعدذملا عجاف هذالمق اكمهتمرببدتلا ||| ةدحاوة دل هنم تاقنو

 ١ | "رى هواوخرمش لوط بواقحت قودلس ىنب عمل ىوخ ودوعشم ريمالا كالا قتساو ةناولكوو ةعاقدلا

 نوعملا

 ثحابملا ضع اضن كانه

 نسمتايسهلالا لو نم

 تلقتنام فقاوملا حرش

 | نيتسردملا ىدح>ااىلا

 ويلان هنرداب نيترواختملا
 هدعقلا ى درهم ند تارا ْ

 | نيعراو سج ةذسل

 كانهتادتءاوتئامعسو

 تسردو عستلاتادا 41 نم

 نب ةبادهلا باك كانو



 وغلا اإل بلش لوأ
 انهت سردو عاب انك“

 نم واتلاباك اضنأ

 قودلس ولن ةكبامملا له لوتس او ةئامعب راو نث ذا" ةنس لتقو كانهر نلف ماما ىف هياكحدابع ندع |
 مهةح قدوم ناطاسلا:رمع ام ةضيكو رينا ع نمفرط قومسلاك يلرغط ناطل سلة رث ىمدقت دقو

 عقلا كا ناوكلا لد : ةانئملاعامأ ارسكو ني !نوكسود دحوملاءابلاو .ةلمهملا نيسلا مضي نيكتكبسو سالا ىلع اوبلغت فدكو 7

 ئىدحا ل اتاعتناع معلولا ا نائقرو ريس ككر ودرست نوناهد_هب واهتكت نم ةانالاءابلانوكسو ةسيناثلا اكل او اهقوف نم
 8 ا تالا ا ا مع .|ىلاعت هللاوناتماهدم٠ نحجرلاة روس فئات |وةىعموهوتاؤاريضخ

 نم نرشعلاوتلاثلا ١ ثرغم قلما قولان السراب لأن ءاشكسام نب دمج نن دوم مساقلاونأ)*
 نسل لوألا ةيرربشسا (ريهاشملا ةيقوحلسلا كولا ردا نيدلا

 ةئامعستو نيعب رو تس 5 لل لل تل ع آذآ
 ىراخلا مكلانهتلتنو ا فرط مّدعَتو ىلاعتهللاءاش نا مهتم هريغوهدج رك ذى ًاسسوهتدب لهأ نم :ءاسجسو هدلاورك ذ ذرب لع لو

 تاقنونيستصءةممتاو ١ رول ذملامساقلاونأ وق بتاكل اداهعل |معىناهمسصالا دماس نب نجس صن نأ زعلاة جرت هريشنم 1

 نمةرقملا ةروس ريسفت ا نب رشعلاو ثلاثلاةعجلا مول ة دقوا كواملا:داعىرا- ىلع دادغب ةنب دع هلببط و هدلاوةاقو دعي ةئطلس الل[

 تسردوىواضاسل اريسشت ا ءاك ذادتوتمناكو للا نس قذئمون وهودّناب روظتسسملا ةفالت ف ةئامسونو ةرشع ىنث اًدنس مرا نم

 نم هيام ابك كانه 1 ناكو ريجناو علا لهأ ىلا لبملاديدشريسلاو عب راوت ةلاباقراعلامالاوراعش الل اانذاحة د رعل ءلابدف :رعملاىوق 0

 ىلا .حاكتنا ناك لوأ || .اهلّوأىتلاةروهشملاةيلادلا هنديصةيهجدموقارعلا نمهدصقدةهرك ذمدةملارعاشلا صين صحا
 تاه تسردو عوببلا تاك ١ ديبلا لدحتو تكشتو ىرسلالاط 35 دوقلار مكلاعرت حتادحلا لآ

 لوالا سس لأ ع نمعولتلا ا دو ناطا اود غأ تنئلأق * قرفالوبدحال ليللا راسب
 مماكتحالات حاسما ا در لارئاشل ريال كارول و دا دمالا تنلاخوو

 : ا | أ رك ةمد_هملاريتس ناطلسلاه بعتني قرت تاكد قوة. ةةزئاسامملعهزاجأ ودئاصقلاروغ نمّهلب وط ى هو ! 0 ناطاسلاةسردمىلاتاَقتن
3 

 , ا تفعضدةهما.ًأرخاوأ ىفةناطاسل |تناكو ىرخالادعب ةدحاو ىامصالازب , زعلاوجرثىفءانح ابا 0 قهنزدا ةئي دع نامدنزتان |
 نمرشعىداخلا مولا ا فرصواهعاب ىح نار نا قي دانص ٌضعبأموت هلاو «فدف عاَمشلاةفيطوةماقا نعاوزع ل اهناومأ لقد 0

 ىدحاةدللاوشرهش ا مول فولو ضرما هيّدَتْس او قدر ملا ىف ضر فاس معي رحم دادس لح ددق هتدمرخ ىف ناكوهتحاجف امنع ا

 تاقنوةنامعستو نيسعنو ا هناك راف قراغلا ىرزالاني| ارك :ولاعتهللاهجوةئامسجتو نأ « رمدثءو سم نس ل اًوُش سمامن سدا

 ىراضاا 2 نم لانه ا نيد كبل ارغط «رخأةنطاسلا وو ممن فدو نام صب ابي نب رسعو عل ةادنسلاَو اوسرسع سماجخ نع

 كانه تسردوءثلثرادقم ا ْ ىذلا اوه لج درجت نداش رج اد لانا هركذ 3قايسودوعسمهوخأ لقدر ءربشعو عساس ةنس

 ناك نمةبادسهلا باك أ لايوتت ءاهسدنو نيسجنو نيتنث اةنس لد رأبحاص نيكي نب ىلع ن سكس اونأ نيدلا نم زهعم ودا دغب رصاح
 5 ابك ىلا عوبنا ' | تامو ىكبانالا فورعملاريغصلامخ ران كلذلاف ةئامستنو نيسجتو ثالئةنسفرئالا نايا
 و ميواتلاباكو ١ فروك نمروك نملانيدلانب زئافوزعرانوةثامسجو نيسجتو عسب راتنسةخاىذفرو 5 نملاءاشدمت

 ناتكلا رخ آىلا ماكح الا : 2 ب ورهش قهدإومو ناذمجباسي ءاشدت"نامو فاكسلا فرح فب ر ع م 1 0

 انهت سردو فقاوملا ا « (نداارون لداعلا كلملابقلملار ةّرس نب قسنز ندا اناسع نيدو ساقلاوا

 ديسلل ضئارغلا رمت اضنأ 1 1 2 س1 سلا هك ا ل ا ا ص يي كر 2
 9 دا ىلا كفي مثلا ا نددلاروته داو ناكوهتجررت رك ذمدقتامبريعجتة علقوا رصاحال و ىازلا فرح هنأ رك ذمدقتدف

 5 درس غ عيبا تمام | اسعوقاسفلاب رول نيت نيدلا حالصمدخن فو ندلاروذ راس هوب لتقابلف هثمدحتاف نود
 ]| ةنيدمنيسغلا فرحفر 58 نملا ىزاغنيدلا فيهو كامو راتلاكاذفاهكلف تلحتنيدمىلاماشلا

 ماو دا ا 0 ا يتق ا ا ..هالاوامو سول |

 نينو نا ةنسسل ا 1 دولا مع الداون ءاثلا قرف شتتح رت ف١ 7

 0 رو رش دعاسضأف

 راعإل اةعيضابف ةنامعشاو ١ اهنعهضوعوهنماهذ#خأ م صخ قشمد نعاضوعقنرا ن يذلا ريع ضوعوروك 8 دحالا|| 1

 5 كسحأات اسردم ترص مع :



 ف اناث ناعلا ضرار
 رهش نصرشعنماثلا مودل
 عبرة نسل ب جرملا حر
 تلقنوةناهعستو نيسونو

 ىراضلا ممم كانه
 ازرار ارع فو ةءامسسعتو نيسجتو عسنةذسناضمورهثرخاوأ ىاهحتف ناكو مرار غلا دال» نماضبأ | فاو ا انهت سردوهتمس:او

 رصم ىلا ورك ذمدقملاةوكريسش نيدلادسًاريمالاريس محانصح نسج ىلع هيدعدب زتان# كل ذربغو سانذابو :
 ب 3 نم ةرادسهلا باك

 ناتكلارخ 1 ىلا ةعطشلا

 ناكوكاعهّنلاءاشنا ندلا حالصت مررت ىف كلذ كا سواهحرش ىف ةلاطالا ىلاةجاحالف ةروه شم ةمضق ى مو ا باك راسا لاتح كسردو

 ناقدصلاريثك اعتلال دس ىفادها ريدا له ىلاالئامتعي رشلاباكس سما عرواداءادهاز ال داعاكتلم ا
 1 لانه تيسردودما ا
 مدقت دقو ةبحرلاو عنموكبلعب وصجوةامجو بلوق ثمدل :مزاكلا | ماش !ادالن عمم سرادملا ىئب 4 ردو ع دارأ

 ميسقتلا ىلا هوأ نم يؤاتلا

 قتايلللا ىس ا

 )1 ناهلا في شل امس
 اضنأاههثي دم ارادو ق كمدناتسرام» وتم عماجو اهرلا عماحو ىصاعلا رهط ىلع ىذا عافت ا 7 70 ١
 0 روف تبصو

 انسضاف ترص غةختافلا

 نمرشع عباسلا مولا

 ةنامعسو نسج و تانع

 .ءاَضَعلا لاغشا تمرتداو

 متارود قماردق هللا سعأ

 لؤالا عبي ررهش نمرسشع
 نةسوىدسحاةةسل

 1 هرلا ُض راعةئامعستو

 ترضأو اروهش كلذءادو
 نموحرأو ىانعك ]د

 نا هناهس ىلاعت هللا

 ىلع ةنجا امهنم ىتضوعن
 هلبا لص هسدعو ىذتقم

 هيبازام لسوةيلع لاعت
 ديعلا اذه قفودق لاعت
 هلاغتشا ءانئا فيعضلا

 ضعبل فيرشلا لسعلاب
 نييسفتلا نوييتاملا
 لوسصاو ئدلالوصأو
 اضرأو ةسبب رعلاوهقفلا

 2م
 77777 7 ل لل 3و

 هّللاد_ عنب ندا نيعم هك انا تاكو ىنتقما مامالا مايآ ىدادغب دصقمثةدم, اهم ماه واهسلا لتناف سل أن
 ةأامحن نم ماشلادالبةسقب ىلع دوم ندلا ارو كوتسامت ءاضنأ كانه نيكشغط ندا ريهط هيب دج قرع

 كو اسهم وشعصاخمن روص-ةدعمو اداب نمت اوك ذنيبام .واهروس ىنبىذلاودوكسلعن و

 ةدسللا نم خا ىذىفاسنملا او ةثام سجل و نيتس ا ا ل طالا

 ةمطخل || اوةكسلاهعس اير ضو هنعةياينةنلاثلاةعفدلا ف نيدلا الص ناطا #سأ ااهكلمو تاعذدئ الث

 هشكرامدكت ترو ىرونلا ع ماا لوم اةسني د ىنب و ورصعييأ ني نيدلا فرش خيشلاةجرت كلذ

 1 لم نب نا_علس نب نانس ع نسا ىأن ببوهنبن تاكو فدصولاىرغتسامرخافم اور“ املاوبقاثملانم هلو

 . || ةينانسلاةفئاطلا بسن:هملاوماشلابةينطابلاةقرغلا مدقموةسل.عءاسعسالاعالق باص نمدلا دشاربقاملا || <... 2
 0 ةنمزالا ضعيف ندلارون هلا ب تكف ةز واسم اس سإ تار واستو هد 1 ف 0 هني ةبتسدلا دع

 ١ دعوت وهف هددت

 اسأ هنا اردت فنان لق يك ضنا ا 3-7 66 52
 00 لارا

1 

 هدد. ىزابلاىلا ماجا مأق د هعرصتن يح ىنج عرض ماقال انددهف سلا عارقنىذلااذا

 1 هعيصأ هنم قالت دقامهضكت د هعبصأب ىذالا مقدسل ىعضأ دع هعيضارلا دوسالت اف ةيكساو

 | ةطوعب و ليقتذ فنك ةلبذ نمبحلاهتابخ و اوق نم هان ددها مانو لجو ليصافت ىلع انفو || ليدل. ا
 قعلوأ نيرصاننممسهل ناك اموسيلعانصدف ثورخ ؟موقكلبةنماهلاةدقلو لسيئاغلا دعت |( ىو ص شل 1
 1 اكوا ارواعسم باكلاف

 عطقىفكلوق نمر د_صامامأو نوباقني بلقنم ىأاولط يذلا ملعيسو تو رصنتلطانللو 0

 لوزئالر ما ولان اف هبئاصربغ تالا دحشو هيذاك "ىامأ كلتف ىساورلا لام !نمعالةلك علقو ىساو

 الاد عتاد فيرشو فدو فيعضو ىوقنينك ضارمالاب ل معضت ال حاورالا ناك ضارعالاب | عباسلامويلافىلتعقو
 هلوقافلسو هيلعمتناىلصهتنالوسرب: اان تالوقءملاو نطاو وملا ع نعانلدعو كا .وسللاو رهاوطظلا

 0 هللو لازام_ضالاو لاحاملاملاو هتعشوهتسب لهو هنرتع ىلع ىرحام متلعد ةلو تب ذوأ ام ىن ئذوأاف

 00 لطابلا قهز قل اءاحاذاو نوبصاغالن ون وصغمو توملاط الن ومولاغم نحذا رش الاولوالافدجلا |

 ا كاهينورةتيو توغلا نم هنونعن امو انلاءرةيشكو انلاحرهاط مث ةاعرقاو 5 وهز ناك لطالات أ

 00 قو نيلاطغلاب ميلعهنلاو م -مدبأتمدتاهادبأ نونالون قداس تك ناتوللاونفتلق توملا صاح

 ١ ْ كءلءترهظالف اياون ا ايازرلل عردتو ايابلح اي البلل ئهف طشلاب ن وددت طبللو أ ةرث ماسلا ماعلا لاك 5

 ]| ل كلذامو هفكهغن | نرام عقاجاو هفلطت + هفتح نعت حانلاك نوكتف كنعت ف مهرتف ل ل

 اذهىلعةدابز ة ةدحسن ترا ارو ةروصلاهذهىعلضاغلا ىذاقلا طحت مّتلعل لالا ودور زعيدللا

 داصرخ وللا لوأ أر فآو داصتقا لعد لاح نمو داصرملاران مال نكف اذهانراك" ىلع ققو اذا ىب مهو

 1 تييضدانز سأل | ضعب فتي ادور جاهلا و بوبا نفسو تيدا واسم نادال ىلااهتك هلا عيدتلاو

 هغقول عم ىلع طق سام 3 هعلفشمرلاه رضا را وهو ةنالثلاتاسألال و اف

 ةشحوامهتيبترحدقومبلا ىرخأةصروك للان انس بتكو

 ادد 1 ”رعخشاو افكت و 0 تل 8 اذه يآ اع 0

 اهدن دحاتق امم اهس رام * يقي وتس !انن لش اندمرتا تعصأف

 هلو



28 

 لاؤشسشع عني أس س وسل ع وأط ىذع دحالا مول هتدالو تناكوةريثك نيدلارون نسا ارون نسا ناو هللا و

 ةزعل م بر و سلوا :ريشع ىداحءاعب رالا مول فوتو ةثامسجنوةرشع ىدجا ْ

 مزالب تاك ةعلقلاب تسد ف نفدو 2 وراه ابيهمناكو عن :ةمافر_ىغل ايءابطالا هءلعراشأ اد قيناو دنا : ١

 ةعامج نهتعم*ونيصا اونا قوس ناردتع اهأشن ل كال عا اضن ؟تيبملاوهمذ سواحل نأ

 م رمق كلذ تن ,رحرقل او تاحسمو ريق دست ععاعدلات ا فولو ود قثمدلهأ نم

 حلاصلا كاملا دلوىلا كامب دهعدقناكو هنهذعوسر جميح و سراة درصلا ندع ةماق الإ وطنوالا

 باحىلا قة شمدن نمل متن اومدعب نم سهالاب ماشفةنس ةرسشع ىدحا هون تام موله هرعو ل يعمس ان دلا داع | :

 ادد رضع منيدإ حالم ناطاسلا رخو ةّنامستنو نيعبسةنس مرخملا لهم ةعبجلا مول اهتعاق لحشدو 0

 ةعجلا مول فوت ىلا حلاصلا لزب لو بلح ةئن دمىوس هيلع قري ملوماشلادالب نماهريسةو قسد
 ناكو ملعأ ةقاوتننسنبرشء غلب هناا ورك ةئاهسمنو نيعبسو عسبسةنس بج نم نب شعلاو سما 0

 هنول ناكو ىلوالا ىد :اج لتس ف غلو ةهكثدحؤةروك كلاما ندع روش ممل قهضصأ ديم ٠
 لعن ةعاقلا ف ىذلا ماّعملا ف نذدو5 ريسلا دوج است اك هنالدما ءا اوفس ان يو سانلا بولق ىفميظع عقو 0

 ا ذملا قرا نيدااري فوتو ىلا عتةنلاهجر لانهروهشموهوةعلَعلا تت هيفورعملاهطاب رملا ا 3

 هداومو لعأهللاد ىلعخت ىتلات ارسم ضعيف هتدج و اذكهرادفنفدود ادغبب ةثام عنو نينسو عب رأ 0
 معأ ىلاعتهنئاو كل عب ةثامسجتو نيثالث وعسر أة نس نابعش نماثةةعبلا مول 0

 ةصخح بأ نب يد نب نام اس ة صغح ىلأ نينا ورح مادنهااونا ليقو طعملاونا) وي |
 * روهشملار ءاشلادب رب

 هقتع لعف ذئموت لياهنال ارا دلا عون <ةقعافك ومالا صاعلا نأ نتي اننا اوم ىو مصفح ولأ لحنك 3
 ناوسدب ىلع ل تقوهنغهللا ىض ,ر نافع ني ناسكعرب 0 مغ ًاسدبطابدوهيناك ةصفحاب تالي ةوءءاح ١

 روهشملاىدوبلاايداعن: لاو وسلا ىلا اومنمناك هنا دما لأ معزي و ىومالا صاعل اىأتب 0 انا ا

 رغطصا نم ىبسةصفحاب أ ناو روهملارعاشلار ننس دّةل ان سها عمر ةرووشملا كالا فيا ءافولا
 نمروك ذملارعاشلاةصفح لأ ني ناورصو كدا نيناو دراهيهووهتعةللاىذ رناةعوا ركداق مالغودو 1

 ناو صو نمد واعلاءاعج مد.شرلا ىلا برةتب ناكوريشرلا نورهو ىدهملا حد مودادغب مدقو ةماعلا لهأ 1
 تاقبط تاك قزتملا نها دبع سابعلا ولأ ٠ رك ذ نيمدقتملالوعللاو نيديخماءارعشلا نمروك نما

 جدع هنامزعا ارعش لعام لضفىتلاى موةيماللاءار غلا هتردصق ناوى هلاقامد وح وقس ىلاقفءأ ارعشلا ٠

 ءارعشلان هدحأ لني لوهردقر دعب الاربث < الامال عهسنمنحخأ هنا لاش وفادشلاةدث ار نت نعماهذ

 دحاوتييبيسب ءافلطنا شعب نم مهرد فل ةناملثةدحاوت رض هلام هر 6 ثا ناو سه هلانأم نيضاملا 0

 قت نعل اهترك ذاةلاطالا فوح الواو اتن نيةسل ارهاننةلي وظقسمالل درسقلا او زتعملانءامالكى سنا
 لوةنفاهئانثأ نم هزي

 ليش نام لا 5 ماكج ءامألا مول رظموش

 لس نيسحال لوديتبللا ا مارح < 4 ه7 سيحلؤتلا السك
 لضفأ هيمول ىأ ىزدن نع الن دب >لتكنافا ةيلعمأمول هياشن

 لع رفأالا زم امو ا“ ةنيس ًايموت مارمسغلاو ًدنمولا

 لؤا ةيلهاجلا ىف م4 اواكح ي# نكي مواوداس مالسالا ف ليلا مب
 اوازاواوهاطأ اوطعأن اواوباجأ «اوعدناواوناصأ اولاقثا مولا مه

 اواجأوتابئان !!قاوش يدا نام 35 مهلاعف نولعافلا معتم د

 لقث نزولا ىدلاهنم مهمالحأو د .مسهابح لابس لاثماب كا

 لع ىلع هناكس هربا نم
 ةضماغلا ثحامملا ضعي

 ةيلاغلاب لاطلاق معو
 ةلاسراسنم لكل تدتكو
 نيثالث ىلع فيني اهعومشو
 مانالا ف زاوسص ناالا

 نق مالعلا كلملا 7 دق

 كرست 0 ايتسا

 هّلزأ ىحمام اذه اهضستا

 فراعملاو مولعل انم ىلاعت

 امك ىهليا ه«ويعقام 59

 ىرامتلا .فدارعتتسما
 ملع لعىذلك 3 هود و

 هتلايذانعل او اذحهسلو

 ةليضفل او معلا ءاعداىلاعت

 للاعت هوةلروامستتا لت

 ثدف كيرتهنباماو |

 باكا ارخآ انهنكيلف ||

 ند صعب ىلع هتيلمأ دو

 صيبا ل الكعم ب اضل

 نطغلا راو

 ىعوقوو نطعلاقيضو

 نايسنلاو لوالدي واز
 نا اوحالا نع عاطقنالاو

 0 لعهتدجلاو نالداو

 ماعتالا ىلع ركشلا هلو لاح
 نم تغرفدقو لانالاو

 ىخآ تيسلا موبةئالما
 2 كراسملا ناضم 0

 نيدس و سعت ةلسس م ران

 هب فنك 2 اهعسو

 اهاجديمهلا ةيش.طذطسق

 نءابما او لط لا غت هنن!
 اهفحو ةسلبلاوتاقاالا
 . تاكريلاوةبهلا نماسملاب
 ' اون والؤأ هتيدجلاوةينسلا
 ةالصلاوارهاطوانطاب و

 «بخودل او دهس ىلع

 ىضروارثاكتمارفأ
 انعلاعو هزاكس ٠ هبا



 ١ بسسس سس سس سس تيصصسسس سس ( ناناغلا ةالعلا نمو
 ع ءارقفل 0

 8 فالح هنع قب ًاوانفالسأ

 َ نسملاوذنانملا نان اهنا

 7 هّللا مترو تاسكاو

 | اودهتحا نزلا باسلاو
7 

 0 ةصخح أ نبناو رع اهلوقي حلا ةفلشغلاابأ امتاب 00 انمادتاسالاهتبع أ دقو فسوت ا 0 ْ

 لاهةقلاتعىذلا ىتفلا ذهاب همحدع ا ب -_ د -+قق
 ليحارسلاف ىناسشلاةدث ار نم ننعم نب لم ارمش ان تاك كب رقو لاعتهللا كلامح ىتنابت نأ نم لاو ْ

 || تناورملادادنأ (ىكتعو) ارورسواحابئراةعاسلا كل: نمىنيعلرقأ تناك طقةعاس ىلع تنأام هتلاوف ||... الا
 | عماوج نم ضعبب مالكلا هدشنافروك نملاليارسش ىلع خدر وك ملاةدفسأ || مداووموت ااعتو
 | ديس نع هنورملا ةيعدالا

 نيعجأ نيإسملا ةفاك نع و

 هلاونيمالا رمت هسندمر كك

 هل 1للدع :وهسلع مانالا

 1 95 هال_صلا كا

 ا ةكلم لأ نع ىور اميراكتملاهذه ب راةباممو تهذلان ءاراطتقةدئاز ارنب نعم نب لح ارش هاطعأف ا 2 ْ _ 0

 ١ 1030 قست يضر داططلا سرع اخس لدور تلا ءاشلاةئيطخلاب فورعملاسوأ نيلورح أ نان ع

 لافنمألا هلا سال ورده راو | ل
 70 8 8 نمو كسماعم نينو

 لدم مال هنانغل. تام كتعاط

 : 1 2000 نيسقنلا ع نمو

 0 | انعتموايندلاتابضماذملع ١
 تقل ل ايدول هاتف سانا نع هناسل فليس هس أع طرشو هةلطاق ا انتوةوا زاب ؟وانعامسات

 | ثراولا هلعاوانتدحأام
 .ند ىعابراث لعحا وام

 ان داع نم ىلءانرصن اوانملط

 | اننيد ىفانئبيصم لعحتالو
 : باكلاب ب ةئيطخلا ىذفدارأاع هلم اللا هل ميشو ا نسل وودالاو أتت ا تالذ نمىشعف ا انمهرتك ًاايندلا لءالو

 نات الو الع خابمال و

 0 نرادجتر الن ال. مانيلع

 ٍ بجاو تبوح لسغ ادينروق
 ا درداسو قع تاثوك وءد

 1 للساو ىلق د هاوقاسل

 ا هّنلاناكسى ردصةمخم
 هّلبأ , ناوس هدمت و

 الولوحالو ملظعلا

 ىعلا هيادالاةّوق
 0 مظعلا

 ةينامتلاقئاعشلات عز# ٠

 00 ةينامعلاةلودلاءالعى :

 نمر ئى 6 ان عم من نعاضبز عملا ناتو كات اءاش نا: ءمراستا ف اذن م ”قاسو للف هّثاىع عم |[

 ةراشدسأ | ىد :نمل-ر هل ضرعذاةمتلا تعرب سال قاف ليحارم لاقي اتادي رت امهو ىلا ف سوت :

 ١ ناهيشعرغصاصوحالا هلاش وع. رن فوعن ةنالعن ةمقاعوه بسال اةروج راك قيىكلا :

 1 ا ةدايتت اس لني ياضو مدس ةس نو دل رص < وعد اهرك ذب تانطالاىلا ل

 درت رك ذونيم دق اريهآ ثلاهريصءغأر هش نم تاكو ووك ذااربك الاناو ص ننب ونطلاى أننا و ْ

3 

 2 عادم | هو مهريخو هرصعءارغش ىلع لضطي تا انسي ل كل اوهىرمعل اذه

 1 وناىضاقل اهليد دعوةبشف ةوهو كمر 5 ادا نيىحاةكم قب رطقدض لاق ادت از نن نعم نب لم ارش

 ا ىنباحأ ايلاف ل>رلااهيأت بلا اذهلثم نعل منأ لأ هتمتيب فدل نبى بحي 4لاقف ارعشم دشن فةنس>

 1 ربأىذاشلا لاتفاه رك ذمدلاةيماللاتاسالاهدشن ًاولوقب ىذا! لوقك لقفرعدلا تلقاذادسأ

0 
 1 قيتع ل سارف ىلع بك اراثآوهم هليعي فيول ولأ 1 ىةمرف ليحارش

 برع نمو نم ساذلا زك 00 مل ارنب نعمت م ليحارش انآ

 ىأ كونأ ىطعأ ام لم ىطعاق 6 هن ساعنالام ىأ وأ ىل معآ

 بهذا نسماراطنق هاطعأو الا ع ا كون اضرأ لأ اف لحل

 1 لطم هرعق ىف مهعسأكت ب 0 ع رح“ الوءاماللصاو 1 رجس دع خاض ىذب خارف اللوة:اذأم

 "شيلا م 0 نيرا د 00 كلع محراف

 1 نبالاو نب روهشملاداو الام هوهو ناروح ا .؟ةمّدمّعاء ناكو ىرعشب بس ك١ ىتعتمد قف هب هيددصوال

 ْ هلمعتس ا هنعمّنلا ىضررعناكو نزاوهنن ركرث هب واعم نب ةعصعص نب صاع نب ةعبد زان بالك رذعح

 1 كلا نم سبل ةمقل كلذ نمل ءامو نم اريمألرقف كلذ نم هنعهنلا يطررمععنتماف تاروح ىلع

 كنَسْلا| ا ةرضاح هند اوه درا نمت نوفرصامسانل اوتامدق ةمعاع ف دادذ

 لئابخلاهّمَماَء ىسمأ ناروح 5 رفعحل 7 نمعر 1 مليم

 لئاط كتومدعب كاسح فاق 23 تعناو قاع المال ىعناق

 لئالق لاسلالا ف غلانينو * اناس علوا ىتسن ناك امو
 نا هاظع فا هدالوأ ٠ نمةئاماه عيت ةقان ةئاملا ة فاح هيدح و ولكل طعن تاك ةمعلعنا تنئط منيا لاق

 ! راعني واعم نيدأب ىزهعساو فاس ذلاةعباتلات أ اود فام دج وةنالثل اهنهنمتاريخالاتاّتنسلا اواهانا

 : ةجاالف ةريثكهنساحتو هرداوفو صفح أن ارابخأو اسغلا ارهشى أن بنامعنلااهمىنرب ةدادصق هل نم

 طبلاو أ وهو رغصالا ناو مهد ف -وىلا عت هلل ادمنو عار كنا ئالام نير صن ةرمقعن ذدودادغبب ةثامو

 نترلا دبع ناىورب ولاقمث ىراصنالا تياثنيناسح نب نمحرلا ددعرابخشأ نمافرط لماكملا باك ىف
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0 
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 لعجو.لاج الاردقن ماي
 زومالا 2و اددماهلا

 لصاددعئث لكى دحاو :

 قطل نه ريس راس ىلع

 2. ١ ع أ

 ةمكحل فواوباوصلاب | ريسغدا دغي مدقو مهريغو ىنعقلاةلسم نيهلنادبعو هي وهار نب قدس او لين نب دجسأو ىزواسينلا ىع

 ةيوحو 0 ا لوفو تاعثلا نمناكو ىذمرتلاهنعىورو نيك اكو ناصتو كنة ف ايدل هنودقرع ١ اواهلهأ هذه ور 1

 هعبت نمو باتكلاوةلاسرلا : ثيدحفلأ ةئاسعلل ع * نم رح ملاروملا اذهتفنصلوع جاخ | نب اسم تعم -»ىمح رسانملاد م لاقو

 ل الا 00 تاسحاب لافو ث تب رنطارلعف رسب ة ًاءامسلا ع دأ تنام ىروناسينلا ىلعونأ انذالالاقو ةعووسم

 « (دعبد» تاضعالاو ١ لاقو هبيسب ىلهذلا د تيد نيب وهنيبام شعوأ ىحىراضلا نعلضاتب : لم ناكىدادغبلا بيطملا

 كول .عقوالةهيلا فالتخالا نم لمرثك ًاروناسن ىراخلا نطوتسا|ل ظفاحلاب وقعت ندتهتلادعولأ

 عر هبلافالتحخالا نم سائلا عمو هيلع ىدانو ظفال الم ق عقوامع .راخلاو ىح يدمي 1

 د ءالعلا مجراو ملم منا ىبح نب دمت ىلا ىسمماف هترايز نع فلي ل هناف لمريم سانلارثك أ اهغطقةنحلا كة ىف روهاسبن نم

 نذلارابحالا مياشملاو | مون ناك [ الفهنععجر رب لو قارعلاو زاجل ا, كلذ ىلع بتوع هناواثن دحواعدقهبهذم ىلع جاجا نبا
 لا وقامزفا اورد | قوفءادرلا مم زا فان اعرض نأ ل حالف ظغللاب لاق ن مال هساترخ آ آ لاقى عنيد سا“

 ١ نايىلا لانج رهط ىلع هيشعي وهم بتل املك ع 0 -وهسل نم رجخو سائلا سور ىلع ماقوهتماسع
 0 ا ع دحالا مولةيشعروك ذملا رسم فوتو هنران را و لال ىع نيد
 مسه ور رعت تفرشتو ا 5 نحو ع لا سارت تسر رز سارع تنل لقو نما نيالا ىو زوايا هلي نثدو

 تاق لاقف رح ىدر ف فالم 45 راط يسلق هر ل
 مهلك قست ىفآةسنو ذعااولاك رم :اوناك ام هرقفرعأو كلذدعب لاق هسا ورعشلا
 ةصفح ىأىلاتقولا فءالؤ هرعل د و مأرح نب رت تاس ننسي م

 همآوليج وبأ هتدتك ةصفح ىأ نب ىو راك ن ءارباك هنوراود رعاش مهتمدحاولك تبن لهأ مهنا

 نمدحاو لكو ببسلا كا ذ., ةصغح ىنا ىلا قر عشلا نأو ىدعلاةرانل ادأو نما مالا ةب توهم تنرام 1

 ملعأىلاعتهّنلاوةغالبل اودحاصفلا ىلع ليلدوهوهفنأ ةيزرا هناس ان برشا ناكمالؤه

 *«(ىروناسنلاىريشقلا لم نب باح ان لسم نيس اونازوب ٌْ

 ٍآ نبى حت عمور صمو ماش لاو قأ ارعلاو زا اىلا لحر نيث دحلا مالعأو افلا ةمالا رح حيصابحاص

 نسحأ كاع صّةن نكف
 نم راسب ال [١1 7 ١

 فاوأ او ى ”رمدعف مهتماعت

 مم تلرت ىدلانم

 0 هللا يساتسا ا ِ طيس طافحلانمادحأأ رأ لو بنكلا ضعب ف هند واذكهدنس نوسَتو سء:هربعو رونا سني نيتثامو

 واح هفطلي مهلرت او تانحلا نااب فورعملاناسمعو رعول أ ندلا قزانضش ناكو نيتثاملادعب دلو هنا ىلعا اوعجاوهرعرب دقتالو هدوم

 'ابعاب وناكمو رةتسسم
 ْ قوهاذافنيدلاحالص نا هلافامت شك منيتئامو نتا اةنسلاق هنا نط تلاغوهدأو 4ك «٠ حالصلا

 فبل روحا اهزسسه نم ا ظفاطاى 2 و اسنلا عسببلا تيهادبع نأ اخ !فينصت راصمالا ءانإع باك نم كلذ لن نيتئامو و تسداس |

 ١ هدا ا قتعس وكلت اًضد أ ام لقى ءلاةذمسأل تكلس ل ىذا نكت اىلع تققوو

 | ةندسد 0 رروش نمنيغد سبر واسنب قوت ياا نب مسمن اب هلافامةروصو اهتكءاموىلاتاصوو

 رويقلا فادصأ اهعسو

 فيك لابجلا هذهنءو
 قبيل حل ” هاراف ْ هللادجر لعأ هنلاو ني_تئاهو تس ةنس ىف هتدالو نوكستف ةنس نيس نو سجن نب اودو نيتئامونيتسوىدحا

 0 امم أ وهفروك نملاىح نيدمشامأو ةداعالا نع عاف ةلاسرلا بحاصىربْثَع ثقلا يلع مالكلا مدقتدقو لاعت

اكو ىروباستلا لهذلا بر وذنب سراف نبدلاخ نب هللا دسبع نب ىبحي نم دهن هنادبعولأ ا
 5 5 00 ا طافط انس ت

 تارابعلاقفوأ نمكلاسملا
 انومأمةّمث ناكو ىنبوزةلاوهحامنساو ا .للاوىذمرتلاودوادوأو لسمو ىراخلاهنعىور نانعالا

 ع . 1 0 53 ١

 َت 1 300 ١ قوي نيدج هلع ثعشرو اسينةنب دمىراضلا لعخدامل هنأ ىراخلا نيبو هنبدةثحوولا بيس اكل

 دنغدعت كلذ ن ا

 ا 0 0 || قتعل اوزان, او بطلاو مونعلا فهنعىوروهنع ةياورلا وت هنكك ع لفهم عمم رة ناكو ظفللا قل هل سما
 خ2 2 ١ 0 انثدح لوقب لب كوهذلا يحب نيد#انئ دحلوةيقءعسابحر صر لواعضوم نيثالثرادقمكلذريغلا

 فراعملا نال تاقوالا | نينث دنس روك ا ع اضأ هنأ : وهدا هيسنيف هليادبع نت د لودي ويلعب

 ٍإ
 ةاناف انا 1 3

 لع اناقتافارخ مهد ت1 ملعأ هنلاو ىلا عنها هجر نينتامو نيسعنو ناس ليقو عسبس لو ١

 تورم نامزملاتسمناآ
 .#«(ندلابطق بقلم ىفاشل اهمقغلا شيث

 تيس ايبا .٠ ات حيجج ج2 بج دب سيو عب مابعد جبس

 راك الا لت نب دوعسم ىلاعملاوا *
 تودع و ايبع بدالا



 اننذتونفلانمعلضتلا
 سدو ىرب_ثقارصإ,أذاتسسالاىرودحاو ريف نمشي حلا مهموم لوو رواسي ْ قيل نانحلاهّنلا لاو
 200 وىلعيدالاوع ركلات آرقلا ًارقدق ناكو ىب ول انبانعةرابنزولا سب ةصاظنل اةسردملاب || ل_ىدتنامزلا اذقنم
 لوبق هل لصواهم ظعووة ئامسعتو نيعب رة بسم هدقو سياتل اسما ولك تواهج ظعوودادغب | ١ نم ىلع هناوذعو هنغب فس
 0 ىصبصملاهتارصن فلا نأ ء.تفلا تومدعب قشمدعماجنم ب ةمد رغلا هب وازلاب ةهردهاجلاةسودملاسردو | ىلع مدقتو لئاضغل اب لع

 ١ امهانب نيل نيتسردملاف سد ردتلا كونو تاحىلا جرخ مت قدمد 2 رانا ف 1 اسعننا افا اهرك ذو || لكل هل بن قفواو هنارقأ

 سردوقشمدىلا ع رمت اهب سد ردتلاكونو ناذههىلاىطم مح كراش نيدلادس ا ودوم ندلارون رهاب فرشو رهاط لبن ىذ

 |٠١ ناك فن صاخلاص ان اءناكوهنءهّللاىذر يفاشلاباحأ ةسايردرفتو ثدحوو ةيد رغلا هب وازلاب || جاج زل اب ردلا سيتلاق
 1 ندلا حالخ ناظاسلل مهو ىوتغلاهيلءىذلالو ةلايالا»بفتأب دم عفان :رصتةخوهوهقفلا ف ىداهلا ||| مباجالاب يذلا هبّتْساو
 1 نا لارغملا نم نانا يسراخسل الو ايظتحو نيد بلا اتصان عجومحت5 ةديقعأا تانلالا نانا ع
 1 مهظفحن م ةرذب نمد : اهتورق رع مهو مبلعاهذخأب وهو ناطا..ءلا ىنعي هنأ ارو تاطاسلاةريس ف دادش ا درامت تابصلاف داخلك

 لاب .فيط ريقراتلا ١ ١ رهش نمرسع تلاثلا ف ةئامسجو سعة نس هيدالوتن اكو ف.لكتالا+ ا عيص لح طال او ا ْ
 لاح 7 فرس ىعافيض و

 معلا ١ نساسأ 1كم و

 هيلع صو قشمدب ةئاهسجنونيعبسو نامغة:تس ملنعملا ناضمورهش نم عوترخآ فافوتو د درثلا بحر |

 ةصريغوربق ترزو قشمدى رغةمذوصلاةريشمراوحاهاشنأ ىتلاةريشملابن ةدوتعبل ارا ناكو ديعلامول |

 ىلاة-احالف ىى ءردنكلا كللادبعتج رن فاهلع مالكلا مدقتدقو ثيث نمددلاو ناكوللاعتهننادجر 1

 مهضعبل نبدلا بطق: شلي شفأ هياقكأ ضعرلا.ةفروب سن ىحاوت نم ىه مو هتداعأ

 دمختو وك ذترانلاةاوذك الا جاشحلا ف ةرانلاك ب انآ نواوت 1

 دف :و””الوورغال ىنهفاىدل 35 اهيدوعو بنود حتلا ى هامو

 تاوصلاب لع ىلاعت هللاو ا

 قكازرلا دبع نب نسا نب نسحلا نب زب زعلادب عنب دوعةرفعج ا رمثلا)* ا
 «(روهشلارعاشلا ىضايبلا

 هناكرأ تعضعضتو ةناأب و

 ىعخ» ” نأ داكوو رات ت دج 5

 ) رعش )ران ا

 ادّرماحرمد ملعلازب رس تاكو
 ىهوعسبسلا بابعل اتا
 ماظع

 ا 8 1 م داكرال اعتم او
١ 

 دبع نب نسم ا نبدوعسمرذغج وأ هنا هنا دلوأ فتن ارونينغتملا ظافيللا ضعي طع هتدس-واذكه | مرد 1 3 _ ١ :
 ل 7

 0 مادام «لسمفو يااا نيدقلادبعنيزي زعل ادبعنب تاهولا || ت 0
0 

 : اهلوأ تلا ةيفاقل هن ددصو ه رد نست قفرتميل ادملا نمهيق ضد وةقرلاو نس هَ وهو ْ 0

 ةناقن وتل اءام سس تال 5 قافنكتموهف كيل ةبام عم 5 قاس اك لاو كاعد ضاع نأ
 6 ماعد هام شسورعت,ذ:
 انذروو نورعل ا: .تيرت مايأ 2 ا توم ىلعو 5 هما تضم ندر ندعببال يو سعر ّ : تانآهوسءلاتان راذلا < تافشا هلزعرهاطو رغم #« .هناقلوذعلاةبخاصمردحاو د فانرت مهاوه غحدلابكل | 1 0

 سل نال .مدأو اومىازب ءلا ءارو زبانلو د قانرالاانرعو دودلتاّض ة

 اش هل نامزلا اذ دج ىلاق وشامدىنيعت كين لف
 تاني حالما ىوه ط تاك اه 5 مهالؤالا الا ةل الا نأ

 5 هس

 | ماسووتنا اهتمقسرلف
 3 هدعاسملا دعاوس تذعض

 ١ ةدداوملا دا اوم تمستاو

 فقادحالااهل اوصنو مهماسحأ 3 مهنك انوهتاوراقاكو ٠ : انفو ا ست فسم

 قالط ااهريتال كرب ال ع نيعاببولقلا فةراغالااونش | الو ةوقنس ةلامووتادلا
 قام الا تردى ءارم ال اوبذعف نويعل ا ءاماوبذعت ١ نك اهلنا كتيرا عأ 5 || ءرساو

 قارب قارسغلامون'مددوأ 35 ىداورذت مهنأب ثن ديلا ىف 5و
 * ريطم فرط كوق »ع اونشأآ تشع ىوذب فيك هن غنا ممودو هو

 ريقفلا لاذاناف ع ةاكز نسا لعوأ . ريسالا ديعلاانأف  سقشدعلا ف نكنا
 : رذحالو فودالبحايضلاىلا + قنتعمردبل ا اههف تاي لاب اضآهلو
 . 3 1, نيل تحال دل) 0022 91 وكت ال17 910197 رديف عرج لور 2003!

 هيزاكط :

 3 ىربالخ ءاقولاو قدندلا

 ا اسراش سارفوتأ (لاقو)

 | (رعش) سانلالاوحأن ع



 «:ساحىف ىراانأ امَديف ع رمقلانعات ضوعههسوؤ * اهبك اوك نعى غن ردلاهمالك ١
 رصقل نم ىنش ا اهل بيعىأو * اهرصاقتالا هع نكيملو *« رهشلاب ترذن أذا فرطو د

 رصيلاو باقل اداوشي اهتددمأ 5 ولو ىلعتااطاخاواتددو
 0 وهوىرعملا نامل نيءالعلا نأ لوقىل ارانب اهتمريخالاتيبلاوأ

 ءاثالثلا مول روك ذملا ىذامسلاقوثو درعاشل اردو د ةجسرت ىناتيب هلمدقتدقورواسالا ازد ىلع هلكمرعشو رصبلاوباغلاداوسهيقديزو < هلعادلبللا مالط تأ دول ٠
 نالئضاببلا هللبقامتاو زرت ب ابةربةعنفدودادغببةنامعب راو نيتسو نامت ةئس ةدعقلا ىذربشع س داس
 ناك هنافءادءاماداوسا وسل دقاوفاكو نيمسانغلا نمةعاج عمءاقلخنا صعب ساء قناكمداد>ادحأ
 ناك ىفىزوملا نازك ذو هيرهتشاوهنلع مسالا كلذ تيثف ىنقاببلا كلذ نمتيلخ ا لاقفاضابب سبا دق
 كنع نت شارعلا نهّنلادبعنب ىلع هللا دبع نب رمت نن سعات مح : ىهةعقاولاهذهىحا صن اناقلالا
 نارك ذه اذقْنمنبةماسا طغتن رو ىضاببلا هللاقب ىذلا وهو نيعجأ مم عهلاىضر بلال
 لع ىاعتهلااو هللا ىذارلا ةفمل طا وهبشالا اذهمهيقل ىذلا

 ندا ثايغ بتل |قومحسلا نالسرأ بل آن اذ كلم نب دس نب دوعسم تفلاولا را
 2 ريهاشملاةيقوحسلا لوامدحأ 2
 سجن ةنس ىفءدلاو هلسدقروك ذملا دوعسم ناك هتيب لسهأ نمةعاجود وهي ا وهدلاورك ذمدقتدقو
 ىاربمالا كونو ةئامعس#و عبس ةنس ف دودوملتتاسلف هيبريل لصوملا بحاص دودومريمالا ىلاةثاسمس# و
 دوعسل نسحب ب شوج زحخأ هرك ذمدّملا دو هداو هعضونم كولوهدلا داق ةونالف اضل لسصوملا بحاص كيش وجل هدععب نم هإسرأ ئاضن أهيل اهدلا وهلسهمكح ناكمةزهسولا فرحف روك ذم ا قسربل ار كنس
 رثكتساورك اعلا عج ىح كا ذ لع لز لو ةئااسلا فهعسمطأو دومتيسحخأ ىلع ورخاروك ذلا

 رصنلا اكو. ةئاسعستوةرشع عب رأةنسلوالاعببرفناذمهنمب هرقل ابامقتلاوداسأ دسصقو امم ٠
 تاقنت مث ءاا فرس ىف هريدن ن مى قسم دق و ارغلعا !ليععساوب أ ذاتسالا ةعقاولا هذه ىف لستق و دومجل
 رز ودسأ اودادغل دضقو هناي وه 0 رع .وناسعةنس ة:ظاسلاب ل ةتساو 5 0 ذاادوعسعت سلق ولاودالا

 ىر رجلا ة جرت ىفءرك ذمدقتدقوررتسملاز زوثاك ىذا ىناشاقلا دلاخ نب نارمشون أ نمدلا فرمش
 ةنطا سلا نم هل نكيرلو هي احصأ ىل:هتكسل مقرف سئل اريبكب ناجل نيلالداعان اطلس ناكو تاما بحاص
 نمل نمواريثك اعلرباك الاء سالا نم ل#تةونهب ريش الادحلأ ءاوانامهبناجْنيل عمناكو .مهسالاربغ
 ه!القتس البق ةشحودشرتسملاةغيلِا نيد وهنيب عقو دفناك" هنالدش ارلاوهناب دشرتسملا نافيا لثق
 اهني ةشحولاتب وةفهك المأىفةغيلناوضراعو فارعلا ىلع هراوتلاطتسا لقت سان ةنطلسلاف
 اناصتو هناَعلل ج رخواسمظعاشيج عمذ نام ميدوعسم ناظاسلا تاكو هتب راحل ب وود شرتسملازه جو
 و روش أمد وهم نالطلسل اهدا وهتلوذتاب أ ووه هسا ةسفتللل اركسع ١رسكت نازمسهنمدرتلاب

 ىلع دوءسم لبقأ مةقدص نب سيدة رق ءانحر امي تح ةغارملاباب ىلع لتقو نحب زذأ دالب هيفاطوا ١
 ثدح نأ ىلا هرث ورام هلل مع ةداعسلا ىلع الك-ةمتاحارلا هود وص اوم ىلع فاكعنالاو تاذللاب لاغتشالا
 نيعب راو عب سةنسؤرن -الاىداصم ردع ىداحىف فوقنا ىلا كل ذهب رهساونايثغلاة بلغ وعقل اهل عال
 لاجاهانب ةسردمىف نفدوناذهرم زوك ذملارهشلا نم زن رشعلا او ىلا كل اءاععب رالا مول ليقو ةثامس#و
 ةئسلاىف داذسغي روك دملانالفلسلا تاره رات ففراغلا 3 ,رزالا ننالاقو مدا لابقانيدللا
 ىربخ نمئث مد ةثدقو لاعت هاجر امص أ ىلا لو نا ذمه باس ن امون امه كاراسو هز ذل

 نيسجنو نيثنثاةنس عقلا ىذ مول #ن ثالثا ة مرا مول هذإو هوتوإ | تحانص ةقالتسصانب سيتا || ٠
 ا ياي روك ذملاهعدسعن هلبطخ م ةعزانم» رك ذمدقملار ةس عنب ودتيبثرستتطادلا وامل ةثامسصتف ||

 1 ع ريغ ىرالفرط بانأ

 لم ؟ثيحعامعتلا عم ليك
 قدنمريغا دكه ليلخ لك أ

 ل ماركلا: كامزلكو
 هأح ىذ ىلا ترزتساناو

 تنأفورعو دب زنمردقو

 لومخو سأرلا ىلا عوف سم
 ا ناكدكزنازوقدحلاىع

 أ نم قم أو لفا نم ىسعأ
 نع تبرع ناو قبه
 نع لزعع تنافذانتسالا
 ةفأتنك ناودادتعالا

 غلبأو لسئاو نابح»نم
 (ر عش )ذأ سق نم
 ءار واوزسندقسانلاو

 مهروهط
 ءادعسلاةصروةو>ولارغ

 رع نم ةيعد تن روةرخ ال و

 ءارعب ةذوينم متل اولوأو
 دييعلا ةسلوت نم هللاب و

 راغصلا مزقت و رارخالا ع

 دا, صكحعوراكلال ع
 قاتعلاولئاضقلا قوس
 ىلغ عيضولا راثئتساو
 7 قالاوشف ولاعلادحاملا

 م .ركلاةإقوهحاقؤلاو

 قمل ثرعح هحارسل و

 ىيخرت و هنابىلا اخلي .نم
 ترردآلا تدصأ امو يانج نم

 انآ ولاق ثرد ىيداعل ا

 (رعش) لاودالا هذه نع

 مك ايندلا ف سيلف لست

 كو اريغص ةيذؤلد

 .سيئأ هيسبل 7 اعرف
 ريصت مهبل لفل ب رحو
 الارارحإلا مدح الو
 رأوا تئاوتلادب ريسك
 ايااط دس ىلع تلخدامو

 اردةسمو كاوو ةدقرنم



 ةلاضفأو هليث بيد اشنم
 كلتىف ترك نت دقوالا

 (رعش)هطح هلافامهلغعللا
 ىن اكف مهاينلواحأ موق
 نهرعشلاى 2: تلواح

 : عفان

 ىننغ وريبكل ااهنةساف مق

 مهفاك 1ىفشاعب نبذ امهذ

 زعأ هناقردنوأ دئامالا

 تي ريكسلاو قونالا شيب نم
 قملا هازهورجالا

 ناك .اموارمالب ميرصلا
 هفلْؤل) ىرتشاثيدح
 ) ريفدلا

 ىك ذتف لكحابضمابخ
 ارون قلأل مهتاكعشم ىفو
 ضارءالا ف نسانلا ل-و

 مع
 اريهط مهل نوكي نملبل#
 ئتلع ىراكلاام هزهو
 اريمخ لئساف الفأغكتناف

 ردكت ْنَم .راهال اردكت الإ

 لهأ افلانش اق ن روبعلا

 ن رولعتال متنك تارك ذا

 جس م-ملع قلوتسا

 بواقلاى عاوز رورغلاو

 عتفرودصلاق ىتلا

 امارنا اوواحواضعب مهضعإ

 رارخلا 0 كت الواضتاو
 ف اعماعقور رشلاداقاذا

 (رعش / ريبلا
 دحاو ب دح ىف ىتلااذا

 ر دامك ىعأن وعس
 ادد اق مهضعت اوريصو

 سلا طقس مهاكف
 مالكتلات لط دق سفناب
 ىرمصق آو مارملا ىلا ىدوعف

 ىديرأاو هياكسشلا ةذه نع

 هياكل مهددصي تن امىلا
 هتداعورهدلا بادئ لذ ناف :

 باح نعل س>رففاقلا فرح فرك ذمدقملا ب زلازا_عاق نيدلادها تدم أ لعمل اوتسملا ناو «تتانعأ

 ٠ || مزعننيولا ثكتو هيردخدق هنا لعف ءدصق ىلع مهثعس وتاطا لا لاتق لع مهثح  رثل ىلا لصودوغسم
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 معأهللاو ةثامسجنو نب رشعو عبس ةنسز ص نمتلخ هليل ةريشع ىتنثالة عب مود دا دغبب

٠. 
 : ق1 نب ىتنز ندا داع نب دودو ءنيدلا نطقنب دوعسمرفظااوناو تذل اونا )+

 ١ ]|| ةوخالاريك ات اكهنالهرك ذمدقملا ىزاغنيدلا فيس دلو كلملابماقهدلاو فون الو ىلاعتهّن اءام نا فرملا
 بحاص ىكتنر نيدلاداعو نيدإولا نينه تارة ناكو

 ١ ىكنرندلاداعمدحة جرت سةعروك ذملاراعس

 ارابدلا نمنيدلا حالم ناطل لا رتنا لو ىزاغهيحتأ مايأ ىف شو.جلا مدس موك" ملا ندلا زءتاكو
 .فافناهرصاحو بلح ىلا مدّةتوقشمدذخ ا وهرك ذمدقملادو#ندلار ون لداعل كالا ةاقو دعي هر رصملا

 زهفهبلارمالا ىد:: ماشلا ىلع ذوكتس ا ىتم هنأ عشتساو هناش مظعو هسه ل عفتسا دق ها ملعو هنمى زا

 نعمدربلهعمفاص ابريضوناطا ل اءاقلدب رب راسو روك ذملادوعسم ندلارعداخأ مدقو اوظعاشيح

 | راسو ةثامسعتو نيعبسس ةنسدرفلا بحر لهتسم ىف كل ذو بل> نعل حر هحورخناطلسلا انامل دالبلا

 ” || قشمدنمهحورخدغت ةروك ذملاةنسلا نمو الاى داس ىدالملازدشأ دتناكو ابتعاق ذو صجىلا

 . || بلح يحاص نيدلاروف نيل يعمل ملاصلا كلما هعتب اديب بلح ىلا دوعسم نيل زعل صو باح ا دصات
 رعدلا مكنافمهدالب ىلع وهنونمهانرك ذاموهضرغناكن طابلافوةرهاظلا ةروصا افتاكأم اذه
 1 نورق ىلع مهافاؤ حراس مهريسمناطاسلا فرعاساوريثك عج ىف عب نوت احر كسع دوعسم ندلا

 ضرغلا هناولاناعرهعم فاض |برمض تاور واوا عشب مفهوكاصننا فدهتجاوةواسارو مهلساروةاج

 || ىكاعتهللاىضقونب ركسعلا نيف اصاا ماقفاهبتورعشدالرومأ ارح ءاضقلاورقوالادوصتملاوريك الا
 || نمرسشع عشاتلادحالا موه كلذو مهقلط أ مهنا هأ نمةعاج ناطلسلا مسأو ندا ز شيدر سكت انأ

 || ةرسكلا ب ةعناطاسلاراس مث ةروهشملا عئاقولا نمةعقاولاءذهو ةروك ذملاةنسل |نم مظعملا ناضمر رهش
 م راب وباطرغكوةرعملا ذأ ىلع لهما حلاصلا كاملا هملاصفةيئاثلاةسعفدلا ئهو اهءلعلزنو باح ىلا
 اهوا قوتاملو ىزاغنيدلافيس هنأ ةجرت ىف ةروك نمةلضقلاهذهتمتول اوطن كلذ ريو اهعلحر

 ا ترض>حناى الز موهدعب نمكلملاب روك ذملانيدلا زعل تتساهتج رت فروك ذل راتلاف نس دادس

 ٠ | امو بلح ةككلمج ىصواف ندااروف هبة جرت فروك" ذملاعراتلا ف ةافولا نمدلارون نب ليعمس ا حلاصلا كلم
 || دوعسم ندا ارعربذتا غلب وىفوت الف دان-الاوعاسالا هاف ادقساوروك ماد هوعبشم نيد ار عدعن ال اهعم

 نابع نم نير شعل ىئابيلا هلوصو ناكو اهذح ايف هقبسن نا نئدلا الص نمافوناهملااهدنوتمردأن
 || كللامأح قزتو لصاوم اون ارنا نماهبام ىلع ىلوتساوةعاقلادعصو ةثاموس#و نيعبسو عبس نس
 || لسموملاو ماشا ظطمنكعالهنا راع م لاو ثرسثع س داس ىلا مي ماقأوةنسسل|نملاوش سمان ف ملاصلا
 م مداضو بلاطملا ف هاعاوطستوتاذانزلابلط قءارم الاهسيلع أو نيدلاحالص ب ناح نمفاخ و

يدلا ني زن نيدلارفاتمودداو ندلار الغم اه.فلدنو
 1 لدوابلو فاكلا فرح فروك ذملالبزابحاص ن

 رز ىلعافلا توراحتسب با>ةضااقمهعمررةفرا سبح اص كنز نيدااداعم .وحخأ !هممهيشل ةقرلا ىلا
 1 ةلاهدجتو نيعبسو نامت ةنس مرح اريشع ثلاث فوراس ة:نمنيدإ از عربسو بلح لستد نمنيدلادامع

 | تاصنيبو حاصل اكلم هبعتياوروك- ذملا نيدلازعنيب صل اور تدق ناكو تاق علق ىلا نيدلا داع دعم
 ١ قش دي ناد ساو هر رص ارايدأا ىلا نيدلاحالصن العا بل ادعصو مورلا بحاصنالسرأ جاق دب ىلع ندا
 6 ةددخلرومالاءذسهو حلاصل ا ةافوردسمغلباسإف بوو آن ياش ناهاشنيءاش حورذ نسللاز حهيحن نا

 || تالا زعلوسرنا اهبمغلب ونيعبسسونامئةنسر فصرت عباس ىف قشمدملا هلوصو ناكو ماشل اىلاداع

8 



 نآن اكل سن سل ظ
 م الا ةيداس تحاص «يحنأ ىلاريسف كلذ بلح بح اص نذل داع غايف برعلأ تهأتلا فزشاو لدوا او باح د.عق ىلع ١

 دي ىطقنتالةريثكن امزلا ننأ ىناثىفى اح ىلع لزنو قثمد نم نيدلا حالصناطا سلا راسفرك اسعل اهنم عدت سو كل ذهل عل لدوملا
 0 0 5 نمي رشعلاو ىدانللا ف لحر مث مانأ ةنالئابلعماقأو ةئامسعنو نيعبسسو نام ةنس ىوالا ىداعج رشع ا
 06 را 1 |١ تحاصوهو لصوملا بحاصةمدحن ىف كلذ مول ناكو لب رابح اص نيدإا نب ز نب نيدلار فظةءاسم .رهشلا |

 ةداعو داق 00 1 قيزلازاعاف نيدلا دهاحت نم فاخو لسصوملا بحاصدوعسم ندد نم شو: سا ذق ناكو نازح

 هدد عضل || دالردصق ىلع همزع ىوقومسلاربعو تارغلا عاطقو نيدلاحالصناطا سا ىلا اتلاف فال فرح روك ذل |
 دلال 0 | نصا مي ورسو نريصتوتةرلاواهرلاذخأو تارفلا نيدلا الص اطلسلاريعق هيلعاهمأ لهسوةرزإلا | دادضص 0ك 1 ةعاو ا 2 7 3 0
 اهناغ اوال 00 || نيعبسو نامتةنس بحر رشغ ىداح سجل مولاهماع لزنو ل_صوملاىلاهح رثواهعطق ا ورونابلنادالب ىلع |
 اهنا سس ندال تطل 0 اورد ينم لدقال م07 0غ زامإا مافاةا فرص خللا

 امنا ىو ذا اهزاوةنسلا نمنابعشرشعس داس قراعتس لءلزنواهتعلحرةنامزلا لوط ىل- هزه ف اعضاوهدالدو

 (قودجلالاقد) ا لوط كلذ حرشوهرك ذمداارعندلا قترغطملاك | اها نءالاهاطعاو مادملاناضمر رهسّش ف 00 ىي ٠ . 5 ١ . 5 -ه» ا.ه 5 0301 1 ليلا | 0 5

 دا ناكو لصوملا ةلزانم ىلا داعمثةدهتلا ىذلو أى نارحملا هلوصو ناكنف ماشلااىلا عبر هناسمالاةصالحتو
 : || ءاسن نمةعاجاه عمو ندلازعةدلاوةسيلاتلزنو نيناشو ىدخ اة نس لوالا عسب ررهشل وأ ىفابملا هلوصوأ

 || اهدردةطاضملا ةمتياظ و ةزمهلا كرم هرك قرض دقؤ دوع سم نا ءاش ناللسر دااروندنناق كنان
 2 || لها لذب وكل ذنعبابماع مدتو اذعاب رذتعاولسصولا افلح نعازغاهل سر أن دلازعنأ ىلا ةنمانطةيئا
 روسو رة مدان نمرأ ءاش فورم: نال اهيا اقف ةسبرابكولاوءاسنلاةر توك لاتقلا ف مهسوفت لصولا

 هدا سا ركحذ ١ ا سا ا ربسسفهدصق ىلعاو مز ولولا نم رواج أ م ول ير ما ا سل يت
 للا نأ ك1 رفاغمهتمدقم ىو طالشوكت هج وفوروك ذلارهشا نم نيرشعلا ف ببسلاااذهل لصوملا نع نيدل اص ىلع علطب نسمملومأملاو 0 0 0 نا ررهش عسأن سدا مون نمرأ ءاش ةاقو تناكو هيو امام

 اوس م لسرلتاصوف ةدعاقلارب رقتلر فك ىلا لسرلاريسو طال نمبرقلاب ىه ىتلا ةديلبلا ةباوطلاباولزنف نيا مالك ث الذ ناف قارثع نع نك ا م ادار 32 ندا ماو دار حام لاذمون وهو لب رابحاص ندا
 هدام نيدو را طال نم برك دف ك1 تار عوتاراز تابعا رذأ تح اصرك ذل نب ناول هه نيدلا سم دودنلا
 امواس اكفاس اكمومغلا | هتثباهح وز وهم اصف نيدلا حالص ناطلسا اىل دالبلا ل_سالاو هنع مجرب مناهناهفرعي رك ملا عبق
 نك نادم || ىلع لزندق ناطاسلا ناكو طالخ مل سن نم هلافاسعر تع نيدلا حالصن اطل سلا ىلارهكت ريسوهنععجرو
 0 لوالاىدا نمن رشعلاوعساتلا ىفةعب دما لص نءاهزشأ ادي دشالا:ةاهل:|ةفاهرص اح نيقوافارم

 موهسهلا ىدتن ءرملاالو اهك رتوناف قئرأنبىزاعننسامرك ن.ىلا نب ىزاغ نندلا تامةاههحاص تاكو ذر روك كلاما
 1 ةلضق | نمتاطا لاس أل واهذخ ا فاهنلاو نماهذدنأ ىف عمطفريغص لغط وهو نالسرأ قلوب نيدلا ماسحمداوأ
 لرد اود سلال | رخاناكو ةدمديماقأف رامزرثك للاعب عضوعاهنعا ذيعب لزن :وتدثلاشلاّةعفدلا ىهو لصوملاىلاداع طالخ
 3 ماسمعت | معا لوةنسسلا نم لاش لهتسمىف نازحابلاط لحرف توملا ىلع ىئش ادي دشاض مناط سلا ضرفلادي دش
 هداسلا ءالؤه مدقمو)وب ||| ننيدلاءاهب ىضا.ةلاريسوةصرغلاز منا بلقلا ققر هناو ناطلسلا ضرع روك ذملادوهبسندلازق
 هدالسقلا هذهةطساوو ||| ةلاسرلا فت ارح ىلا صوف سبب رلا نيدلا ءاهبهعموعابلا فرح ف ىلا عت هللاءاش ثأه ور ذة الادادش

 ريدناونأنيدلا ماصعىلوملا | تأىلانيعلا كلت نعريغتي لولا لئامتدقوة:#سلا نمةف :رعمول فلحو كل ذىلا باج لصا|ساسقلا و١
 نيدلا لضم ىلولانيدجأ قوت نأىلاكلذ ىلع لزب موهسفن تباط ودوعسم ندا از عز نحن مأف ماشل اىلا لحر ملا سعت هلي ادجسرتأ#

 يب (هداز ىريكش اطل رهتشملا|| ةس .ردام لصوملاب بدق ناكو لاهسالا لعب ةثا م بعتو نينانتثو عست ةنس نابعش نم نب رشعلاو عيباسلا
 نيدلاطصمىلوملان اكو | تآرو كات هنادجر اهل تاد ىهةررت قةسز دملا ذم نفدق ةيشنخلاوةمعفاشلااءاهتغل ا ىلعافقوةربكا ْ
 ىدحاب سردموهو قول 6 َ : 5 تايعالاء اعلان مروب زملا || امستيب وابتلانق هاش تالس .رأندااروت ءداوةس .ردموب رتلاوس دادملا دس نم ىهوةي رتلاو ةسردلا



 كسعل نانا سرادذدلا

 الو تاحانضاق ناك ام

 ف زنم موج رملاض اح

 نعغلا قرنوا اورغا

 هداز هسحاو لولا ىلذ

 ىلعأ ارق هلامزالم راض "5

 ند ندوجىلوملا

 عم 0 5
 ىح هيدا ل غتشا اوهملع ارد

 +وُتندحلاوريسغتلا

 هنو هتزاعاز 7 :
 ١ خيشلا ن نءانوار هاو

 نترجسأ نيدلا ا
 موهنعاهيورب نع اهمدرفت :دارفاترك ذامربغ فرط لاقو نزامنب ف رام“ ةياور نمسد داحأن اجرا : 1

 الوأ سردز المك علا

 اشابجرواةنسردمف
 ةسسمخ هقول وعد ةيصقب

 ىل اوأاةسر ردم نب رشعو
 نسح حاحا نذل

 نيثداكب ةيسنطلطوبقب

 نيعب رانج وكسا ةب ةقاحنا

 ,.هيردست اعلا ةسرزلا“ :

 ةنيدمةروت زملاةفيطولاب

 ندلارونامالوةْرمسهلا فرح ف هرك ذمدَعَت ددوروك ذملانيدلا ارونهدلو فل تامال وةريبك ةحاس 1

 دا.مع وود ماملارخ الاودوعسم ندلاز ارعرهاقلا ك|مانمبهدحلأ نيداو ف لحن هتسرت فروك ذملاراتلاف ١

 ]| بايرآ كلس ىف ملظتنافامصلا
 || لصوملابةئامسعتو نيعست ةنسف هتدالو تناكف :رهاشلا كم امان جاونلا نور ّعلاوةيدامعلا نيدلاداع | 0 ْ
 1 ةسودم ىج بدق ناكو ةناهسوؤرشع جت ةنيبرشا الاعب ررهش ميشال نينثالا وة أخاه فرتو ٍ نع ليس !اريمو ني ءبأأ

 1 ىضودهنمن نسخ م ةيدامعلاةعل ةرهاقل كال اهبحتأ تومدعب ذخأ هنافنيدلاداعامأواهبنفدفاضإأ ا 00 ا 3

 : 3 لبرانالةناواهرواحا عالق ةدعا ذكو لسوملا لاسعأ نمي راكول لبجي عالءلا نس 0 ا 1 2 هج
 ١ لصصع قفا ةهالاود

 هيلعضبق م ةروص سانلا نسحأ نمناكو هراوحت فاك انامزا م مافأف لب راسحاصندلارفظمة اجو ز ْ ناقتاو اضن او فراخ 0

 هتياءاشناهرك ذك "الا لداعلا كاملا نيا فريثالا كلما لار اخس ىلاو ريسوهحرش لو طر صال نيدلار ةظمالا لغتشاو لئاسولاودصاقتلا

 : رفافىلاعت ْ ”هراورب هلزاحأ حدس ا ىلع

 1 هنامهجرذامغ ها. مانا داو دودلاخ ونيت الث سس دود ف فونت انا عماقأ و اهمل | اميل دا 00
 1 ةايسفاماعىب مهنأكو هاش نالسرأ نيدلارو نيداو فل هاش نالسرأ نيدوعسم نيدااز ءتامالو 0 : 5 :

 ان و روك ذملانيدلاروف دعب كوت دو نيدلارص انومعسانهوعس نيدلار روف رحت اما! ف هاش نالسر أ هدج 0 داع
 الرب دملاودومش نيداارصانهدعب هودنأ لوو ةنسلاة يش ىف فوتو التلة هين آدعب قب وانياسرشع هردكرب كي ٍ 1 دولا 0

 2 يه

صوملاك إم ىذلاًولْول دلار دبة كل هملا : ندلا دعس لولا 2
س روك نملاركذلانبتافأهب يقوتودعب مف لس

 7 ةنسةخا ىذول

 1 عبر روهست عار ف كبانالا رك ذلا نيدلا سمت :هدلاو قوثو ىلاعتهللاهجر ةنامس نو نينا غو ىدحا ٠ ليلا لعأرق *قازاتفتلا

 7 | نداش السر تاطاسل ا كنان ”ناكو ىلاعت هللا هجراهمن فدو ناو قط ةئاهسجتو نيعيسس ةنسسرخ لاا 0 ا

 0 ناذههم روك ذملاءاش نالسرأ قونرهشرادتع رك ذلادعب وقوسلا رج نب ماش. كم نب دم نس كيلر طا 5

 . | اكلمناكو ةئامسجونينامثو عبسةنس نابع لئاوأ ف روك ذمارك ذلانبلزق لتقدكاسعت هللاء <

 باوصاالعا كاما هتادنعج أ كامتهتناوحر روث" ةللرك ذل ناوهواريم ل. ريس رع
 | ءاماملو ةسضاررلا مولعلا

 ١ ىسنوسلا رب خس 2
 3١ ةبتطنطسقىلا ىتوخأأ

 باذك لاَعِف هنع لثس هنأ نيعم نبى تت : نعلّمنفهتن اووف اوفلتتاوريثكق اخو هيلع ل اعت هلا ةجروناشلا|| ,.-- 3

 ىلع حن دح فتشت , ناعتصل | نزامزب فرطم ىدعسلا لاقوةمثن .سسل نزامن/ فرطم قاسنلا لاقو 1 3

 8 هلع ىور نان هلزاحا

 1 تناكوم ؟ليقوةةرلابروك ذملا فرط يفوت فضحلابْنيعل اب ظاغب ءاعئص ىذاقوهو نزامنن ا تب ًاروهنع ||

5 

 ىطع أ واهلامعأو لص وملاربك الاوهورهاةلا كا ىلمعافانمميبدالبل مسن ةةاقولا هتريضحاساو ىكنز نيدلا

 . || لقتناف اهلامعأو ر وز رهشب رقعلا نعندلار ةلفمهضي قولي راهلاداعو فرمثالا كالا ءنع عب

 *(ىاعتصلاءال اولا ىسعل البق وعال ولات ىناكسل ان رامز فر اطمبرباونا )+

 0 مامالهنعىورو ةريثك ةعاجو جر حْئزب زعلادبع نب كلما دبع نع دحو نمل اءاعنصب ءاضَقلا ىو

 0 مرج نباورمعمنعىورب نملا ضاق اكل ثزامنب فرطم ىتسلا ناي> نبدجش خاحولأ لاهو هدنعأم

 . || تعهيا ورلازوعالومرب لن بت الامىوربو معسالا ع ثد ناكو قارعلا لهأو ىفاشل اهنعئىورو
 0 اهلاصالح رن اكو ءاعنص ىذاقن امن ف ةرامم ناك نامهلس نب بحامبلاق طقفراشتعل ال صاوآن اذنعالا
 0 ىدعنب هللاد يعد جأو بارك ذو هي وعشت د عسيذش سعأ ىلع مسق أن ممسق ءراربا ىف ةياكحهنعرك ذو

 لاق سايعلاولأ انئدحلاهردعسول ًانريخأ قوبل نيسان دج ر كلوب ؟لاقواركتمأش هيدر امذرأ

 . || فمما ىلهى اكس نم قاف“ الآ ماكح نم تاك دو هن ىلاعتهللا ىذر يفاشلالاقلاف عب رلاانربخأ

 0 فتم ىلع فل< ناي رمأ رب زارا اس داس تس هرطم قرع أ و لاقو نسح ى دنع كلذو

 1 لا ىهر وناتل لاف يلا هو ىوفقأ ا ىلد فل نملاءاعيمبافر ا . ارو هنعهللا ىذر ىفاشلا لاق

 0 ةنس ورح الا ىداسجس رم نول ثالثل تدسا!]ل ديشرلا نو رهففوتو ديشرلا نو ردة فال رخاو أ يف هتافو

 ١ || نيعبسةنس لالا عسب ز نمشي هليل ةرشع عب رالقعما موههتبالو تناكو سوا ةئامو نيعسّتو ثالث
 ةئامو
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 اهلغتلا لصف فو ىواعدلا ف نيعل بأي فبذوملاب م قءر ذلاعتهنلاهجرىزاريشلا قدساابأ ذلا
 نءانأ نزامنب فراعم نعد هللا ضر ماعلا دق تاز 5 نم«تفامو ىمتملاب فاح ناولاعف |

 ١ ىناش ]لاق نمعملا لعن اكس اكس ءاعنصب اقر طمت راض لنا اههتعهتنائذدررسزلا

 اورو للا فرطم نءنولأس ءاهقفلاتن رووا ىلا حاس مالكى نبت زا نسحوهو هنعهللا ىذرأ
 شيط ابنت ىضرلا ىأننهّننا ةبهتاكرمل |ىنأ نب ليععس ادمن اود نيدلا ذا عانبح اص هيف طاغ يح زحل هفرع 1

 فرطملاةذهس رغىلع مالكلاو هلاجرءامسأ ف بذهملا ىلع هعضوئذلا هلاك ىف ىفاشلاهمتغلا لاول |
 5 راثلا اذهف توع صم بعت اهقلايف ةرعجهلل ىنعي نينامثو عسسةنس فوفو لاق عريضتشلا نيهنلا دبءنبأ

 ثالث, ريذا |نساتوم دعب ةئامو نيس ةنس يفاشل اداومو+«_.عهللا ىذر ىذاشل ا هارب نا نكع فيك ٠

 هكردأ هنا نل طلاق تاع نكعثاك هناقو ران ىحام هناواف طلغلا ااه عقو ف. ؟ىرذأ امو 5 ةنس نيّسو

 ىذا تيفابلأ داع ساو كر 0 ار عضوملا اذهل اةج رتلاهذهفتيهتناالو ىفاشلا

 هنأ نمل الا هلافام قفاول اذهوةئامو نيعستو ىرد اة: وت تزامن فرطمن ا نيزسلا ىلعانت م هإ عد

 اناا شا اوهلوالا ىفةكسحل اةروصلا ىلعةج رتل هز هى داق ىذلاود.شرلا نو رهةفالحشاوأ ىف ىلا
 ءارلا ديدات هلمسهملاءاطلا عدلا مع فرار هذاا ناك رقحلا ءافعلاديعدمتوتأ ندلا كاز

 وهف ندإ ادا.عمرك ذىذلاف ةرطمامأ وود :وهطيضىلاةتاحالف فو رعم ٌقابلاوءاقاهدعب ةروسلكلا

 ندع رن عك نى ردتان اذن فك ةفوعن ريذشلا نب هلنار بع نب فراعم هللا دمعول

 دعمنن رار نب رضمن نال. عنب سرق ةغصخ نب ةمر 2 نرو هنن ركن د نت ةهرواعم نب ةعصعص نب ضأع ْ

 اورك ذفمهكسناو سانلاديعأ نم فرطمناكو ةيدكهنلادبعهدلاو ناكوابهمتف كيش ر لا ناندعن
 نم موقت يق ًاسأ ى ا مهللالاقوةرصبلا رسم ىف كل ذناكو و هيا عقوهنأ ١

 ىلاهومدةو فرطهذ_تأوتاف لحرلا عرص ىتحهمالك نم فرطم غرش لفءابا ىنيفكست حس
 عبس ةنس ف تامو هب ل ع ا هنلعاعداغاو ب لىضاةلا اقف ىضاقلا ْ

 معأ كاعتهللاونيعستو سجتةنس عناق نب !لاقرذ رةرعج فلان مم نينامو ا

 0 اروصنم نأ نير يش در نب نس 1 1ىنأ نب رفظملاروصنمونا)#
 دي (ريمالاب فو رعملا نيدلا بطق ب“ >1

 ىلاهرغص نمنفلا اذهسراموةرامعلا نيسحو ريك ذتلاو ظعولا ف ىوطلا د.!اهلو وص لهنأ نم

 ةرانحو ل ضغلاب لكتلا ةلدهشورصعل اكل ذنيعراصو كا ذى لثملا هيب رضا ن ١ راض تستر

 انآ: ال ةومف ةقاذان 0ك قل 5 طع : ولأ س !ٍ اعاهق هلدعب نينس ثالث نماس ب رقام ماق اقدادغ ! مَدكو و

 00 0 0 0-0 00 ى

 ا لجو ةنامستجو نيد 0

 ىدحاةئ د ناضمورهش قداوموهنع هللا ىدرحلاصلا دبعلا دم نيدينجلا خيشلا ةرياتسي ب 4ك أ

 ىأويانشللا نام ءنيدجا ن هللا ارصن ىلع أ نمروناسنب ريثكلاثب لوطا عومو هةنامعل راد كر

 هع لاهو (ناىوعل اديعسوأ ] طذ'طاهأاءىورو اههريغو ىبرافل ارفاغل ادنع ايفا |نن لمع »اهل

 رذنابرشةحابا فاهعج ةلاسرهطخت تعلاطوءاشأ ]همن ارش دف هراقوثوم نكي لو عاملا خفت

 قوت ةريسلا نسح اظعولا حام ناكو اضنأ ا اهدلاوتاكو هنعافعو لامع هللادع

 دعي وودحوملاءايلادب لشن دكان هلا نعل رم

 ٌْ نوذا !نوكسو هل مهملانيسلا جس دااضاع رق نم 4 َ رق ىهودابع نسمة بنل ذهةلمهملاد
 -- كيس تسسلم سس سس سمع

 مهن ىدانعلاوىلاعت هلا اههجسر ةناهددرأ ونيعستو فس

 00ش سس سس سس قس سس حس سس سش سستم متت تل تتسلل هيمن ردم هيل ةطتطتسق

 ةنذملاف اشان قطتصم تن 2 ذىلعىنلجىذلاو مهرك ذىلا جاتح نذل اريهاشملا ن م نسل فر ماهو لات هَنادجرةثاموا

 لارقن خنيسمخعةرونزملا
 نيكس ردعاا ىدحا

 داعم هنرداب نيستر واتتملا |

 ناعلا سرادملا راىلا

 تامل اذه ردمىلا لعن م :

 نلت ثهنرداف ناسديزتاب
 نكنثا ةهيسسهسو رب ءاضو

 داعم ةنامعسو 0 و

 ناٌعلاسوادملا رح اىلا

 ةستيطنطسق ءاضقدلت ع
 ماكححالا ءارحا ىف لغتشاف
 ه|تضرعن الاه شدلا

 هانيع ترضاقدمرلا ةضراع

 ناكفءانعر ةهحشس#عو

 اذا رب الاف در دايناد

 رم ىلا ئيع ءاضدلا ءأح

 تنصيملا ن ا

 هفلا ومس نع ناثئساو

 ضعب ضريبتب لغتشناو
 هده وهاتيهفيلاو

 ضر؟ىل اذا رومالا
 هلحأ برتب ىنفروسابلا
 نثبت انووإمأمارصتاو

 تااوعرضت هنوسع هي راقأ

 مكي "نم لحاف مولع
 ىقنسسحاف هقرن لاح

 اذه ىلفساو ناوملا

 كلا
 ' محرلا نجلا هّللامسب

 ةالصلاونيملاعلاب رهييدجلا

 قصدت هدن ىلع مالسلاو
 هندكو هلآو مسوميلعهللا

 جيانملا ىلعو نيعجأ
 ءا ارذغلا ىللعو نرهازلا

 ءادنغالا لو نيراصاا.

 مهلعلسو نب 1 ث لا

 نيدلاورسشمل مول ىلامال-
 دوش ولده أ اع



 نعتدعو مالسش الاوإم

 نآوج راو ندلاىفةعدبلا

 ع َْى مالمسالاب كاشلا

 كايرقاوىدالوأت اع نيدلا

 فمولعأ نا ىنم اوسملا

 ةعاسالا نم اول_عام لح

 ةياغر نم مهءاعبجوام
 ل-> ىف وهتلعح ىناو قح
 اهذقح ةناعرفازؤل غنا

 ديس ىلء مالسلاو كَ ذدعَت

 الف ماركتلاةبكو مانالا

 كاذتاسل نمر , رخل

 ملاع نعمطقننا رث رسقتلا
 رئاانك ا نسال

 قاوهبحن ىققو سدقلا

 دارو ةحوردللا حور هيو
 ةنسءالذو هحوتف 3 موللك

 ةثامعح 3و نيتسو نام

 ار موحرملا كوملا ناكو
 [:فنم مواعلاو فراعملا نم
 اهنانتس لفاضنلا نع

 قامملا نماديقما مج راعو .

 ناكوابمئارغو اهدراوش
 ررعغف كو لوطا دلاهل

 ا نافضافر وشر ولا ا

 لكتت اهرب ونتو ثحابملا
 ةاوق نم مالقالا سلا

 .اهربرقت ”داهئادأ قراخلا

 هادم هراث 1 كيفك و

 011 هقد سل اهات و

 دقف هرثأ فيسلانمىآر

 هللاهج رتاكومرثك آر
 ىل_ءهناثحاسم عيجف
 اضار دادسلاو:ةصثلا

 راك نعان راعو-طلاب
 ل نمسحأ اذادانعلاو

 ةضاتسادا
 ةئحانملاو ماكشلا نغ

 ةيغرلا لقد را

 هرك ذم دةئلقو ىب ىبخسلا ىعوب اهي ةغلا اهنم تساهل لاقبأ ةريبك لب رقاضت و ومجاهدعي و

 كلذ ىلع هيندققناتن رثاههل ب دحاو عضومام_ ملا كاط ن طنالف لانه مس ىلع انماكتوءادلا رح ىف

 ىلاة>احالفر باسر رولا ةعحرت فهطبض ىلع مالكلا مدقتدقف ريش دزاامأو نذلا اذهباب رآ َر 1 نمةعاسج

 : : معا ىلاعتمناو هيداعا

 رعءاشلاق از اررلا دبع نب ضهان نبدج اني ىئاش نب ىلع نب ةعاسج نب مههاربانب رفاتمزءااون )د

 >2 د« (ىرصا اروهشملاو اش ثلا نيدلا قفومبقلا !تهزملا ليتحلا ىنالتعلا

 قنا اررءهشن اود هل اوهف قدح ىلع لدا ديد ا ارصتةةضو رو ل ءاشانضو رعاشس 3

 هرعش ند ر رضناكو

 اهتنناعام هالسدحو * ىلافرطلا ل. رك انمطا 35 0 اوتشعاولاق ْ

 املأالو فاط أ امم «ئبانملاف كَ هلانحتو 5 امهوكتلغش دق لوعنف

 اهاظنو ارثن مفصول تك اصو ةحراج "ىأب و .امهسوراقنت4تنأود د« اًوغلل لسرأ نتأ نم
 يسم لاذئرآالوع « امدلاتحراص ىوهأ امهنو اناصنأق دعلا وسوم ىناتيحاق

 ْ هذهىهو رك ذءئلا,ئشااواضاأر ريضلجرلا اناتاسالاهذهىتر ؟ ددّعلو

 ىر الامئاسنالا قشعبأ * رثرضلا اذهب ع امموقاب 35 اهمارت "ال تلاق ةداعو

 ريمصلا ف تلئمدقا مناف 35 اهصضثت أرى نكس منا »* رب رع ى يعي عمدلاو ثاقف 1

 ةدسسصقه]+ نمروهشملار ءاش كلاس دالا ىلصوملاو يشل باي فورعملا دن ريعبذهللا لق اذهلثمو

 هلوقذوصةملاتردلا دوا نس ول نيدلا الص تاطاسلا اهمحدم ةليوط

 قشءعن نيعلاكن ذالاو ا هت عمت 35 ”مزاكل عتب اوما قاو

 هرك ذمدقملادرب ن راشب لوتنمىنملااذهذخأ دو

 انامح انيعلا لبق قشعت نذالاو 35 ةعشاعىب عل ىلغل ذأ موقان

 : هباحصأح رفنرصمملا ماشلان مداعدت ركن ناب فرع لد ند ا دك ع دخول نال سنو و ران اكو

 1 نعورخأ :نمرذءن تاننالاهذهملاروك نا ارفظم ستكسفةسابعلل ةرواحل زنا بش ىلا هئاغلل

 0 بّئرلا ىوذ نماعيجرب رولا ىلت يل عىلعات .«ىشتاىلااولاق ىهوهبلاعب ورخلا

 تصنالو قلأ بعتنم شاملا مهلتلةف ىمعالاا هيرست
 تشل اورانل نيد عنيت »* هتشحول ىلقىفرانلاا او

 أف يل ا ضعب فتن ار« لاقاصخ نا هياصصأ د حريب وان سح ه] هعتسا هنكسل قوراعم ىف ءلااذهو |

 سا لايطاانزنمملا مويلاانيت تن ابحاولان مناكرتل لام او هللا كحلصأ هتروصام ىئرعملاءالسعلا

 دحاوتنن وهلهو ازهردتالا ىأ ن كا لفعوادهعرمغن هال ما ءالجمالا نب زاكي ادهع د

 نسحنا او هيج يفرك فاق لاق ىورلا فاتت ى ممادحاوىور ىلع ةناسسأ لهفرثك أتاك افرثك | مأ

 زحرلا رح نم رخي هتدحوف هنفت تركش اع هلفاه رع هويد ةراغن || ىتح لعريصا هلت اق كل ذرمخل اى لاقالف
 دلعاهلامعتشاغوس ةروص ىلع يمد عر ىلع تايبأ عي رأ ال لقت هنموز لاهو
 ناستالا نمدنالو اهملود وا عقل اهركش ب هناةفرعمنفلا اذهب هنوكالن المو نينسضورعلا
 ١ : ىهوكلذةروصرهظتلا سبب

 ١ !اانلزنمىلا موت لاانيثأ [:نآنحاو !|انمناك دقل لام أو هللا كل_حلضأ -

 ٠ لفغوادتوعري-غ 5 يي لالا نيزاب كباد ع عع دخت ىل كاش

 كيم هتضرع هتجرذتسا|ىفإمعتسملاراعشالا نمهتالالتاراعملل ناشلا اذه له رك ذبامنا ادهو

 0 اىرذنلا ىوقلاوببعنمانعلا ديعدجوبنيدلا كنز شا لاتو ىبالار ذانم لاا ذكك لاق صخشلا

 0 ثرحلا



 44 20 تعج 1 00 6 5 ءءء دل كي

 ىلع ل دهنا ىرصلأر ءاشلار رضلا رك يم لانوس لامانع 1

 دقس داب للا فلاقهّنناةبهمعساو ىلاعتهّئاءاشنا 0 ذة ًايسوتات كلم انس نب ديعسلا ىذاقلا

 قدشناق :وهامو تاةفهماع يافا نالودت كف مارأ ىلو تيد تنصن تعتد

 للا وهما صدق تلقفر غطملاق دع هرادعداوس ىمىرادع اس <

 8 وطقملا لدعبالا و ع وق 1 ىسغن قت اعف هيلع لمعت لعح 1 55 هراثلد نم هنقاك ران لخاك 5

 دوصقمللا نعانح رح دقو جلاب وشك نأ
 ْن ل اعلا مون رعسا هم فوتو ل الاىداجن 3 نين نيل

 نيعلا متي ىالسنعلاو ىلاعتهادج روطقملاهغسإ دغلا نمنفدو ةنامسو نب رسثعو ثالث ةئسس مرح
 نالمع نب سة ليقو نال. ءسيقىاةمسنلا هذهنون فلآ ماللادعب وابتحت نمةانثملاءادلاتوكسو هلمهملا

 مسالاقنم مهتفاذامت الع ىاو هات ادّعف نال ع سيق هنالاق نش ناندعت دعمت رازث نب رمضمننأ
 امناو ريغ صوهوهنضحدق ناك لح رمسالئقو هلناك تاك منا ليقوهيلا فيض ا فوه هلناك سرف
 وهو ةدسحوملاءاملا لن ا'دشتو فاكلا مضي ة بك نسق 3 هللاقد : ص هرصع ناك هنالال ىىلا فيضأ

 سدقن ا لمت دقو معأ هلاورخ ل نعزيشبل هلم كاف اشبامهةمدحاولك ناكفاضأ هاناك سرف مسا

 لسوهيلعهنلاىلض ىنتلادحعانلاب شايل او وهو نونلاسانل اهعسا تالدع
 ارت عك ندمت ونوه ف ركل وكلا هلا سم نيذاعم مل سمول )ا ١

 ةرهنرلو اريك غلاف فنسوةرش تااوست ارتلا نعت يكسرمنعىور وكاسكلالأرت
 هلزاكو لب وطلارهعلابار وهشمورصع تاكو زال ارعشكر عش هلو عشت تاكو فين هاهي
 لج هأفانامز إم ناذاعمت بصلاة باك ضعب ىتحر قاب . وهو لكل تاغ الو دالوثودالوأ

 ن1 تاقف ا وةسو ثالث لاف كنس 0 هلأس ونيس كا ذدعب ثكم مملاقن روسو ثالث لاقف كنس مولتاذ

 ىدحا ىمتنك والاف نو: هوثالث لوهت نا ًاسالكو ةنس نير شعو ىدحاذنم عم

 هنانسأدشدق وارهل السمن ذاعمتس ا ًارقبنش أن نام ءلاقواذهالا تاقاممب رح ةنس نب رسعو

 روهثملاو ءاشا اج رزيللاب سلا لأن بلهس رسلاوت لوب هيقو ريكل !نمسهذلاب 3
 دم هرسعناشنم نفاع نلدح رو ب نذاعمتا

 ددج هريس باو ًاورهدلا لهتك اونامزلا سر باش دق

 وضعنا داو 0 دمالا ل رعلوط ن مجدد  هيتررج اذاذاعا لق

 ديولا كنك اههف تنأو د اب مارا مع رع م« ليلا ناحل زيخسا
 فل فرت ميلظلاك ا عسدتم دا دمرلاو عارصلان وكت دك تيعئاذا اهئابر لا ا

 داولا كداولا طش نينرَدعلا ىذولغي تضرواحوف تيحاص * لةاتريعسلا لثمكررب هاا

 دلخلاك كر دش ناو توم. *<1!كتب اءتالانعدو لحراف .

 سعب هموقهربسدة نامل ناكوداعت تامةلروسنرخ ا دبل !ذهفدبلاب ايما لي ذبصست هلوقأأ
 رع ٠١ شعب تأ نيبنامةاريسداءتكلهانلفاهل قستس مريس لاز زعلا ةياك ف كاعد هزت ذ

 دسنعخ رغلا ذأ ناكفروسنلاراتحناف ر سن ءدعب فلحخرسن كاد انلكرسن اةعبسر عوار تمت تارعب عمن

 5 وك نملا روطم ةدال اة اضع هضعل ى ةوسل مالكلا نكل

 ربك اناةاذبلىعسف عباسلا قب وةتس اهتم كله ىتدساناكهو ةنس نءزاسم شزعيق هدد رفةطيبل ا نمدختو ا

 م 1ايام اطلاعي الا هلل ارب ناك ن ارياعلا نعمت ا

 قاسدلاةغباتلال وق كلذ نملاريثك" اهراعشا
 ديل لع اىذلااهبملع ىنخا 0 اوس اهلعأ سما ودواطتك 9 : :

 لاق هتدفحوو :ود:تامال داعم شد نحل اذع 9

 ق رمق لاريثك هاند

 عسج ا راصةاغلز ليص#

 مولعلا ليص#يف هتاقوأ

 نم صعب ىححو هتادابعو

 امون راشأ هنا همالكب قثأ
 نتالاقو هنانسا ىلا ةدلسنم

 ريصّتلا نم لعفام لعخاذه

 ردصامهنعردصوللزلاو
 هناريسغ طلغلاو قا نم

 كالا بلط قماكن تام

 تل "ناكر طق ةيويثدلا

 لاك عمديف بغرب 7 | اطخخ

 نصحردقو علا

 -_ رشلاهسطخ بتكلا

 ناب.عأ نمدحاولاق و

 هماعط ت رض هدسيمالت

 تاضمر ر هش امل نموإدل

 هن ردتلعلابس :ردموهو

 وعدبتا هتداع نمناكو

 ايل نم ةليللك ىف متبلط
 ذنمىفالانقن ناضمررهش
 ركع هقاصماثدلوت

 ىهوةدأع ل ل

 كس ل تتك نا

 ىواضيبلاريسفت نمد
 مه ردفال 1 ةنالثاهعيتاو

 ىلع ع غابملا كلذ 2 و

 مجتارعب عسر عوق |
 مسلا قوهونيعلابةر لا

 نسوماعل اةرامعو فاقلاب

 عبس ءاقن نين تثامعل ريخ ْ

 تطأ نم * رم“ تارغإ

 *رعو لبحف رفع
 ءاقر وأ رطقلا اهسعال

 ةاقفلالولو محارسناةعبس
 كسي تاعل رع

 نمتارقبلابئارسعبلا
 رضصن هلاق لم أتيلف حاسنلا

 ىيروهلا



 هللا موو حا دما تاضمر كابل ىفديلطلا ماعط 000
 لاق هناتاقثلا نمتعممو" دعو مهني وعيش ىفأ 5 0 5 ىواط دق نم شعل ف ىبت تراها

 انمحهريعىجخارب ناو 0 مهضو >- نم برش نادنال 5 اننرضالا ر تعهد, 2-4 06 مياشملا ضعسي:تلصتا

 حامر رات اهدار دخلا ووش ار عاش لاو تسمكللا هس دصرو؟" ذملاذاعمناكو هيدسي كل صحو ةيقوصلا
 علتشو مهردفل ا نيثالثب هل ساق هحدتماف طساول »وهو نيقار ءلاريمأ ىرسقلاهّللا دبع نب دة ىلارعاشلا | | هقاتش اام ضعي ىلاعت هادا

 حام هرطلاك تسلق لعفت الار هلا ذاعم «/لاّعفهريصق ىلعم رعت ثيمككل اكاذ عاب اهوا 020 ىو واع لع دقوْلوا ل |سئاغن نم

 وهوفا ارعتت أو ىوم أو هو بس ثنا ورضم ىلع ب دعتم ىن«داخو ىرضم تنأ نون اكسبو هع نا هناف ىلك حالسسا ال قفتا

 0 ةريصق,اناعهدقو تيمكلااءاحر قدا: ةيناسعلاتااةذهدصةفدااخ نصقالا آو هتراشا لمن لق ىاش |[ ةقرافملا لك فقدت قرافو .

 اذاعم كلذ غلبف مهلك 1 دو سانلاو حم هنالحالسص تسحفلاقودلا تسي ان, اعاهمذ فرشدق ةدنوت ذا هلام اك: ىلعان اانيمق

 لوبقلااهازع ءحودتملات :وه * تدعت ناةصصنل او معن لاةفهمغف || تدصةفرهافلاّت قولد

 لوغ تامأامنودتلاغن دشرعبف نال ىذلا تفلاضن ْ قعر دقأ لة ةالصللؤضوتلا
 لبوط ىؤلم ا نم صرع هل 35 ا : هلامعتساو لاقل كد رك

 المزار“ نيربن نملمرلا ىلا 8 المار ءاملاىدهك كارأ هم |بتكف هلوق تيمكلا غابف زول تنودتعز لل

 كلتافادلاختا هللاقو برهلا ف لاتح نأ هباءراش اف ن ”الازإ.لافعاضتلا ىلع ىرح دقت بنك م1[ كلتىلعاناورصعلا تقوم ٠

 دبع نبة لسع قاف ىح هلاك جيرخوا ايت سالف عج رثو ماعطلابهيتأتتناكو هنأ ضايىلاتحاق ةلاستال || باح ىلع تدع الخلا
 لزالاو عزه ارهلا كت ىلعشبلا ب لبةمزباحدقحدقلا حو رخترخ . لاقوهب راكسافكلملا | ١ سر قانرسشحا هللا كوالا

 لصنلا لس تبشأ ىأرةعز 55 اهتكوتا.ناغلا ناس ( ىلع 35 الو نيكلاسلانيطاصلا

 مايأ ىف وأ كلم اذمعندنز 27 مانأ ىف تدل ولاة فهدلو من ءاذاعم صخ”لأسو دلاخ ن مهنا تن كلذ ناك زل ذغلاى واهم ىفانلعت

 ٠ وهو ةنامو نيناسثو عبس ةنسس ىف مو ةكماربلا اهمف بكت قتلانسلا ف لئقو ةئامونيعستةنس فوتو كلما دبع ( هفيلاوق رك ذ) نيكلاه
 || قونو ةئاموىدحاذنس بحرره-ث قفز ,زغلا دبع رعتومدغب كوت دق كلما دبع ندي زن ناكو و حدالا ملاعملاب ىعسملا باككسل اهتم

 ا ناضمررهش ىف ناو صدم دعب ىلوت هناف كاما دبع دون امو همايأ ىهةدملا هذ #هف ةثامو سعة لس نامعشىف | ىلعةيشاحو مالكا اعف

 || مدالاوهوةئامونيناو ا وهتدمهزهذ نيناسعو تسدنس تامو نيتسو س+ةئس ماظعملا ||| في رشالدب رخل اةيسشاح

 || اهدعب وءارلادب دشتوءاهلا خشن ارهل او هب نك راضفايل ءءاسم.دلو هلناوق اوفا سمايأ ىنكيتاكو رلاعتهللا هجر || باكل لون م اح رجلا

 : رعاشلاو ةرمسملا اوبأامأ واهملابسنف هن و درسها ب انشل ا ع ا هنالثاذ هر ةاهاوتر ود 5 فلآ -_ٍ ةهاملا ثحايمىلا

 هنفرك ذااك عش عضوو مهعلاز ةاًضاةنأ اونا عاضر داو ناتسعسإ ًاشن هنافر روك ذملاةءلادلاتاسسالا بح اص ىلع ىل اوملاتالاةمهنف

 راو رمل راد رع 0 ءزو مهراعشاو عهماست او ىهتمكحو ند ارسأ لالخ كوملاو ىشوقلا

 نيطابسثلاو ّن دا ىلعاهعضو ناسحراعشأ هلو مهتمدافأو مسهعمغلب ونيمالامآةدس زونيمالاهنداو ||| ريم ىلوملاو قاودلا نيدلا

 ادعم ودعفهس ارامتنك ث او ايعتبا ًاردقننرك ذامسنأ :ارتنك تاديشزلا هللاقو ىلاعسلاو نبا لوملاو نيدلا ردص

 ملعألاعتهقاوةيعةسر ةاهلك هراسحتأو رص: اناهاذ او تتسلل

 فورعملادوادنيداسج نيد جنى بح نباب را زاب فاعلا فلا يقال رك هراشا قمل اوهرابع

 .«(قاوربغلاىرب رجلا ارار طنباب || قيقع نم هرطحام

 نعى درو ىضاقلاررصن نع ةيابنواطلاباب دادغ_ هاضقلا لو نق ليراعا اغار داش ارد تف ناك ||. متم مارملا نيستومانما
 دم رماحولأ وك 00 31 ًاودعاص نب ىبح ودوادن .ركولأ اوى ودراما |نمةعاج 00

 ْ هريغو هب وطغنب فورعملاة فر «نب د مشن ميهوب هتلادبه أ ن ءندال اذ ثأو هريغو ىرضعانو رهسا نولسوءرمهلا لوألا

 | ىفاثل اهيقْفلا ىريطلا يطل اون ىذاَعلاو ىرهزالا مساس اون مهتماضنأة الا ن ةعاجهنعءىوزو ها :ةدشلاو قيضلا ىازلا

 .ارادفرضحروك ذملا رغلاانأ نأ حورنن رعنب دجأ ارك ذو ورب رعن د جو ىروثلاىلءنندجلاو 00 0
 جرأل اونألاقف 0 اذن مولعلا نم عوف ىأف هلاولا قف بدالا لهأ نم ةعاسج كلانهناكو ءاسو رلاضعبل نىيوداقلا فةروسح ان 0

 مف : نأ ص ًثاهل امالغثعبت أت ارناف بدالا فانصأو مولعلا عاون أت عجدق لةناوع سئرلا كا ذل تايثلاةعيبل رولا 1

 0 سس مصل ١ ةيورهلا



 هيف ىراختودرك اذتنفوه مولعلا ىأقراقني ودا مث 0 0 وا

 رضحاذا لود ل رغلاانأتا لعل د ازهو 3 رنبال

 ىنأىلا عفدب ناب حول سانلا لعال هلام ثلثي لحر ىدوأ اول لاقو اهلكمواعل ا حرذلاولأ ىذ ١

 هبّمْعَلا ىربطل !بيطااونأ أ ىضاقلا هنعماورامثالذ نه نحر عش هلوهتبادر ىانومأمةقُيناكو يفاعملا جرش
 هلعذىفهنلا لعتأسأ 5 ندالاَن أس نم لع ىردتأ #* ادضاح نك نالقالأ وهوىف

 ناطلاهوجوكيلعّدسو 5 قدارنانهنع كازا هه بهوامىل ضرت مكلناال : 1

 ىلعو اندلب ىضاق دشن ا ولاق مه اه ىئاوءاهقذلا تاقبط باف ىزاربشلا قم ولأ عيسشلا» 0_0

 هسفنل حرغلاو أ دشن لاق ىدوادلا

 الذ: لذنلانامزلا ن مدي زأ #4 تارم هللا» نمباريشلاس علو *َ بابضلا نمءايضلاسيتقأ 0

 بالكلا نمز فى سانلارامحش دع قاتم ال الا نأ ىحرا د . باصوعلس قسرا و

 قرقاذاكلمااذالف ع ةزر نماضنيملاعلا كلام اضأهرعش نمو ٠

 ىراس ىف ىدنااولذبلا بح اص »ب قا لبقدرك دلح قلاخ قامو. إ_ءاعىىطقدق 0

 قذ> قرر رعالادكف « قر روز درالاكف * قفر نس- فرسعف قيفرو
 ١ . مهحلانءىلع لود ىنعمىفاهلعةئارك ذو ذو

 هعفنم ءرمأ] هبف لغش لكالو #3 نتاضلطعتلا لك امل ىمعل :

 هعدالاة-ار مة غافءاوسكءلع * ىونلاوبرَقلا فاز ازرال تناكاذا
 طغت تأرق لاق هرك ةمدنلانيمصلا نرعسللابحاص ىديملاهقادبعوتأ هاكحام هلق فت ام تد رغ ةنمو

 ا«أاب ىدانب ايدانم تعمسف قد رشتلا مانأ ىنعتنكوةنسس تعج او رهغلااب رك رنيفاعملا حب رثلا أ
 املفهبحأ لف ىريسغ ىدانب هلعاو برغل انآ ىنك نمريثك قا سانلا فاق مث ديرب هلعلتلقف حرا ١ ا

 ىناعمأاهعمارخ انوكي نأ ق فتي دقتافم هنيحأ تأت ممهف ىفاعملا جرغ غلاب ا ىأرا

 هتادانم قكش قد غتاةفىاو رمغعلااب رك زنى اعملاحرشلاابأابىدانف عجرفهبحأ لذ جر ذلاابأ ىف

 ثاورهم نمنلءل لاق دب رتافاذات أ اهتلقفهيلا بسن ىذلا يدم و ىلأ مساؤ ىتبنكو ىع“ارك ذذاىأبأ
 هيلابستنااموبالا مساو ةينكلاو مسالا قاتلا ن نمتبعف برغلا اور هدب رن ند لاف عن تلقف قرا

 كيناصت عر رك للا رالا الو تاردلا ىلا تاور نا رق تاور مل يس هيو برغملابتاتلعو

 رهش نم نواس .عييبسل سينا مول هندال اوتناكواضنأ !هقيتصت سدزال اسرلخل باكو دري راس خو سدالا ىف ةعتم

 ةئاملثو نيعستةنسس ةخلاىذ نمرسشعن مالا نينثالا موف ىفوتو ةئاسمل وس لس ةوثالثةةس :

 ةروصقمتأ ؟ممتحوتفمةيناثءاوفلالادعب وءارلاو“ هلمهملاءاطلا خغنارارطو ىلا عت هللاهسجر ناؤرمملاب

 ءاملا وكسوءارلارسكو ميلا خشن ىرب رخلاو لعأ هاوةرار ط لوةبف فلالانمالدب  ءاهل بهتك مهضع

 ناكهنالدبلا ب سناما 0 ذمدقملا ىرب :ريطلارب رح نيد مامالا ىلاةبسألاذهءاراهدمب وابهتك نم# 1

 هيهذعذخا او عابت 1 هلثاكو لذته دم حسا رو كنك هنا ءثجف ر ىفمّدعت دقو هلاداّعم هيظذم

 معا ىلاعتهللا ودداعالا نع ىنغاةتاورمنلا لع مالكا قيس دةوروك ذملا جرغلا اولأ مهنمتع

 ب (هللا دبع ىدهملان املا نب روصنملا نم هنبا ني دا[ز عملا بقلملا رعم مغ ولأ)#

 قدهعلاهيالو »عد ولدةروك نملازعملاناكو. مهرابخا نهفرطوهيبأدسجوهدجوءدلاو ركذ مد
 اهساسورومالارتدوه#تج رت فروك ذملا< راتل تافودعيةعبباءاتددج مث ليعهماروصتلا ِ

 ىلعذئمو سلف ةَناملتو نيعب رآوىدحاةنستحلا ىذعباس دحالا ع هن ىلا اهماكتسأ ن دعا لأ اهارح

 ماوه س أ عر وظن لوز عملا, عمو ةفالبلنا.هلعاولسو ةماعلا نم ريثكو ةصاخت الع لتد و هكلمو رم

 بط نسم ثلاثلامسقلا
 دئاوسفلاحرشو حاتفملا

 لفاححرشوهوةئانغلا
 ضعب لع درلا ن 3 لوكا

 عاتفملا حرمت نم عسضاوملا

 قئاتشلا)ءامسباكو
 ةلودلا ىف هسنامعتلا

 دعت عج دقو(ةينامعلا
 قدصت نملوًاوهودامع
 عاوفأ هسفرك ةباكودل
 اهب ورضو مولسعلا

 /قمشاامو اهتاعوضومو
 نفلك قتافتسصملا نم

 اهفنصم راو نمزين عم
 كافل ءاز رعاه ءاخ
 ىفا 0ك مح

 0 ذاَم هيف عج ميراتلا

 هيلافاضاو ناكل نبا

 نيعباتلاو ةناغتل اريس

 ادلحتمنم هرصتخلا م مهري راع و

 نوي اهلك اهفيطل

 فد كا وأ

 تاك اهنف داو قاحرملا

 لو نيدلا صم ىف اوملاهبأ

 نم لماوعلا حسو مد
 ةجاير د تنو تارصوخلا
 علاوطلاةدابي دو ةيادهلا

 لعوعلا لعف ةرصتخخ هلو

 , ىواضسسلارصتخلاونم

 اهفققحو لئاسر بتكو
 ةكشل ا نئاس 11 نماربثك

 ق 3 ةلضعملا تح ايملاو

 اموةدوسملا قاهرثكحأ

 0 ىدلد هضدتتتس يمدد

 ةرو صام رشعةسدجت"

 صالخالاةرود فضالذنا

 فضول هعماتلاةلاسرلا

 تااسم ةعفانلا موادعلا حلا يدم اك نجي اررع واهدعاوةدهجلاهب فوط يش رفادالي كاع ١

 كلاهم قف صالغللا

1 



 ”بهاوملالحأ ضاوالأ

 بحاولا بوو ةفرعمىف
 مدسعقف 5 املالاة هزت

 ط افلالا طانفلالا عضو
 مالعالاو فد رعتلا هلاسر

 دخلا تالكشم لف
 تايل+ادعاو_قااماتلا

 تايلكلا !ثحايم قمت ىف

 ةائسمف قلغملا مالا تف
 ىف ةلاسر قلاغملالوهخملا
 هلاسرعو ولا هناريسفت

 وهلاعت ةلوقريسفتف
 فام <ل قد

 هجر ناكواعبج ض رالا

 يرعلارعسشلا مظني هللا
 ضعت ىلا بنكح دقو

 (رعش) هاسعدعب هثاقدصأ

 لكى ض الا طيس تيقس
 ةعاس

 رهصغرك ذافىرح عمدب
 ةيحالا

 حاش :ولاكى رح ةدضو

 ك0 لضفلا

 . ةبعافاقنيبعومدرطن
 .ةلةمتوقاب ق يقع بعو
 قوفريسنع ىيعناسناو

 كك قداخ ىذلا

0 ٍ 
 اةدَل تايحالا نم تمرح
 ١ ةرظن

 لبق قفا ناانرسحناوذ
 قتو»
 لزاننم سفنابىزتالو
0 

 هر ربلا هلا قالدترب دعس

 ةن<لك قرصا اواضرلا ناف
 سوقفنلا ناك قالخنأ نم

 ةنضرلا

 وبأن بتك انو( رن
 هلكت كمسلا ةلسسراو ..

1 
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 ىلةةعابتا او هنالغل رةعوهتعاط 7
 نمةنحات لك تدئئس اولامعالا

 0 للا مط ”وهمماهش وهند عك لع
: 

 مي فرحفروك ذلادئاقلا ار هوجن سلا ابره م حالسلاب اب رآودنملانماريثك اعج مهنمدحاو
 اهحتفف ساما حسىل اهم مث ساق ّك اراسف برغملادالب نم هلع ىدعتس ام كفيف يثك نيوستممتو

 بحاص هعموزعملا ىلا عجر رعملاىلا هلسرأو ءامملالالقىف هإعجوهكك«نمداصو طبحملاردصلا ىلا هحنوت مث

 دئاقلا عج رام هنارمالا ةصالخخو لوط كلذ ىف حرش اودي دح ى صفق ف نم ريسأ ساق بحءاصوةس املدع»

 طبملارصلا اة سقي رفاباب نمدانعلاو غد زلالهأ ىلع حو دالبلا هل دطودقؤالازعملاءالوم ملارهوج

 هيفتمتاالاد اللا هذه نمدان قبب لورصملاس عا ىل يعي رفاباب نم قريشملاةبهح وب رخل اةهخف

 1 ١ كاربختا لص وأمل .و سأ دنالا ب ادكأ مآ قبل تيقباماقةثنس هد دمالاهتعاج .وهتعج ىف هلبطخ 9 4 وعد

ا اذه نمهتج رب قهان- رشامي سح صم تحاص ى ديس ال اروذاك توك روك كملازعملا
 . مدت ب اعل

 0 تا ومأحالصالب :رغملاةهحىلا الوم رفترصمىلا بو ررغلا روك روك نملارهوح دئاقلاىل ارعملا

 1 تناكفربريلا ىلع تناك ىنلا عئاطةلا حور صمملا مهمهحوتن نيذلا برعلا لئابق عسج ومظع شدد دعم

 || داعوريناندلج ةئاسم* هئايآروصق نموب وخاف هن دهملا ىلا ءاتشلا قهسفنب زعملا يرو رانب دف[ ةثامسجت

 || تامتدئسم .رنا نم نين ثالثادحالا موه زعملا ىلعهمودق ناكولاومالاو لاح زلات رهوداعان و هرصقملا

ئابقل !عاون امعموج رفنرصم 1ايورااب زعل أو سهأ ةئاملثو نينو
 ١ رهوحةج رفدرك ذدةول

 ةريثك الاومأ هتبححرب ار كسعلا ىفزعملا قفن ا وةذاعالا نع ىغافرصم ىلا هل وصوب راب وهسجو خص ران

 | ءارش فهو ريصوتاو ريقلا فاوقرصت و ءاطعلابسانلار بو ارانب دنت رسشعىلارانب دفل نم ىلع ىتح
 || كات فرصعناكو فصواالامددعلاو ليخللانموحالسلاولاملا نم لجل هعمواواحرو مهعتاو عج

 || ناك انوليقام ىلعناسنافلأ ةثاسقسةّدملا تل: ىفاهلاسع أ ورصم ىف تام تحءاب ووريظعءالغ ةنسلا

 هيرصملارابدلا تشن زعملاىلاةراشبلا تلصو ةئاملُثو نيسجتو نامتةنس مظغملاناضمر ره فصتنم

 | رعلاىلاددرتترهوجبتك تناكو فلا ةروصب هربسخت كلذدعب بهن اهتاسصو ئابملاهرك اسعلوحتدو

 | ةماقاوزاجلاو ماشلاورصعلاحلا ماظتنا.ه ري ملا لسرأ مث كلذ ىلءتقو لكه ثحتو رمصعملا هئاعدتسساب

 | ع فلذتسا ةيرصاارامدلاب هد ءاوق تررقتاملواسمظعارورس كاذب زعم ارسف عضاوملاهذس ب هلتو عدلا

 | !بلجلاوماباهحوتمزعملا حرخوءابلا فرح روك ذملا ىحامتسصلا ذانم نيىرب زن نيكلبة شي رفا

 |نمنية بتال نينث الام هوب لاذ مون هكامرادداب روصتملا نم هحو رخناكو راطخالاّةهظعلاجرورادقلا

 | قودعم يمصتس نمومعابتاو هاجر عمتجتلا مماقاوقينادرس لا لقتناوةئاماثو نيتسو ىدحاةنسلاَوش
 ردماخ سوما موناهتع لتر ومترت فروك ذلاع راثلا ىفةءقب رفا ىلع نيكل ءادهعلا دعةلْزئملا هزه

 ١ قربا اد واما اداللا ضعي ىفتاقوالا ضعب معي هقن رطا فلز مو ةئاهلثو نيتس .ونيتنث اذ رفض

 |-سلانم نايعش نمنيقب تسات سلا مونهر رد:كححمالا لخدو ةقرن ىلع هزايتحا تاكو اهسضعب

لأ اوهو ردم ىداقا مهيلع مد و ماس الند واف بكر ور رود نما
 1 لهأ نامعأ ودجلأ نيرمت 'رهاط و

 ققداب زلرصم لوشددرت مهنا همق مهرب ل. وطباطخ مهطاخوةراثملادنع مهل يلحو هيلغاولسو دالبلا

 ا | صأاملمعب صأأد ناوتل اصل الام عالايهرع معن وداهدلاو ع اوَود اًةماقادا را اولام[الوةكدلم

 ةعاجلا ضعي وىكاقلا ىلع عل ون "سدا ضعت ىلا ى-لاط و مهل عوولسو هيلع هللا ىلص ا

 انيمىلغ ماظعللا ناضمررهش فا تدسل | موف لزتو نابعسش :رخاوأ ىفاهنملدنز حاوفرضن اوءوهدؤو مهاجبو

 | عاجااضيأ ةزيجابو هيدي نيب ضرالا لبقومناقلادنع لجرتقرهوسداعلاهسبلا جر فنةزيخ برص لحاس
 افركسعلا جنو مايأ ةثالث لانه عملا ماق أو: مخلب ا فرح فر وكذملا تارغلا نب رفعح لضفلاول ارب ز ولا هب

 | معةنسلا نم مظعملاناضمر رهش نم نواه سهل ءانالثلا موف ناك انلوريصملخحاسملا مهلاقثاب ةيدعتلا

 ْ اودعتسس لةرهاقلا لغأ واهادشدب هنا اونطتوهلشتد زدقتناكورصم لتس لو هرهاقلا لحشد لتشلازعملا

 هياَعلإ



 هللاد-اسرخ تماس تلخدورصقلا لح دوةرهاقلا لحدا والو" ارمدم هون د ل عصالا اود مهنالعئاقلل

 هنالدي رعملاةرهاقلا لاعيفةرهاقلاهملاب ست”: ىذلا اوهزعملااذهومنعسانلفرصتاو نبت عكر لص مكلاعت

 زعملالز نيتسو عسب رأس مرحلا نمتيقب هليل ةرسنع ثال.كل ةعبلا مون فو رهوجد ا اما ةلاهاتي ىذا

 فد , رمشلاةسجرت ىانرك دقواهر ومر تاسفراننلاواهلاومأ ةيايجو رصمنن واود نءارهوجدئاقلا | (

 رصقلاىلالوخدلا دعب هدمعاامو هرديراجاموهبسن نعل اًوسلا نمزعملا نيد وهند رادامابطاابط نت هللادنع

 هلوقرعشلانمهبلاب سني وةماعتلا ىفراقنلا نسحب ذأان رسافزاحال اع را ْ
 حاز ف رحاتخللا نمس ب وفنلا ف ىطقأو ىذمأ سحاعلاف حاملا كت 35 انبتعاصأفهلل 1 ٠

 ح اوهلا ف ةرحاوملا بعل 5 مس تينلوخل و

 الط 1ك.تنحو ف درو نوف د ايا منا عاطأ اذن ؛ اهلا ثسدنو

 الطرعشلابدق افافحد 4 رولاىل_عفاخ لاجلاناكو
 فرحفرازتز دن 3قاييسوو هرعش نمئشو مس هدأو رك ذ ىطمدقو عدد ب بنار 2 قع ةوهو ٍ

 ةئاملثو ةرعش ءعسلاة نس ناضمررهش ترس ء ىداح نينث الا موت ةردهلاب هندال 00 نونا

 نس فنيش سيو عسل لا دو اخ تلاغلا لسور الاعب ررهشن هرسشع ىدادلساةعبلسا مون قولو

 مع لاعت هلئاوةلمهملالادلادب دش ثنوولحهملانيعلاو ممملا تمي دعموىلاعت هنا هجر: رهالابةثامثلثو نيتسو ١

 هس سس ل تل

 نك اكلانءاهنبانيدزازعالر هاطظلا تن هللابرصاتسملا ب ةاملاد دعم معولأ)#

 *(هليقروك نملاهّننا سدارعملا نيزب زعلا

 د نعم فصتلادحالا مون كلذو رهاظلا هدلاو تومدعي سهالاب د ول بسنلا ةمقي مدت دقو

 ىأةيضقاهتمدرخخأت ن مالوةم دقت ن عدت لهأ نمدحأ ماي فرح لامعماأ ف ىرج وةئامعب رأون رسعو

 ةبطحت عطق دادغبب هنأشريكوم أ مانعاملهناذ ةرمهلا ىرح ف هرك ةدتةلا ىرتشساس دل انالسرأ ,ثرملا

 اهنمودنس ةّدماهرنانم لع هل غدوة ثامعب راونيس ةنسفكلذوروك نما ارصنتدحا تطخوّمتاملا مامالا 0

 دءباهرنانم ىلع صنت ملل ىدوانح 0 نوبل ادالب كل هودرك ذمّدملا ىعلصلار جنن لعممانأ ىف ران هنأ

 دحبأ هغلبب لسه اذهوقنس نيت سس الا ىفماقأ هنأ هتموهحرش ف ةلاطاللا ةحاحالفروهشموهو امال ا

 ننمبرغملابةٌءاقلزت ل مهتوعدتااهتمو نينسس ميس نياو هوىلو هنااهتمو سابعلا رن مالو هلأ 0 ْ

 نننيكلت فلذتساو رصمىلازعملاهوئاملو هليقز وك كملازعملا انآ ىلاءرك ذمدستملا ىدهملا مهدحمان | ٠

 ْن ,زعملااهعطق نأ ىلا تيبلااذ هلا داع ىلع راح جاونلاك |: فةبطاناتناكءانح سايس ىرب 3
 ةثامعب راونيعي رأو ثالثةنس قف كلذو روك ذملاريصتتسملا ماي قات هنناءاش نارك ذّد ا 0

 ةعس ة:سفقوبا ويلا -عأ كامن هتلاو نيثالثو سجن ةنس ف ناك كلذ ان اورق ران قفلاقو 0

 هناازعو لوب كا[ديق حرشل وداود ترا ملا حب اركذونيغ : رمشلانيمر ل: نم داما نأ ةسهما ا

 نسانلالك اونيتس عستس ماقأ او مالسلا هيل ءتعسوب نامزذنم هإثمدهءامىذلا مظلامالغاا ما[ ف شد ا

 | لكومدخو بكر ةدشلاهذهىفرصنت ملا تاكواراب ةيستدحاو يرو: هناليقىتح اضع موضع 2

 عوتلاو متاقرطلا ف نوطقاستبا اودماذااوناكواهنوبكرب رب باود مهل سل نيل>رثم ص او ودنا نم هعم نم | ؛ :

 سالاوخ فرس ا مابك 21و اد هللا ةيه نم | نمريعت سل ر صك :بتماناكو ْ ْ ْ

 ةنمدادغتىلا هتان : ورصتتك اعأ تهجر ا

 نم نشوب اريمأ لضف"الادلاوىلا جل اردب لحتى تح هتدش ىلعرمالا اذه لزب مواوتثتوذالمل ا فرصم ||
 لهأ قرغتو ةئاسعب زو نيتسو نيتنثاةنس كا ذو ح وح ا طرذ

 تلت افرومالاريبدنىلوقورصم ىلا ءاسوداشذ هاش لضفالا هداوة#رت قءانحر شاه سحر لا بكرواكع : 4

 ةرخالاىداج نم تيقب هلل ةرمثعث ال لءاثالتلا مون ةصيبص :1سملاةدالو تناك لوطن كل ذحشد || :

 ةاهعل راو نيناسعو عسبسة نس ة خا ىذ نم تمد هليوم د سرت اهلنا فولو ةثانحعي اوتيل ل 0

 ( رعش) تابنالا هذه

 'ةليضف لكزاحانانج سف
 نق اةككاراهطالراصو
 انماَض

 تاس سرقلاحوردأو

 د
 ناك امزارسالا نم لف

0 
 انداثىنل اضرعنعم أنو

 نم هاعان رشا قف

 1 انماق دولا

 تدضأءارهزلا هلا كن

 ةرزم

 لقرات هلا وكلا قف
 انفانترض

 (غر
 خ رابأ ادع ىج تاضصو

 لام

 تيب>ىرك ذنم كبنافق
 1 لزنمو
 سس ير دما م رافد اوف

 سزاد

 نمسرادمسرذ:ع لوف
 لوعم

 لضافلا اعلا ههتمو) د«
 ندلاروت نب ىح<لوملا

 دي(نيمالا حن حسو 3 ءربهشلا

 ءانمالاة سرر ولأ تاك

 دهعق راصو ةينامعل ١

 اساوتمناخدبز ر ايتاطاسل |

 ةضاقلا تاجارخالا ىلع

 ل

 هنافصوهعبط ةدوح نم
 هثاباذشب رط ىلع لعل اةداج

 ' ليصغلاكإ_بمئالسف |
 ليمكتلا هذم بهذو
 هنام هز لضافأ يرعسا

 تبحاص و هنأ امل ”امأو

 راصّمح لاهالاو يلاوالا



 ١24| - ءالعسفملاسرداا دعم
 قزيستو لالا نيدلا
 مهاب حور قج هتمدخت

 1 0 0 رد و فل هد 0

 ها كانهم تتراذاك 0 يا
 1 ْ هتاهفرسثةكم

 ١ ْ نمتورهك ئمىلعلاق ةنعمت |اىطر بلاط ىأ نب ىلع ىناو ناكملااذهىلا لصوو عادولا ةماعلا عت ٌ

 لاقوريبك قلغت هيةح شالو هلز نملذحاو هرصصت نمرصن اوءاداع نمداعودالاو نملاو مهلا | ىدوم

 70 وسو :اىذاولا ازهو لدو كلفت لسووتلا تاطخخمددعر دغةفحل ا دنعةلب , داو ةكمنييداووهىزاخلا

 ناهعضومق دحاو لك نيقايلارك ذى اسو همن لهن ن نمةعاس رك ذمتقتدقورحلاةَدسو ةماخولاةرثك
1 1 

 لع هتاوىلاعتهتلاءاش
: 

 اشاب مساق ةسردمى سرد

 َه ةرمسسملا هسسو دربنا دع

 تاطل كرمال ةدسرالع

 ةسردم مث نب ريش عوة سه

 ةينيطئاطسةباشاب مهارنا

 مردلبةسردم ني اك

 ةيصقاش ا. رج ةسودم 3

 ىلا لةن مم نيسمخت كروج
 ةنرداب ثد لد ارادتسردم

 *(رر عشملا حاصلا ىخ ركسلا ىلع ليقود تاز و ريغلا قو زو ريف نيف ورعم طوةحشولا (*

 ا ا تك و ىصوهو مهموم ىلاةالساف نيينارصتو اونأ تاكو 5 ذمَدَعتدقواضرلا ىمومثبىلةىلاوم نوهوهو

 0 ا كر ونام رسل لع للا هيرضبق دداولا اوهلبفورعملوقبف هنالث ثلاث لق كوشن تذدْؤملا

 1 اًضرلا ىسوم نب ىلعدي ىلع لأ هنأ مم هيلعهةف اونفءاش نيدىأ ىلعانيلا عجيب هتلنال ةيءاولأ َناكَو

 || لسافمالسالا ىلع لاف نيدىأ ىلع ليقف فور عملات ف بابلاب نم هلل رمق بابا قدف هنوبأ ىلا ع جرو

 ١ ١ || ناكو برجقابرت فورعمرسق نولوقب يو ملا هاولأ

 سرادملا قرحا ىلا

 ىلا ةسردملاىلا م نامل
 نامماس ناطاسلا هاند

 ْ هل
 ا 1 اع نو لو هر رة فراك او سرع د ةكسونلاق ىنركلاةورعمت أ ار طّوسلا ىقداص ناطاسلاًةسورم

 ١ | فورعملاقو قاقانالا قيغت الف ىح نمركس خخ ةرك-لا فور+ماذ_هلاقفانمانب رايك د :نواوت 2

 3 ا كاذامو تاقذ 0 ةرولاكرر 0 : ىذلا كلذ ناف لمعلا د رانا لانا قاطا ا دواد ناد 0

 |تبارل اودي ىلأ تعم نس كانب دمجلاقو مهلةصصنلاو نلسمل ادم .رحو كالولةعاطلا ماودلاةلهعلا

 خلا داعم ه«بسو رنةند لم

 ناسعلاسرادملا دا

 دادغب ءاضق داق م نيتسس

عفامدلتاقف هنومدعب مونلا ىف ىشركس !اافورعم | مولا ةنيعو نع لع
 ١ واللا عر در ؛لار هز تاقفىل رقاق لم ل

 || لاقف »اوراق 'لامسلا نباًةلظعوم تناك ءارق ةسفلل يعور قفلا ىو زو لامسلا ناةلظعوملوبش قيرطب امهرد نونا
 ٍْإ تاطاسلا ناو دعاعتلا

 هكيسس رم ن املس

 راداولعح وةبتطنطسق

 اهاطعأ هر وينلاثيداحالا

 لع هراهتشالموحرملا
 مول لك هلنيسعو ثب دحلا

 مهنا هناقفتا مث مهردةئام

 ةمزالملاو ةداعالاعس

 ءاطعا ىلعاشرلازاخنأو

 1 نمهمالك لال ىقلاّةذسانلا ظعب وهو لامسلانءا هللا: :لسحر ىلع تفق ةوفةفوكلاب .ارامتنك

 01 هيلعدتجر كلا عت هللا لبق «بلق,ىلاع هلا ىلعلبقأ آنمو ةلج هّللاهسنع ضرع هتباك هللا نعضرعأ

 1 ْ هنا لعت ابقأ و ىلقىفدم الكعق ةوفاماةةوهسجس 1 ىلا سعت هللاقةص و: ص ناك ن موهلا قلناه 1 ولبقأ و

 1 قالوا مالكتلااذهنرك ذواضرلا مومن ىلءىالومةمدخالاهبلعتنك معجم كك

 1 | هلوم ص ص ىف ورعل لبق و نب دمحملا ىف كلا_سلا نارك .ذمّدةتدقو تافعتاناةلغع :ومهذه كيفكم لام

 | نعلد يلا شمالا ها سنا بشوت يس وس سولو رهو هس 1 |فورعمصواناب رعاهتلح داك انآ رعايندلا نم رخأن أد رأىلافىصيمةباوةدصتف تماذالاقف صوأ
 ' || ليقونيةثاموىدح ا ليقونيةئامتنس وف ودعت نأ نمرثك 1 هنسساحتو نوري عا حب
 اقرعيو ها! لانوس .د فاكلا تشي بن :ركلاوىلا_هةةثلادجر رازب اهب روهشمهريقودا د غيب نينئام وع رأ

 تاطاتلا ىلا تل 5 غلق نا را
 0 خرك اه :رهْسأو هاك ف ىوجلاتوقاياهرت ذعضاو م عيبملا محن مساوهو خركلا ىلاةيسنل دل اهله ةنمهتم ءامأ ل : 0 10 0

2 2 
 0 ا دان ارح رك مهن انو سم ىح !ااوو عمدا كاز دادغإ مم 00

 ْ 5 0 لبق ركل 7 ريثكب هذي لذادب دشاسع هل

لعأىلاعت هللاو ر وز رهشو نينا هالو نيب لصفت فار علا ة دأب ىف هو نوفل الا 2 2 ه6
 باوصلا,م

 , 0 20 نيتسو نامعةنس قو ىح

 بحاص جاهنصلاىريبلادانم نب ىرن ز نب نيكسأب نم روصاملا نيس داب نب زعملا) < ماوحنرملا ناكو هاملت

 ال نورا يوتا ل ل ما م وللا
 || هلريسوتةلودلا فرش تقل دقرصم بحاصك اا تاكو متر يمالاهذإو رك ذدنع يسن مامت قيسدقو ||| ثيدحلا فىلوطلادسبلا
 ايعيلا مئاسعو رتل



 قم

 ءارعشلاه-دمو هنأ دحوم تو هنأ رك ذم دعت د قوهتبي ذ ةعةطساو ناكو ءاط" ءلاريثك ملعلا لهالاب م

 روط انش رفانهتعدللا ىذ رةف.نح ىأب هذمناكولام الا ىنب طخ هل ةر ضمت تناكوءايدالا اوأأ

 هنءهّنلاىضرسنأ نبك اام مامالا ب هذعئلسغلا ىلع يرغملا لهأ عبجروك ذملازعملا ل مف بهاذملا|
 هللا ه رص: سم اربح مد_.ة”دقوق الانا تقول كلذ هلا اروساو بهاذا ىف الذتاةدام ميحوأ

 ةفيلتهّنلا ص ًايمئاعلا ماهالل تط كلذ لعفاملفهستعاط عطر اح امقروك ذملازعل!ناىديبعلا ١
 لب وط مالك ىءالولاوةعاطلافكئاب ١ 1 تيفتقااله هللوب ومدتت , رصنت ملا هيلا بتكسف دادغب

 3 موظعأ مرتان م ممله مهلو كفالسأ هكسلمتنل بق برغملا ”لواماوناكىد ادحاو انآ آثاْر «لا هياسأف

 نمد الكا ذرعي ةسقد 0 ل ودام "قلو خدش

 ىلعهنمفقأ/لياقر ا |و هلاطالا ىلا ةحاح الذ ةروهشم هذ ةريسوةريثكا ز زءمارابخأ او مودلا ىلا نيد ع

 زعملا مهصأت عياض[ تاذ 5 ةححرن | هيدي نيب وءايدالا ن ءةعاج هد_ضعوهسا<*ىفاس اجامول رع ما تاكو“

 هلوق هك ةمدتلال عاش !تادربشلا ويري نسكلا لعوالمست أ .اهتاراملا ١

 نيود و خلل نب ةعان فاز ارطالاةطيسةحبرت ١

 سندا ال ءامقدل لوطا وعدت نب اهقلاخشتافك تطساك 00

 نتدخل وهن رودي هدال وتناكو ءايدالا ةعاسإلا ع نمرضح نم ىلع ه] فو هنم كا ذ نسدساف |!

 سداب«يبأدعب كاذو نا ملثو نيعسأ نايتس ىو 31 دا عر نيكد ين سك مول ذالاعأ |

 ىذن منيضم ثالثلتيسلا مولاضنأ اة , رفالاسعأ نمي دمهلاب عسول وهجر ف ةروكا ذملا راتلاف ا

 هباصأ ضرس نمناوريتلاب:امعبرأونيسعتو عيبرأ ةنسس نابعش عسبار فوتو 3 ”امعن راو تس ةنسةجلا

 مّدسقملا قشر نننسحلا ىلع وأ هاثرو هندك ”هرالولا قدتيب له ع نمدسحأ ةدملاعت لودكل افعضوهو

 عمزعملا ىوس مسا هاف رعنالزعملا|ذهو ةلاطالا فوحخاهرك ذنعتي رضا فاكسلا ىوز ىلءتايبابهرك ذ |
 فرعتالوزعملا ىوس دحأر 5 ذب لف برغملا لهأو ءالعلااوفآو تتكلان ا

 ردق ىلع هنت 1 تالاؤ_هلاق ١ ىحتفات نم 0 نكمل هتببلهأ ناقدعس اذه تار حاظل اواضن اهتينك ٍ

 با اوصلاب لع أ ىاعت هلئاو هتدحؤام

 هي (ةمالعلاىوحنلا ىرصبا|شد رق ميتءالولاب ىجتلا ىنألا نب معمةديبعولا) ١
 نك ىةيرتق ننالاقوهنم ماعلا عمت لع أ عاج الو حران ضرالا فنك مله ةحيف اناا لاق
 ىحمدشن أاذاتيبلا معن لهتفرعم عم تاكواهماياقب ,رعلارابخاوهيلعبلغأ بن رغلاراعش ا دراعملا
 ىأرك :رب تاكو ابتك اهملاثمىففلا و برعلا ضغبن تاكوار ظن ع ركلات آر هلا رقاذا كمْ تاكو هريسكلإ
 0 ًرقو ةئامو نينامو نان سدادغبل اةرصبلا نمهمدقأ د ششرلا نورهناهريذلافو حج راوذلا دا

 لدمعوت امرت "الا ةزيغما نب ىلءهنع ىو ر وهريسةوةو رعنب ماشهىلا تي نطارذس ًاوهنتك ن م ءايسشأ

 دقو مه هريغو ىرتمتلاّةبش نب رعوىاتدسدكسلا متاسو اوقراملاناعو نيت الا
 تمدقف#يلاجو راف ةرصبلاىلا عسب 20 رأ ةديبعو أ لاق وموعيج ءالؤه رك ذهل: ||

 قوه المدقدحاو طاسبي ه سقف ضان رعلت وط سا<:ىفوهو هيلع رف ىلن ذاق دريك ريحنلأ تنكو هب هيلعا

 ىلا هد ود رفتراز ولا هسا وشل: .ف شسأ ارغلا ىلع سااج وهو يءركمالااهماع قارن الةااعشرف هردص

 راسب للرب د ندمت دشن ل دشن اقوى التو ىلع سو ىلا 0 ارذ ل هعمت ساد ىتتىناندت هاو

 دار وه دو برزطف هند ةداةرعشل ]الم نمد راواذهرتك ؟تفرعدق كلاَقف ةسلهاساولففسأ ىلا

 اندلاع اللا ةفازته ةرعل ١ هل لاق واللا دلل سم هل وبات اميز :راق لح رلددم اطاشن

 لاقوىلاتفتلامت مان هلعفلا «ترقو لخرلا هلاعدفهلعن مدت فل هانمدقأ ربل لهأ ةمالع ةدابعوأ

 اا وطما 2 4)

 00 لك طك حطسخس خخ 12132112 _ة_ 7_1_2 77 ا رار

 ةمهلا ىلعال ءاجاكتامناكوةئامعب رو عدبسةنسةجغاىذ ىف كلذو روك ذملابّش الا نمد الحواش رشا

 عد هاو عاب 1 ريك ذئلاو

 جي راوتلاو تارضاحلا نففف
 ٍر هلئاهجر تاكو تارواحلاو

 ةر وال اواح ةيعصلا ذيذإ

 ءالركناو ريكلان ءابلاخ

 نيك الا, اطلتخ
 ناك للاب وءارّدسفلاو
 ماو لك االحرمتلادخر

 يح يعد ه]دح هيف الا

 لؤأو هىذلا ل آنا

 درأا ىلا لبان ح رص نم
 حايصلا دونا ىوذح الملا

 قاعد اباو لاق ىذا اوهو

 ) رعش )لابلا

 ماعطانن ذلااسعا
 مالثو مادعو

 اذهكتافاذاف

| 
 اهم امس نع هللاافع
 امهانسح فعاض و

 دوم ىكوملاومو)د#

 هحاو2 فورغااىدنالا

 507 ما
 قامت اراك ند

 تابصقلا ىف نيك املا

 ربزوتتكو ل ءلانلطو
 ردت لومللامزالمراص ىت 2

 ه4 نفت ةانرفصضالا ندا

 ثيح نامزلا نم ةفطع

 رخ ىلوملا «_ةنابحوزت

 تلعن قاطاد سلا لعم نيدلا

 هيت ص ثعةئرا اوهسةلكه

 95 : دعني د -ةسو دمدلذف

 ةسردمم ْن * رمد! همس ل

 ىرؤاس ةيصقياش اب ىرت

 ةسردملا منن رسثعوة سمع

 ةننطئ سب ةسياضفالا
 هبؤبطو راد نيثالش

 سرد 7 نيسعت رأاهف

 َم ةنرداب ةيباطاةس ردم



 امل انما ءن دملا يدعي

 ملزم ةكم ءاضقدلق م

 هتدنمأ تعاطقت | و هسكلنم

 تاكيد هع سرو نمو
 مياحاش وشن اقواحش م ءررألا

 نودل اهل |هجع ر

 مصم ىلوسم ام متموز#

 ء(نلا
 1 ةدسصت ندمان

 || هينعس لح وهيلعل بس وهراس نعلزنذ هتدلك صوم .ى.لا كلذ قو راج نكرذ وهم رنىأىف ىمدالا || هول دعب حرذل :راسكمت

 ْ ترف دقة د_بعوت لا ةفءلك ًاتوهزيخت ىذلا لا ةةوهئثىأزيللا ف لوةتامديعابأ هللاق ع هثداحو | معالا بلاط غولبلا ندىلا

 لاقفازخ ىس آر قوف لجأ ى ارأ ىناوخ الا لاقو لاق ىلاعت هنلا نافثلب أرب ىلاعت هللا باك دالبلارادفرايدلا هزه ْنَم
 3 ا ئد اذه ىعدالا

 ٠ | ماقوانب ًاريرسغن ملودانلةفانل تانئيثهلك انبمل عبيعت ىذلا اوةديبعولأ لافي هرسف ألو هستل فى ناب 1

 ' || او رتشا ىمدالا ساتاوت اذا اوناك ملعلاة باط نا ىناعملا بكب حاص ىلهابلا وعز و فرصت اهراس كرو | .ا دعتسالا تاب را اد

 |١ داشنالا نيسح ناكىمدالانالرعبلا وس فردلااو رتسشاة دبع أ سااوأ اذاو ردلاق سقرعملا ا كوملاةمدخ ىلالصوو

 بهل اهدنع نسم ىيدراعشالاو رابتالاءىدرلةفرحنزلاو ا ىرانغلا نيدلا يح
 ا ةديبعانأ تاودإءاقهدتعكلذ مودياغلاث او

 | لصحو هدم هلع لعتشاف :

 | كالصوم ةدعمولعلا نم .

 | اشاد*لوملاةمدخ

 ةمدانمال مصأ ناك هال مدالاراتكفتسلا عملا دش :رلاتو رهىلا ىمدالاو دنع 1 ليصقخفاا قدما
 ١ لعتي ساونوب أن اكو

 | لقتنااذا ىتح ةدافتسالاو

 | ىدحا ىلارو زملا كواأ'

لامذن وةديبعابأ جدع عسب ران بل ضغل'بط اخي ىلصوملايدنلا ميهاربانب قد#الاقو لع ١ نتر واعتملا نيتسردملا
 هلوقن وودا

 ملظانا تحدافتساو لغتشاو

 ةداعالاةمدخت هئيع هنرداي
 ق هحوراصةسردم ىف سرذ من

 كوسدلك ةيسصقباشاب
 ريمالاة ردم مني لسجل

 ةيصق ىونردالا دج”
 نب رسعو ةسمت رادزاو

 هنردابه ب رخغ اةسسردملا م

 امنايىور ةسردم نيثالث
 دجسأ ةسسردم مث نيعب راع

 نيسمخم لروح ةبصقباشاب
 لعفأو لءفباهو ءارعشلاو رعشلات او فاريثالا لتاقم باكو ناسرفلا لتاتم اكو مالتحالا ||| اسينغم ةسردمىلا لقنم :

 حجج ععتتالمووب جس سجس ىتحدافاوانمف لغتسشاف

 ناتكتو 5 :

 |١ برعلاهللاماك اعاتاةةلاق فرعت لاذهو هلثم فرعدةاميداعبالاو دعولا عقب امناو نيطابشلاس ور ْ :

 ْ سيقلائ صا لوقتعمداماموم الكرد: ىلعأ | لبقفلزعم اجلادبعأ

 | هتكردلا هلزنم ىلا ةلوصو

 || لئاسلاهةبسخساو كلذ لضفلا ن.ستساف هياو دعوأ ء-ولوهيل اوغلاسأت اك انو طةلوغلاا ورب ملمهوأ 20

 1 كاتعجرالو هلع نم هيلاحاتحااوههابش و اذهل ثمن ارتلا ابك عض نامونلا كلذدنءتنعمزاو || ا. سر داس ةبصعب

 ون لاقو هئاسلج ورب زولا باك نموه ىل .ةفلحرلا نءتاًاسو زاهاهستممسىذلا ناك تاعةسدبلا ||

 انسحاب اك ل دنع نا ىنغلب رمعماب 1 لاقفد.شرلا نو رهىلع اند لو ةديبعابأ تعمم زاملا نامع ْ را

 ةمطع تتكلاب عنصتامو ىعدالا لاف كن مهعمسأ نا بحبأ لينا ةفصق ا ا
 : لعف ىمعدالا ماقفرضحاف س هرذ

 ا لوقتامدشرلا ل لاَمَف هلوق ىضةناىت>ا زكرعاثلاهيفلاقاذك اذهلوقن و هنموضعو طع ىلءهدب عضد ْ:

 . || ىلع تاكو موقلا لسك" اة ديبعولأ تاكو تاب راةتبمدعباناكو وغابة ديبعبأو ىعسالا نملعا ىراستالا |

 يس

 || هناك اهعلط ىلاعتهّنالاق لاف تاهتاقكفرعأ نان ذأ ةفاةلعسم نع تاثسدق وافاتثمكلملا تنك

 لاوغأ باين اك فر رةنونسمو 3 ىحاضمقرسملاو ىناتقيا

 نأ نم 2 دآام همق ّط ةثاىذلا اوهلعل قمه باصآ ىذلا و ضع ناطخأ وضع قياصت اقفل اقاوف

 | سل نع لأسف هنأر ىلاعئهننا بكى ماكتب لاقفزاهلا باكمملءبرعب ىعمالان ا ةد.بعابأ غلب وهنأ

عستل ارسشب ةديبعولا نك موج موأ 2 ةوةريثكذأ اوف عمةرابعءوس هعم تاك
 ا ديز وبن اكدربملالاقو ر

 ل

 ا رلأ لجو معلا ئشلاالاب رعلان عيكحالن اكل اقوه اور مدعن وةدميع أرك دنس ئيداانا

لليةفدوعجم وىعدالا بس ودفصنو ةددسعىلأ نم
 ! أف هلل بق صفق ىف لباب لاف ىمدالا ف لوقتام ه

 ' | لعئوط مدأ كاذلاةف: دبع أف لونا فليقاهمهف وسان امولع عج لاةفرجسالا فاى لوق#

 : «ديبع أ دسنع لعل اناف 5 هعئطصاقةديسعابأ كيلع

 ُ هذ رعلا نبدي رقلاكنععدو 5 هيلةورث اوهمدسقو :

 || لددودعوخلا لوب وكلذاهنماداقعا نس ا رقوأ ثدحتاذاو هنزو مشي التبن دشنأ اذاةديبعونأ تاكو

 || تارالاس رغباكو ع ركلان آرشل ازا باك" انك فنصم جئامب راقت هفيئاصتو تامىّتح فض لز

 |بك وناسارخ باكو دو رد اباه وجاتل اباكو باس دلاتاكو ثد دحلابي رغباكو نآزقلا ناعم باكو

 . || تارفانملا باكو طهار يضم باكو ناغيسضلا باكو هليل باكو ىلاوملاناكو ةماهلاوننرعلا يراود

 || باكو تالا باكو ماسلا باكو ى زابلا باكو نئارقلا باكو ضا ٌريلاربسخ باكو لئابشلا ناةحسحو

 . || ةلهاب تاييباكو نانعالا باكو ليلا رضح باكو رماوثلا باكو عك اونلاباكو براتعلا

 . | باكو لحرلا باكو عرزلا باكو ناسنالابثو لبالاباتكو لشن اباكو دزالاىدابأ باكو

 | باكودراولاباكو فيسلاب كو سرغلاٍناكو ماعللا باكو رسل باكو ةركبلا باكو ولدلا



 ضو!ودادغب ءاضث لو
 : لسجلا باتكو مراو ةكمباتكو نيلناباكو قرغلا باكو ناسنالاق اخ 19 تلاثل ناك ا رابدلاهذسمم ىوتفلاهيلا

 تاموالملاب اكو تايتاعملاباّت5و تاراغلاباتكو تاغال !باتكو برعلات اوس باتكو نيفصإ لو كالاتن ههلنعو

 رانب دةئامسجنو فل أ ةئس ا لتقمباتكو ب رعلاةيعداباثكو ناغاغرت ” اميباتكو تن رعلارت امياتكو دادضالا باتكو

 ءاضقبىلوتملوأوسهو ؟زاوهالا حوتف باتكو ةرصبلاةاضتباتكو ةفعلا باتكو ليد اءامس أ باتكو. هنعتتا ذر نام“
 نيطالس لبقن م نادعب

 نس+لاتاثكو ةيعكل اةص:تاتكو ياا ارايدشان ا ةكو و برعلا صوصاناتكو ةيلدمر احوتفباتكو

 ما ا ا ع دس نم تاكو هففودا كانك ةماعلا همف نلت اماتكو سرفلالئاضفباتكو شد رق نم

هاراود# بات كو عرزللا سوال باكي ةينثتلاو عد!تا ب اتكو دجولامعلا نما
 !مماقأ م عرشا ْ نهللا دمع نا م

 1 مانالاتاّدكو امو نوعبسوةس<رم ةصلا مانالا باثكو نيعجسأ مهنعمتلا ىطر بلاط ىلأ نب ىلع نن نيس

 1 ةلاطالا فوخالولو ةعفانلا تكتل | نم كل دريغو مهرايسخاو نزأم ى :مانأ ب اتكو موناتئامو فلا ريبكتلا |

 فوبو لزع لاو اراد ا لاقى ارلاتاّعذ سائلا ارعسشأ نمحللاقعس رلانب لضفل اىلءتمدقال ةديبعو أل آقواهعمج ترذاا

ا هفرصو هيفعيةلىذإاهمولى هلصوف ىومالا نجرلادبعنب ديعس ىلع در و هنالثا فرع ىلءهتاضف فيكو ْ
 ىلمعأم ناوهلاولطعتلا 

 ناننا ع نااماسلاةسردم ١ رايح ندا عقل رع مدحت لا اكفاشإاو عمايل

 راسم ةدع نكي ملءاطع د هنمنيصاوهحانمن دج

 ةسعت مالا قف ردد

 ذا بهالا ةئيمت وهاس |

 كمر بلس اعتلال يس مةديبعابأانتيضتقاامنسح أ اف لضفل الاف
 ةسو رغما با> فير هش ا نؤسانلا ىف عمت ءالجالا ضعب كنار هينا عم سقا نع جاو م نمر هعمةددسع هول | باكو فرم ذرصَو ا

 ءاضعد ىرشلا هلت ءاج ا اس ل م ل نعيبأ فربخ ألات كونأ ا

 معدن رداعاش لق متهسورب |١ نجرلا دبع نبى ومار صاقسراقدالد دىلا جر وهضرع ىلعهيقتي وديحاديوهوالا دج ةريصب لأب 0 0 ا

 لزع مةيهم ا ةينيطئاعسق || ضعب بصق ماعطل ارم 3 قفدداكم لاب نافةديسعف أن ماوز راسا نارا هيلعمدقالف الهلا ا

 1لاقف نايئرسشعهضو علل بطعأ انآ او يوجب وو باسات وع هللاعفةق هو ,ةىلعنا- غلا ْ
 م0 موبلك هنيعو 1 ةديمعول

 ع ا ىلالوحخدل ا دارأ اذا ىجدالا ناكو تكسو ىسوماهل طف نش دهسفامك أ ىذُو :ور الكلم ناف ل اعال ا

 هام م رض 0تامالف هناسل نماقودتةدسسعاب ؟نعذلاذهنف توكيل وراقتالاقد سل

 اهانب ىتلا ثيدح اراد : تهذم ىلا ليع نيدلالوخدم بسلا لون دم غل او ناكوهريغالو فيرسشالدحأ هناس 1م ا

 ناهلس ناطا_سلا
 1 ا ىروثلالاقو ناتسحم راو نم ىناآ لع نمرحح, ةديبعوبأ ناك ىاتصسلائامونأ لاق راو ا :

 ئق در و ةيئيطنطسق
 ْ 1 - لئاقلانمة4لاقو هدو اسلاح ضرالا كتي + وهوة دمع ى أ ىلءردهسملا تادخد 1

 يكل ا ىح زتستوأ ىدم لزاكم 3 تشاو ت أش دةواهل لوقأ ْ

 ىقحترك 0 و ا مل اوسا-١ىللاق مم ةماعن ىلا نينمؤملاريمالوهتلقاله كاف هّنلا ضف لاَقف ةءاعقلا نب ىرطق هتلقفأأ

 00 0 ْ تايب ةلجنمتيبلااذهنالر افناسمف ةراكسلساهذهو انا تاق تامىتحهترك ذا لاق ىنم تحمءامىلعأ|

 ا اا لهأ ن مدح هيف فلاخ داك السد اي زها مساوهمأ ةيانطاو جحر رِطناى راصنالاةباتطالا نيو رعل ٠ْ

 ذاهئانثأ قوهانسف دا كانا هر واعم تالماكلا باتك فدريمارك ذوروك ذاارعاشللةروهشمت ان امنافبدالا

 ملأو ملظعلا هالات ذءانأ || لب :ًاردقلف داشراعضاومو عفالسار ”اهمبف نافيا دارثك أو ممهربك ًرعشلااولعجالاو ىومالا
 نم سو | ىراصتالا ةيانطالا نبالوقالا درا رارغلا ىلءتمز دقو« ا 1ْ

 علانافو رعم هئلاهسجتر ا حسيب ىلا نلاب دبا ىذةغاو هن قالب ىو ىتسنع تن 5

 واث 1هيلعىرب حالصلاو ا عيسشملا لطبلاةماهىف رضو 03 ىففت هل ىاشداو

 قاغْدقتمحالْقلاو زوفلا | ىجح رتستوأ ىدم#ت كناكم © تشاحو تأشح انك لوقو

 ةزماعم فاعشتتم سامللا ا ه رص ضرع ”رع نع لعن ىجا أو د تانلاصزت ان 2 01

 رطظذملا تيهم ناكوسانلا 1 لاقشالغاا السلا مهب ناك هنا ماكشا نمدحأ هتداهش لمت التاكو (ةديمععأ ثيدحلاانعحر) ا

 ةرطانملا نسر يخل فيلطلو || نمودت ىلءن وتكمت مةدديعو ا اهملا سلك يتلا ةنا اوطسالا ىلءاذاف ددهسملاا موتة بعوتأ داناتاييو ولا
 و ناكو هريس عملا بيط



 ا يا ا ا ا ل ا ضاقراص 0

 : ْ هل نفح هسا
 0 : انيماهنيالقةدممعابأ دع هتعيشو طول ىلعهلالا ىلص عدا ةعبم | ٍ

 هلت ل ةف ىرهط تعطقو ىنتلغثالاقناىل اهتاقث اندعب هنوعتو هرهط ىلهتبكرفازهعأ مع اابىللاةف |

 طول قيدقلاقف لعهللاق هن اوهرهط بكراملهناليقوتببلا اذه فورحربش ىهلاقفءاطلاتءقيدق ||
 قعاقرتد> ولبقورك ذمدقم ا اهنب نسحلا ساونوأتببلابتكىذلاناكو رغنازهنملاتف
 هدعل ب واههف ثيبل ا اذهةديسعفآ ]ساد

 هجودما اك" نمو ةرداثلا

 لثماثبش اود عماشلثم هللا

 رهطأ نييدقوسملا عمشلا

 ” ل
 ا ععهشلاو هروطن اوعشتنمو

 ١ تافو تقولك فض”: 0

 | ىزلتا ىلا عادتمو
 ا اننعبستز واحدقو تاةحازنم 0 معي ك شال ىدنع تنأف

 لجرمسان ءةد.عابأل-رل ًاسباقلالاو كل اوءاسعالابأيفرا اربالا عبد رباتك قىرمزكزلا لاقو

 : ةديبعو أ لامنرخ ئثوأ شاب روأ شارو شاد وههيسانلا فرعأ ان ناسك لاف هفر ءاذ ا نا قالو تاريكتاو

 نمدانيشل اهتشوتحا ف.؟ىربامالاق كد ردا لافاضت [ىثرةوهوهنناو ىا لاف هتفرعام نسحلاام , مامالالوةهشأ اذهدم الي

 | اهب فوت ىتلا هليلل ىف ةثامو ريع ة نس درفلا بح ررهش ىف هندالوتناكوةريثك ةديدعىارابخاو بناس لك ١( كاب زك انؤاهمف ىلازغلا
 ليقوةرسشع عب رآل يقو ةئاموةرسشعىدحاةنسف ليقوهرك ذ مدقتدقوء_فعهلناىذرىرصبلا نسا ْ قدرا ىف ىهساربتلا
 سايعلا نيهللا دبع نب ىل+نبن اجلس نب رشعج ريمألا تادياعلدي ىذلاو مص لوالاو عست ل قو تامع 1 فائادتو سانالاهؤضو

 || ةعب رأت رعاذهلثم نعباوملاىلا ىنتيسدقلاقفهداومنعهلأسهفءهنلاىضر بلطملاد ع نبا ||| ىهنلاهثع نيعست ىلعهربع
 ١ اىأو عفر ريش اف نعم ىضرباطلنا نير عاهفتامت اال الاف لاَعذ تداوم هلل يق دقو ىو زذملا ٍ ١ نيطاضااةضْر

 | لماسعلاملاعلا همتمو)#
 ةللاعر هنوماصنم تاكو تتئامد ةرسع ثالث ةدس ل ةو رشعةنس لدقو ةرسشع ى دا ةنس ليقوةرصيلاب ١ ىكولال ماكل اف راعلاو

 لاك اروشبلا م دعت فاعلاواهانا غم تاكا ومدمعط فاك ونلا لهس نب مسا لان زجتتا كلاعت ١ نابعست نب نيدإااصم
 1 هالو و ءابلعلا لتق تلقا دل هيىنلاتقت 7 أد ب رثو ز ولاية درب عابأتاتةرفعجابئاءاذهام ا فرغ ف لاعتهللاامهدقرأ

 تفي ردعمو ءاهريغب دمبعونأ ةنافدرك ذم د“ ةملامالس نيمساقلا فالخم هش آف ءاهل اتايثاوةلمهملانيعلا ٍْ 0-7 1
 اا رح فواتح .وتغملاوذلادب دشتوةثلثملاءاشلا متفو ريما مضإ ىف :كلاوءارلا رن ؟ىفوزلمومنيعامجتسنيهملا ١| ن را ا

 1 م اسءارمث ةحوتفم مح فلالادعب ماير رلاولل دع دلاو ىتلاناو رحاب 00 ةانكمعاب ْ نايدصأو رابخل اع نمءونأ

 1 ىاوثية#في دل مساوةقرلا لاسعأ ن م ل ادالب نم رّقل مم اوهونون فلالادعب وةحوت ةمراتاهلتاو ا هباب راو للا بعترا بلا
 انأثا ىنط تااغو مال اهياع ضان اهدح و ىجلاةاخل|نيعلبقك اهد:عناورس لاسعآ نمةيامرأ ا ىلذيف هباضالامافعمو

 || مالسلااههاعرضةلاو ىم .وماهله أ عطتسا ىن جلاب ر الل مساثاو ل اح م ةددبع م اهنايموالب زحالامدنب | ماعت

 ١ ناو ىلاةيسنلا هذه نوث فئلالادعب و ملا عفو ةمههلانيشلاو اولا نوكس هوترغلامكب فاعاوتلاو ا ىلءمو>رلارادواا باح
 باوصلاب لعأكاعتهنلاو سرافدالب نم ةدلب ىهو || ةدافتسالل هرصع لضافأ
 | كولاوىرداقلا لولاك

 ْ زرحاف هداز ى راكشاط

 نيتئامو عسل ةئس قونو كانه هراغزيلق هنعدللا ىذر كرم: !!ن.سحلااههفتامذلبل ىف تداوانأ و عضو رش

 داصلا مضي تادلا نيك 00 ار ن هللا دمع نةدث ارز نعمد.اولاونأ ار*

 ماههن ليحارم *نب يبق ورعب ممناوةدحوملاءاإ آهن ”اومذلل !نوكسو ةلمهأا

 * (فورعمب دل اةيقب وياببش ثلاناسش تن لهذن ةصنا : عج وفراعملاولئاضفلا

 ليحل ارم نب سدو نب ورع كب ريش نب راعم نب دن از نن نعموهبسنل اةرهج باتك ىف ىاكسلا سالاقو 1 0 0 ادرداو : 20 5 00 م[ 2 || لاطوفت طل ازرداوحللا
 الأ اا 0 8 0 0 1 3 ا ةيونةقرهمو رعشلا
 هب ند او نس رز نت ىلع نت تدسص نت هن ءن ةراعت نت تامدش نب ل هد نو سه نب مام: - حان هسه نب 1 0 7 1 ةاحو

 -- 3 00 . 0 0 000 ّ ِ 00 : 1 : ا 7 تف

 || لي زاعاحم اداوح ناكن ان دع نت دعم نن رازث ني ةعبد رن دسأ نندإب د ن يعد ىدتأ نب بنه ننا | 60
 1 مورلا ءاركس تا دوهأك

 1 هرامغا ن 7 فر طر عابشل ا بصح ىلأ نت ناو سف هجر 7 قبس دقو ادوصّعماحو دم فو رءملاريثكءاطعلا :

 ١ 3 ديرب لا اسس تابالولا ىفالة:ةمةيمأ ىند مان أ ىف نعم ناكودب فهحادمرثك أ او هباصمصخخن اوصناكو ا

 3 زوكنلار ةعح لآ نيبىرخ وسابعلا ىلا هلودلات ةئاانلق سقارغلاريمأ ىرازفلاةريسهن رعنبا 5

 0-3 واز 0

 تا بلا

 ا ةمدخللا ل صوم سراق

 الذ ىرانغلا ندا <

 روك ذملادبزب ةسعبرت فق أبو روهشموهاف اطساوةني دع هترصاختن مهروك نما ارعندب ز نين و

 أن نم نعم فاخديز , لتقامإ فان بحالي دزب مم نعمذ مول ىلد 1ك اعتةللاعاش نا ةعتاولا هذه عم قرا



 روت يلج اتا
 ْنَد مناف ثان لوأ ىلاوملا

 هام ف

 ةسو دمى سرد ةتاسلا

 . || رعاشلا ةصفح ىلأ ن ناو ص هاكح ام كل ذ نف بن ارغهراتئس اةدم هلك ورس وةدم<نعرتتساةروصاملارفعح |

 ىاه<ت ع نأ لعح وىاط فد>روصنملان انولادالب كوتمذئمول وهوهدت ئازنن نعم فرحت لاقروك ذلا

 تر ترو ىهح و تحول يح - نعشلل تضر نا ىلاتلاطلاةدشل ترراطةاقلاق الامعنلا

 ةيصقتاشابه_->وراص |١ رحل اوهوبرحبأب نمت خالف لاقام مقال هيدابلاى لا اهحوتمتحزخوالجتبكرو فوصتنح
 ةعردلم مت ني رمتعب اونا

 ةحمل .طنطسةءاشابى ِ

 تراصم نيرشعو دمع |
 م حلاو

 مكرع م نيسي راتراص ا

 ىلع ضيقودخاناق للا ماطخ ىلع ضيق سرا نعتيغاذا د تقلستسل داقمدوساىنعيتدادغل تا

 تاقفةدثاز نننعمتن ألاف تلط أ ىتحانا ع نموتاّقف نيئمّؤا ارب ريمأ ب لط تن لاف ك دامو هلت اعف ىدب

 تاقدا اهنمتا . اراسإف كنمْكلن فرع الهناو ىنافاذهعدل اعف نعم نمانأ ١س أو لح و زعهللاق' !اذهاردل

 1 1 تا الو هدف هةر نمر وضنملا هلعجامفاعسطاب ىف هنلج دةنره دود لمع اند
1 

 قيد صض اف 2: 6 نعل اساس اق تساوهنعف فتقدسهلاقوةعاس+: ..ةراقتفهنلاه تح رخاق ه هناه

 ةسسرلم نيسم << ىل طعأ : ا
 ١ تلقهغصتفلاقالثلاق طقدل# كلامشعب رف كفرا ٌلوفصودقسانل انالاق لة تاَءفكتاطأ |١

 ل 1 1 ارهللاو 6 ذاملاق اذ 0 نط اتلقو ل 0 ع تفل لحار مّن اوان مظعب كاذاملاق اذه تاعف دق فأن طأ تلقو تي .ةسافرسشعلا غار حالت لق هثاثف لاق ||

 اسال: ا ا َِت هتيهو دقو ريث هد فول ا هستجق رهو دهوامهردنو ريثع عروس لكو وصمم ار فعج أن هفررد 5

 كسفن كيمعتالف كنمدوحا و هن ءايندلا هذ سهى نا لعتلو سانل انيءروت املا كلدولو كسفنل كتهوو 27 0

 كوولجلا ماطحت ْلررو ىرح فدع عا اعرم هم نعفةوتنالو هتلعفدوح لك از_هدعب ب ردخأو

 كهف هع ىنةىنافكإإ هتعفدامذذ:تلعفامن وها ىلع يدل“ سلو ىئتحكف دقهللاو از ها تاّقف افرصنم

 ةيسصقب ةيثدمل ااشاب مس 5

 ١ قوهاتاشاب 0

 | سئاننت عااطنراصمالا

 1 د || اراتسمنعملزب مو هتعلتبا ضرالا ن اكو اري هلت فرعاسف ءاشامهدءىع ناتلذب وتنمأ ندعي هتبلطا

 نذالثأي لأ!؟هالوداسلك ترجو هيلءاوبثوذ روصاملا ىلع ناس اخ ل هأ نمةعاسجهبفرانر وهدم مون وهوةسي ماهل مول ناك ىتح
 را رك ذدف داما سس رتل ماعلا آني دم ىهوةسعتاهلاب روص:مللابادصأن مب ومنير ةمظعت تقم

 م تارك ذل ىذف كلذو رابنالبهتن.دمءانب نم حافلا غر فال اثمامتاوفهلا باق ىناصلا نبةمسعنلا سرغ

 وشل هلع بل عناطلتا را ندم حران منه جرتلاب اي راوتم نعم ناكو الامد نيئالثو عسب راذنسسة دقت
 سردتا كو ما دكإلاو ا ْنَم + الار مدام و رقاابلل يقر ةوةماهشو ةركت نعهيفنايأ الاتقر وصنملا ءاد3 ل؟ اتوموقلا

 ءاورتالاو:لوقتاراتخاو || سكوهابحو 0 آو روص:اهئمأف ةدئاز نب نغمنينمُو ارم كتبلطانألاتفدمإ “نشك كح
 0 ط مف رم كيف ٍ ىأ نب ناو ض ىلعخ ا لا اراقتانلف مايالا ف كلذرعب هيلع لخند مهساو م نمراصو هيرو

 ١ ءانفلاو دحهأزلا كانا

 وح © نيشلا دب ىلع بانو

 ىلاهحولالف ىدتشتتلا
 امنالعوقي رطلا اذه

 نانسشونب فرع لء انت 35 هيددب زىذدلاةدئاز ارنب نعم هلوق ىلع م هردفأ !؟ةناماط

 ٠ ةدصعلاهزهىفهل يل ع السؤال اريمااء ذاك ل اقف ' :

 ندرة فما تود فسسلاب 42 نلت ةيعتاهلا مون ثا رام , 0

 نانسودنهملك عقد نم #3 هءاقو تنكو هتزوح تع 0

 لاقثالام تالق يضمبعص | نينمؤملاريمأابلاّعف كموقىف سانلاعوقو رثك ألم نعماراموا هنري
 الآ اهكءاسالو لانجالاو.[ ادا سانلاماثلا ىربالو دع ةدساهامات نينار ءلانا :

 راحل احرلا نمدارفالا ا ىلع لاف دل كناو لاقف ني_:فمؤملاريمأ اكلّتعاط فلا نر عمات زيك" هالات نس اد قوامول هيلع لمتدو

 تى و هنالجت كرت و ةناموم 1 ن نجرلا دبع ىلع مالك ااذ_هصرعءوننمو ااريمأ ان كل لاتف 53 ةبقيكيفولاَعف نينمْؤلاريمأ اىكئادعأ

 ءدابعل ص اخت و هللا رومم 1 ةيماللاو ةديصقل ا اهتسحأأ [وهنق ناو صدت ادق ةرهشأو امش دن رل كرااماذه < ولاعف ةرصبلا لها دهازدز

 1 (رعش) هالوم ا هيف هلواهترك ذإةلاطالا فومتالوأواتبب يسمن ىلع دير هلي وط ىهو نأو ف ة سرت ري فاهضعب ترك ذهتلا

 هخلي هلديعلاةينه ا نمزلااذر وح دس وم هلاراحت ْنَم د ا مو فود نم هيا نمادق ةديصق نم

 هددعةر وخدم شيعلا نم نمل انمىلاغلاب رمل ىرتكملاو ع هتئمذ. قو#لاةدئاز نب نسعم ا

 نيغللانمىلمعملا اهدءاذاامنغ دي اهدماسم قست جا اءاطعلا مهلاضعب سانلا ن 5 هرم
 ,ميدحولاوهلباب سنأيو كح 4



 | ةسردملا قاباشا من
 تشدق ىاياهرك ذراملا
 تطرشو كل-الدسردملا تالت
 نافايحت مدام كلاهسرد

 نم انممدهال اهابقتل

 ا 6-0 1 مص افا - 5

 هرك ذدةوةداعشلا فاهرثك 1ةدمحراعم انعلو كدر نع ىهجي موك أ افكت سمنعىسفنمرك | 5
 ن رايد مع جحا نان ىهلوق كلذ نذ عسب طاع ةدع هلدروأو عرابل باك ىف منملا نب هللا دعوت ْ هيلع غال نمد اوكا 7 1 8 م 3 0 أ : 5 0 ١

 || ميلعتن ىلش ا نامزلا نمةهرع
 تاطاس لا نس نا قط

 ا هيل !لصوالةنانناباس

 رم بح اص ىنثّدح ىوهتل اى زان ا نامعوب !لاقوأ| 1
 تعفتراوهتلك ت اءواعبشم

 ص 2 0 0

 ! 3 ٍء 5 م ا 5 وهتف ر عمو هيرسشابعالا
 ١ اهعفداقراني دفل و ةينالغل ا ىتقان مالغابلاف مكتب وأ ناعالهنلاو مرحالدمح رالا هنزخأو نعملاقف لاق 0

 ' [|كودقن اكو ةريثكمن_ءاحوهرايش اودع ران قبيطخااذسهى ورازكهمف ةرعب الوهو هيل اهعفرذ هلا أ رمقويوا بدعة

 ىدحاةئسس ناك اسافاهمءارعشلاهدصقوت ان رحامو ران ااهف هلواهعلا ل ةتنا وه ارخاوأ فن ا بدعم 5 0 ٠

 00 م را ل ةونيسمتو نينا لقد نيسحنو ' فا لاو رع لكاذف

 لوتشا وذا ايلاواساعار كلا ها انرنعملتئاملو تسب ةنيدج لق ناك مه 0 ا الفروتو ناطاسلا مهد

3 ُ 5 2-2 

 ددعراو سيح رذقأ قى

 هراث ا اكتو هلق تهرامد

 هتواعسس نما اوقر 3

 "|| موحراا ىرالةرذمردش
 , دا كاوا ةيئارد م
 | ايان لتو ولولا

 ءعاطقنالاىلا ا شلت
 سابلا لوا نمافوش
 رقغلا نم هيلع 1و: ساق
 هقاط هإ[ة<ءالامهقاغلاو

 هنامزاضعب فتك ن اكو
 فقدضا امو هناثاب تائب و

 | .ذهنعذاباثيحلاقنم
 (رعشر كاوحالا
 هتمضز :مرهدلات نأ ارداو

 هب اععةزورةمهنسادت

 | لز أ لسالال5أ ف ىرساذا
 | هتقاوعقدعىمرزح لع

 زسغلارهظم كلذ عو

 دش و هيد 06 ا ىلا ل ا ل عر لحرلات سح ًامنعملاف عضو 1

 نضح نمناكرالاووذلوزت ىتح ع هل لاو رالاد_-ناببشلى

 || ةلحص ا ءانوناهدعب وةمهعملاداضل اوي[ ههملاءاخا تشب ن ا
 امون ءاصش |سضعل نعم ىلع ل خدو رابحتالاوراعش الا فريك رك ذهلوانذحى أر نمد ل“ ١1١ قلاقب

 م | و ينسا ىنكلوالهس كاذتدحواكملع لقي نم ضعبيْك يلا عفشتسان اتدرآول ىفا لاقف

 تاو لعن فكل أحر نم ىسفن تعضو ثدح كمرك نم نعت ناثدأ ارناق كاضفب ثيذغتسساو كردت

 عهتمر ةقحجراو ل

 2 باطخابت روملاد تعد رراسصو مهتيقل ا تشمداق

 باّتع ثسا اذاءا.تلات هت 4 هناك نانعلاراّو_تلاتْك

 نايحالا هب تندعق نم كارد دع مهُش 01 ”حام هرلاو ل مك تكرتو
: َ 

 ا ى و اربوهاذا نعم سأر ىلعان اامنسلاق نعمتط

 او رثك ذالابعلا قطا < ىدسام لقدتلاك ص

 اورظتناو كيلافواسراف 6 فررهد لأ

 اهلوأوه:سح اورعسا ارذنأ نم ةدمصق ىف موروك ذملاءرعاش ةصفحىلأ نب تاو

 نعم تيصأ مون سعملاَن 1 الانتناودست نأ مزاكم د قبو نعم هإب نسل ىذم ا

 الايحلاهيودعلا نمدهت * رازتتناكىذلا لبجاوه م الالس ةسام مالطالانم
 : ”اشروأو قارعلا تاطاو الاهنلا لسالا ام. ىورب دقو د نعمدقفغل روغثلاتلطعو

 الاف ىهونيسحزعلانكرل « هايناح هر ماشلالطو * الالتدا ةسالحملا هتدصم

 عوشخ هلداللاواعتاق دع الازةادغ لوز دن نمو * ضر لك ةمامتنم تداكو
 الاعف مهم 7 0 و الايثخاةب لوطت تناكدّمف

 1 0 فرعلل نلاط كرو 3 الاس, عهترسفح رازناىلا 35 نعل مواحح نتاننلاناكو

 : الاؤسلا هل" 5 لضف قبسو 5 لقب لكل مع اكن هىذم 5 الاعترا ةدئازئا 0 لآ

 ًاياظعلاىوذفك ؟تغابالو هن الاحزلا مةحاساوطحالو * نع« ىل_كدوفولا دعامو
 الرع ةعرجم فو رعملانم »* ضاحك تن اهو “عب الامس الو هين نسم اننع

 هودفهيزنيتماشلات لذ 4# الام ريل اةاغهن مسا * حلالا دعال ضب ل

 ٍ الازم اقلط اودذهلا فو.س د نكلوايهذ هزاك كيلو يب الاطف ايفر هسملا تبلو

 الادةءاو انما نهنفىرت ا رمت ىطأتا نسم هتدامو

 الان لمضفتلا هب وت لضفو * تائقاب رماح نمارخذو
 اتذنأ ةد.صضقلان مو



1 

 نيعتاربسع كلاع تسلف « الاقتنأ كلرهد ناريعاب ر# وجر تنك نم[ دسأ ى دف

 الاعتش العتش راثلار 1 5 نرحل 1ك ءانس الا فو 5-3 الاهمتا الااهعومدب تنأ

 لو ىذكداعناوصىرأ «* الاقابلتاهرهع نءاعم * ىنولو ىعمحت ارزإئاقو

 الاخ هثر وأو هب رمذأ 5 ىحنزملاهاررالح ر ثأر «ب الاقصلا دّمف دق ىدنهل ا نم

 3 العر حنا ة يسم عسل 0 ترك ]ىذلا اهلتا د

 : الاف الا ىتسفلاب تلقت د فورصاهلنونملا مانآو

 اضدأ ةدصقلا نمو

 اراطعل اذا ك.اءىآفهلف 3 الاطف هي ترق دقلاعل 35 ني م

 رم اثعش اودغ ي ىاتيلاذاك لع ىف هلو يب الالتعاوبذاوكىنم ناعج

 اه لكل كيلع أ فهلو د الر نتن مدس ١ دب ىفا ةلاذا كبل فا بيلو

 الاز 4 ديزبال اماّعم د انس ذا ةمالابانثأ 5 الاحسلا اهلما اوحىاتاهل

 ١ ىضمأ نم عئاقولا دهشامو »ل اوناللاونلا ههذدقو ف نعمدسعي لحرت نيا اناقو

 الاسرلاالب رومالا وهاذا ع لاقريغةمللنا كرك ديس 35 الادشأو امدّدم ا و

 اطافح هيتدهشاكر تعمو .* الابوتلعج هثادعا ىلع * قاوللا كعئاقو ىدنرالو
 الاقناكدقىذلاحدملاعم مي. ارسم ابةيمأوانلابح د الازتلا هسراوف تهركدتو

 .الاقّتعالحرلا كا اونليطت ماعلك كلو < ناكو ماقأ

 الايح هل دل انرع ع ىل اوافسأ هإرّولاو

1 

 لوذبأ تس ًافنعمفكتن سه حرم بل .ثبذ ّآ رمعحلاقف

 الا ع هترخسرازناىلا أ نعامهلكسانلاناكو

 نقم نع هبعهساموأر عر ؟ ديت او سهلا قف كا

 ىحفاانةيطعلاتلعف يي الاصت هن دوت امانل د نر تدفن

 .الونلا لذا كارودا مار ناد عرس عت و الاطلا د مو هيدانل
 الاثب نإ مر ءانب + ىح كونو دل كل ىنب

 الامديش ب هدب هيدو< 35 لآملكب ىمربسلا ن“ 2

 ىلع ل دهنامدنلاق ديل ادمن قاعالاباك ىفاهسمالاجرفلاوبأ 6-2 .وفرصتاو لاملاضيقغأ

 ةدصقل هذه ض عب هدشن اةدث از نعمف ةصفح ى أ نب ناو ص ةثه دكت هللاَقف ليش ّدرلا نورد | |

 ملت :رماةديصقل اهذهدعب ناو ن الاقي وهعومدنماه داق ةح رك هيدب نيب تاكو لاق دش ثرلا كف |

 كاع بص ىتلقتنأ | هلل اق هنود نمو أةفياحت ماذا ناك هنافءرعشب عفت ا

 . الاوؤالفلاوألابهذدقو أ نعمدعب لح رتش أ انلقو

 لحخددت ”زةصفح ىأ نب ناو تي ًارلاق ع 0 .برلا نب لضفلا ثدح هتدسصق معساالوأ آش ودعا هبا ١

 نم هالافاعدمند تنافر ذعار هلا نمةعاج ف ةدئاز نن نعمت ومدعب ىدهملا ىلع

 فلسلاةزيسراسو همسالاو

 رعوهت اكدلاون زك ارتسو

 رهط "او هيأنو ةةومز_دعسم

 فئاطو ءاداقماهشالا

 نم ةقرت تع قد عازل
 تاكل دهم عاملا ْ

 تاماركلاض<الاتسل

 نينار !اوروذنلابهملادصقوأ

 ةعئاطو نيل تانرأ ٍؤ

 دقهلناهعنر تاكو نيحالملا |
 هدي

 مهرد ىلارخداوهرظتناو ا

 ىدآو نيفك-لاو زيها |

 نايسرس نع هلم 4

 ص ص خرم هلي اهعنر ت امو ا

 نيدسو عست ةئس ةضرهلا ا

 هللادجسر ةريقو ةنامعتو ١

 . ةدصققهردسمرزعلاعت [!

 هايقعقهتلارساشار مساق ١
 3 0 ز 00 ا ةصخح فأن ناو رص 2 د ءارعشلا تاقيط ب رام ىفزتعمانيمقلادبعلاقو ا ارا رسحلا ن 0 هَ رامز

 0 : 0 ا كفى دم نم لدن لد لاقنةدُت ارز نعم ىفكتيثس نمد شن كي ولاتف ىتربلا ارذعس لع | ١

 بهذ دقو هتيركاوكرتتو |
 ا 6 ْ

 هدانسالاودماوتلاكالع |! - ا
 ل ا ا هرةعج لاق عر فالف هيدحن ىلع هعومدلسرب رفعج عجوة ديسصقلا نمخرفتحا
اتاك م كنماهعم» مثايحن عم ناك رفع لاقاللاقأ ايش هله أو مدالوأ نمذحأ ةيثر 6

 اماوا-رشلا از ا لاقاسلعك بش 

 كح 3 .نيوس 5 0 ا ا ةتادجتر كم نعلن سعأ دق كلذ كل ىضرب الاك هنا ن امناناق ةردعجلافرانب دةثامعي رآر رولاهنلا ملصأ |

 آن زاخنا نمضيقاقكا ذ لثمن خ لاندزو تانطامفعضلاب لات
 10 1 ا ا ىلا فرصنت نا ليقراش دةئامم وافل

1 0 
 حالفلاو زوغلا اراث ؟هنييح 1

 ثيايالاداوهتادجر ناكوأ
 هذوح ريغهتحار ةحاسف ُ

 هللا جر ناكوهتتامعسو ا

 اصرحو ف ءاأتلا لعابكم ا

 فياص:لاورب رثلا لسع ١
 هلاببرطخشأم لكس تكف

 نعهمب#سمزببعربسغ نم
 ىلاراظني لكلذ عمو هلا
 0 موني سم عضم

 هارسيت لف نيتركرصبلا

 تاو مداعألاو نامحالا
 قرع : الومداقإلا نع هطناصت



 ءاقرو ةقئافل 0 هيك

 ريسغءاقرزةرطانلك امو

 رفع كال وهو هلسيح

 د ١ نالطبلاو قلل ا نيبايضاق
 ظ

نب نيسان اس اضن !ةردانل كار 1| مو هتزئاحن ا ْ هيلع ىرغصا|ىفاودساو
 ا ن نهم ئد ىالارشالا نب ريطم 

2 ىااس رقىراذلا شو
اد نمىهواضا هل 

 ةساجلا ن

 0 ةنيساخو فصلا
1 

 0 تان ع لا
ىلع 1 احو جواتل

 ١ 0 و 

 ١ ضعبل حرشو هيادهلا

 | مكيدست رسما نر
00 

 ا 10 :ريبك نما ا

 سلاح ادت عب نأ هتداع نم

١ 

 ١

 نس رطمهدجو نأ ةعاضتشلاو مركسلاب فوصوم ا قابلا رش ني نازذو1اوةعبدب ةردان لكيدتساكت نم | كلذ لستنب و هدحسمىف

راب هرم مح ”رغنملا مصاعب سنق تالن از ةولاهلليقاماو 3 0 3 34 رس: وأب ب بالا
 ىف ١ زهد ىنعمو ةيوغبت ' فاخ نيح 

 ولأ اوهفاخن مدعقذ|

ا محدزيف ناب عضوأ 8
 م 2 |سانل

 معا ىلاعتهلااو مد 3 ب
 3 ٍ حرشو ن م لك نمهنأاع

 1 ناتس .ول باكو نات اباه

 طافاح تاوند حرشو ا ريسسقتل ا هلوزب زعلا هلا باكر يسغتناروهشم ناكو اه تدحودادغب لشدو ةريصبلاىلا لقتن اد ند هاصأ ُ ١

 ا ناك حشو يزاردملا

 ا ديعو ىمجلاديلولا نية يش هتعىورو مهريةوىرهزلا لاسم نب دمتو محا سنن لاعضأ اواض أ هركذ د ا

 1 1 دقو ىمعملا رف قلئاسر

 ..[امسفتلا ف ناملس ن لئاقم ىلع ةنالث ىلعلامع مهلك اخلا لاق هنادنعهنلا يضر ىفاشلامامالا نعى ١ رتل, تك ةزغودرل

 || طتسفاسلا ناكروصنملارذعجابأ نا ىورو مالكلا ىةمينحىبأ لعورعشلا فلس نأ نب ريهز ىعو ١ ضورو تاملا مزح وات
 هرهضأ ىتحاراسهلع طوقسلانمرثك ًاوههجو ىلع عمي لعحو هيلع ماو هيل داعف ري هريطقبايذلا هيلع

 1 عله «!لاقدلءلخدالف هان ذاف هيىلغ لاقف ناملس نب لت اهم هللةفبابلاب نماورظن ار ملا لا ا

 ١ ا دعقى رخل ا مهارنالاقو رونا تكسفةرئابخلا هي لجورج هللا لذبل 1لاقبايذلاىلاعتهللا قا اذا ا

 0 لاقهسار قل نم ج ني لسو هراعهّلا ىلص مدآ ل جر هللانتف شرع ءلاث وداع واس لات ناعلس نب لئاقم .:

 ْ | تاوالا اذه ءالعنمو)ي

 | فاهاءمةلمتلاوةرذلاتنأ 1نسحلاايأ نناسنا هللاقف شرعلان وداع ىنوأ اموت ناملس ن لئاشم |

 .ةدععإ 00 هاه 0

 تارضاسحملا نم نيحابرلا

 ندثا كل قاورسعأ |غابدقو

 هللا تنك نق او

 6 أ

 رهسشلانأدلا عم كوملا

90 
 5 ةيدصق 3ىف هلباهجنر اكن 1

00 
0 

 ةدشل و ندمدعب لحر تأ انلقو# لذ املا تنل فعلا لان اة يضم د ياو ارعاش لاقفتنأ | ٍْ 7 0

 اللا ونلات هذ دقوائل اون بلط7 تحد ور 0 ذااثبلا ا صع' حقرم -* نم كرب هن

 | | قءاذلخنا ىلع ل خدت ةارعشلا تناك او ءارعشلا عملحتد تتسلل بقل ماعلا ناك الف هوس رسأ | نان! ةسسراقلا بتكتلا
 ||« اهلايخىف.ةرئازدتةرط اهل اولد قرش اودي ني حلا سماع نشغل

 ١ 1 ىتحاهنمأن انفاق ممالك فحزي لزب موئدهملااهل تصنالاق ناو سمتجسرت ىف اهضعب 0 0 ُ 80006 الا

د فا أ ةلامع هلرماف تيد ةثاملا تف ى متن هللاق مث عمم تامعاباعا طاسلا إءراص أ : ىلع ل ىتاوسملا
 ّ | لا اذهو ههر

 || ىنةفالحت فرعاش اهطعأ فل ةثاملو' اهنالامي دايو افرام عكس را قالوا دل يلو وطي ايم

 ١! الثامن اوستن :ًاردةلود.شرلانورهيلاةفالخناتشفأ نأ ماياالاثباي لف عسب رلا نيل تقلا لاق سابعلا ىتلاعح ىذااهدجلا

 1 ىتح هل -رباورف لاق هل-راورحات دنع

 تسل هللاةف تصفح ىأ نب ناورم كر ءاش لاذ تنأ ٠ نم هكلاقفا ارعش دشن دقو هيد نيدعأر عشلا

 : دعب هيلع لحد ىتح فطات ان دنع هن ار اودحلاق ثتببلاهدشن اوازك“ نعمفلت اعلا

 اعب سه اع سه ىداوغلا ةقسس دب هراسع | الوؤو نعم ىلعاملا

 اعرتمرحلاو ريسلاهتهنتاكدذو * هدو-تب راوفنك نعم ريقانق

 ادهم م .راكملل تطدخ ضرالا نم * ةرفحلوأت نأ ندعمريدقابو

 اعدصتى تحت مس ضادح ناكو لو 5 تيمدوحلاو دوال اتعسو دق ىل

 اعئيصدارجت ليسلادعب ناك اك أي هتومدعي هفورعمف شع ىف

 ا اعدجا مراكملا نينرع عصاو *«ىضةناودوداىضمنعمىضمامو
 || تيتالةلاط الا فوح الواو انهاهشداءاىلا ةحاسالف ةفر اقسم ةرداندامع نب سحاصل اةجحرت ىف نعل قيسدقو

 لوالاو فايحا اسوس ماظطسل هرغح ىذلاناليقو كَ د رمس نثر اناْزذ

 »*« (ىزورملاىفاس ارخلن اءالولاب ىدزالاريشب نبناعلس نن لتاشم ناو )وع

 م د امن ١ ل لن 2و || مدقت دقو ىيبسلا قد» |ىأوهرك ذهدقملا اب رأس ءاطعورييسنب دها نعش دل اذا وروهشا

 0 ءالحالاءاملعلا نمناكو مهريغو دعما نب ىلءودراعن ىرحوهرك ذمدملا فاعتصلا مامهنن قازرل ا

 1 ْ لاق ةنيمع نت تايقسس لاقو ىسفت ىنتبعا اا ئيلبب تادارأ ىلاعتّنلا نكاوولعنم اذهسا لئتاعم

 0 ءةب وقعا اتنانفنايغسلا# كرار ا ا قيفلافاهز ومى مأ اهمدنقم 1

 فلتخا



 - ءلامأطو اعز اذا راس نول هج دهمتمم د دههسسسسا اسلام
 دالسبل ا هذه نمويرخو || اريثك تنك ديلولا نةمشبلاقبذكعلاىلاهمسن نم مهتمو "هياورلا ىفهقثو نم مهنه صأ ىفءاسلعل فان

 هرم لضاقاب عسمت داق || لاعفهنع كرابملا هللا دبع لم سوريعالا رك ذ طةهتعمس اف لاّقم نعل مسا :وهو يالا نبةبعش عمسا
 ملصم ىلو ما م6مدافتساو

 ىريكشاطن روتشملا نيدلا
 ١ ىب رخل ا مهاربا لك سوهثب لح كرت هنااضد كرام ملا ثبهلي ادبع نعىورو ةدايعهتعاتلرك ذدةلهللادحر

 م ا لاقو نين عسب رابلت داونذال ف لاح تاماللاعف هن 0-2 عع لهلت اشم ن ١ سس هدا داعم أ 0 هلا 8 كلا نم 2 1

 راقملا ف كلذو ةذيدلملا باب يعن باب هور ععار لادن عدرا باب كاع !ىلعو ىلع قاغالثا
 قوحال امزالمراصء هنا

 اا لم ناار ١ نم ناك ن املس ن:لئاقم رايس نيدسج أ لاقوهقلي لوا مش دهان ءلت اتم ععس مواضب أ ريهاربالاقو

 فماكتي ناكو لوةلارعتهمو ثب نما كلوركمم#موهوقارعلاىل رخو و سه ىلا لو عون لهأ 0

 ب 00 تا لاا لاقواروس جالا 5ناكن املس تلد اتم فاجر اوه ت سمار كانو عسب اور ل ْ

 يمك ةسووف هيرازتلا : مم-سوهيلع هللا لسصهّننالو سر ىلع ثد ندا عضو نوفورعملانوناذ كلا ٌاسنلان جرلا دب عولأ |

 وف رد رو ا يولصمابف رعد وديعس نيدو ناسا ارك ناملسن لتاغمودادغبب ىدقاولاوةند دملابىبح لأ نءاةعب رأ ْ

 رع نيثالثب تاطاس ناملسدوادابأت لأ اس رجح - الاركوأ لاقواب ذك ناك ل اقف ناملسنلتاقمامول عسكورك ذو ماشلاب ْ

 0 ١ بازكناهلس نلت اهم س الغلا ىلع نب ورعلاةوهثدحا اوك رت لاف نا_عاس نب لت اقم نعت عشالانب|

 0 ١ نبىحلافو ةنبلاع 2 ؟مضومىفلاقوهنعاو:كس ناماسن.لئاقمىراضلالاقو تردحلالورثم|

 . ىمل ”امريسسفتا !تحاص ناس علس نب لئاشم ل. نيد. ل اقوئش هث .دح سبل ناسملس ني لتاقم ن نيعم

 اشاب ىلعةسودم مث نيعب راب 5

 ةفيطولابةبنيطتطستب || ©:

 ةزينك ةس ردم م ةروغسما ١ نامل نلتاقمىحاسلاى < ناب رك رالالو تدخلا اوراس تزازلاع احولأ الاقدأ اخو 1 أنا

 المل لك نحسح ناولس ن لام ىتسسلا ثامن دم م ةاحون أ لاقو ث ثيدخلا ؛لورتماب اذكتاك اولاق ناسارخ لهأ نم
 نار هلال عىراصتل اوذوبملا ن ءندان تاك

رلاهبثنا يشم ناكو مه" قفاون ىذاازب زعلا
 ع 1 1: نيقولخملا,ب

 هيلعىراضنالا بون ىآ 1 رك ذتدرأ : نكل دوصقملا نعاني خد قوريثك هّمح ف مالكسلا ناقة ابو ثيدحلا ف كلذ عمبذ ©,ناكو

 ىلا مث ىرابلاز راع || ىلع مالكلامدسةثدقوىلاعت هاجر ةرصبلابةئامو نيسعست:_سىفرتو هنأش ىف ءاأعل لب واقأ فالتخا
 مْناملاسرادملاىدحا | ٠ باوصلاب لعأ ىلاعتهثلاوةداعالان عىنغاقىزو راو ىدزالا |

 سردتلاو ءاتفال او ١ «(ةلودلا لش بقلملا ىزاخلاىركملا لتاقم نب ةيطع نت لام مءاص#لاونا) د 3

 هل 92- ل اما ٍإ 9 ع 2 ع ع

 مول لك هلزيعوهيساماب | دادغب ىلا ل دوو مهقرافف مهنعهتلحر تبحوأ ةشحو هتودنا نيد وهنيد تعقوذ برعلاءا سمأ دالوأ نمناك
 اهاعدب ز تامه د م 3 5 5 . 5

 © ار > لأ ماظت لتقاملو هرهاصو كلل ماظن رب زولاب صحا ناسارخىلاذاعو ةنزغىلا ىبتناو ناسارخىلا عير
 قرح ةنئاك لزرع ةرشع |

 ل ىلع مز عوةدماه ماقأودادغب ىلا داعم ءهةجنرت قامهرك ذمدع:نيالس روك ذلاءاسهلاوب' ارش
 0 ا

 نا ديزي 1 تاطانسلا 8

 هانيعمْتاهأسناطاسلا || رواغتسملا مامالا ىلا بتكفريهاشملاداو الا: نمن وءالعلا نب مركم نيدلارص اناهرت زوادنرسم تان

 ةيييسس كا سأر ىلءرهلظ:.ىلاعقوف لانا حالا هنوعطمروك ذمار زولا ىلا باكي هيلع اعنالا هيف س.ئلد ةسقنلب |
 نت ل 01 هيدس امو ع.همريخلا ف هقي رطو عنشمعالعلا نبا فوت عجرلا لب هللا عرس ًاذعملان رعب اءاسول اان ايمتع

 نودماع اعلم 1 || هنأر ىلع ضرعو هيلع لخدف هلنذاف لوندلا ف نذأتساورب زولاةريضحد ىقاهاصواسلف نامركىاهجوتو كلر دو هلا 1 ا || باكلاع نعى غتساو رطسالا هذ معاحهلاولأ نك اقمال لاودرب هايم بذعتس وءراش رولكس ْ ١
 فاكتلا ح راممةيمصلا | ارم:_ىسا| || «تعاس قراني دفل أ ءاصهلا القط اواهمتاكسلاهظعتواهلالالجاهتسدنععبرخو ماقاهارالفةصقلا |
 3 1 هدشناقهدشنت مافاد رعةردعةهعمنا ءاحجمأ اونأ هذ نوفل لادا ا

 :ىيضلال 0 ١

 ةصوادتوو 0 ْ الفالاو ءالعلا نب اىلا 5 الفلا صرع عرذب سععلا عد ا

 ديزن اتا ا ١ ىرخأراندفا ها قلط ا ةديصتلاهداشنا لك" النو ىرخ ارانب دفل هلقلط ةتيبلا اذهرب زولا عمان

 قاريمأ ناكرو زا نان [ عوج رلاةعرسب كلاعددقو عوف ص عومسم نيسنمؤ ريما ءاعدهللاقو هيكرت اذا اوجعهيلاداقو هيلع علو

 : لزئوناس ارخىل اداعو ربما اءاروامىار ذاس مثال.لقا مم ماقأ اددادغب ىلا عج فهبلا جاتحيام ميم هزهجو
 وأ هداعف ةيهان 0 ةيصق

 ةراماناهلس ناطلسلا | هرعرخ [ىفض صواهنطودساو 0 مرتك | اوذأ صااهبىوهوةاره ةن ةزيدمملا
 ماخأ اس كو هنسأمأ



 ا ا لع

 7” كاطارلا انناطلس رك الا

 رعشتساف رفاملا ناخ ماس

 ريمالا ع نصرونزلانامديزناب أ

 لاهسأ نمالدم .روفسملا

 كابس هسسيحل 2

 ١ 0 رتةفاوكح و

 ١ 2108 5 نر :

 هسسعفت تأ ذنم ت0

 1 هل لوقامل اناطظغ وأد سح

 : ىزيضة عمق اذا تال: قاع

 ةعاط نع ورا ممصف

 | ةزاغالاو تاطلشلا هسأ
 عمجاف نامل د هيد ىلع

 ]| داستلاوىنبلا باعجأ هيلع
 : ل

 م ؛لارتالا ضوصل نم

 0 دسحو داركاالا

 5 ىلع مزءودودل ادشحو

 7 نمهدنع نعا اريغم لاتقلا

 ]1 مو لالضلاو ىتماافايرأ

 0 عا
 لدوانق هيف ةلا عال طقاس

 هبتاعب و هععشن هلال سرا

 1 ناودعلاو بلا اذهىلع
 امو ىتسيلاالا مصنلا هدب لو اضأ 2 ١

 0 اوةنوعرلادز روعنلاو

 ارم ٌةداحن 2ع ف درا و

 ] هعنر 0 در و

 3 لجو 2 ىأو هنامغظا

 اناع ب ناكوريكشساو دمنا ا

 ا سارذرتتساه هتضرأ
 : نمهيلعفتلا نكدالسلا

 | ىكادضصةوداسفلابابرأ

 1 حج ورك اءانلعم هيج لاتك

 ناد رات قريثالانياانكش 0 روع أ كاكو هدسعب نمك|ملاب روك ذملادلةلاءوحأ ماقنيناسمو عبس |
 ركلالغمانتأا اومدقو ليةعو::هدعاسا لفشل قدلةلاءاس فوت ان داوذلا بت او نيناسٌتو تسةنس ف كلذ :

 بقنا ةناريثالا تاريخ لاقو هاصاحا ذو هترصتافكاذفلوقل الاظأ اوت ىحتعي ددناب لصوت مث هئس ١

 هنقيلس انة همدأ 0 2 ْنَع

 نمل ازا ةقاطالا ا

 : كان درع ا اولاطبالا نممدنع

 ا ملل

 ةئفلاربمدت ىلع اوعفش ا

 اضااضموأ' 8 :
 0 ناطاسلاهن !ىاريطا اذه

114 

 ١ ةلح نمناكو ىلاعت هن اهجر ةئاهسجنو سمنة: سدودحف هل هءفوتو .ناتسراسومأاىلالجو ندوستو

 || تابتاكمءرك ذمدقملاىرشتتزلا مساقلا أ ةمالعلا نب وهندبو قئارلاعددبلا» اذ هلوعافراغلا ءاردالا
 هنعامجالاليقهيلابتكو تايعادمو

 هس ةبحلأ #* سس *« هرردئراردلال ثم « لماكسردأ اذه
 هريخ فان |دعف نع هرآ/نارصلاك

 دسكلا بايسهةئم ىلّتعاف * ارش ىرعشرامأ هر ع ىرشتزلاهملا تتكسف

 1 رمال 5 اذاتنلارسأتسال فيك

 1 مهداربا قخس ا ىنأ ةجسرت ىفهرك ذمدعتىذلاو هروك ذاار زولاو لاعتةثلاهجرتغيطل عواطتم لك هلو

 نيثيبىزغلاةج رت فاهنمت رك ذةنانط ةيثاب د تصةبهحدتماو نامركهدصق هنافروهثاار ءاشلاىزغلا

 ةدصقلاهنهلّوأو سب رغلا ىنةملاامهتعذو برغلارعشلانمامه
 ايثارتلا كن عبرلا بارث مشو دي ايئاكرلا نكت عمدلاباكردو رد
 ايئاصسلانوذك نود ءتنالف هتيقعقرقعلا قرين متعماذا

 عدلا ىلاعو را دنعام و9

 !رلاطملا قيمسعلا مثلا لسة اذا جم صن ىسعناهرباهل سعو

 يب ايساوروأةيدوأق نهارت دي انفاوطاما ل الا نوصقرت
 ايسابسلا تحسم ذااراطملا تهسم هي ىتنابسحت نايتيلاك حناوس

 3 ابعاول ط اشنلا نمعالد نوف وب هّنف ةرع قرع نامرث نم معمم

 د ايراغموأهأ هن وا 1 /قراشم 5 ىنا|نمنيةناختاءار ونب رب

 ايساكد للا ىو ىت ىتحىش نكملو *« انراودلا لهل دنعاعلا
 ايحاصف :رعل |ىوس بعصا لدحاذا © تبحاصإ هم هرخدلا رعت مست

 ايتاكمادأم .راضنالا هلوتعلو #* الئاق مادام عامسالا هريصت

 ايثاع 71 ىط*وايلعلا ف سفانن 4 مركمل-ق ارداخ اثيلرالو
 ايلاختتراص مالقالاب لاضاذا هي نك 0 3

 ايقانملا نت زي الضف هلانرك ذ 35 فصاوت ةانااناموق ةنازاذا

 هقرط ةرازولا ءاظع وكت 0 «# ايحاحواننع :رهدااهجول تناكلا 8 تا قلاع هاش مشلاه

 ايئاؤماقامزاهارخازرحآو ع ادءاسدمامو اهالوأ لوانت اهاكستمةلثلسذداب ترا تالا
 معآ هللاو قابلا ىلع هلال دابنم جذ ذوءالااذهىودُت اعلا ارو نم ىب

 نجرلا دبع قولان بو ر عنبر فعج دام لاني عقارب تيسملانيدساةلات اسحب اع
 نب ل. 5ع نت نوح نبةخهط نب هن وح نب س د5 نندن ر نب هلي دبع نب ارم اريغصتلاب ذب زن نبا

 ليقعل انزاوهنب ركن“ هر قاعم ن ةعدعم نب اع نت بع رن تعك

 ي(لضوملا بساصةةلودلا ماس بقلم ا

 ْش ةنسقكلذو تنبلا اذهلهأ نماه 803 لصوللا لككتلظ نشل تالاف .٠ او ارح ناك

 5 ١ ةنسداوذلاو تامالف ةشا ئىليدلا هنونثإ ةلوداادضع نس رصتوتأ هلودلا هاهم وزتوةلامماثونينامغ

 هنلاذقت واكو هللا , رداغلامامالاه.ةلودتل 18 اونا ارقلا قس ىلد تاغقرتر دن نس>وةساسو لمع



 00 ةقرغلالاصكتس اوهيغاببلا 2 8 :

ا هبيغاطلا ا هفناكو ةمقتنتعاطاو لس رفالا ١ هنالث راد 01 00 زابثالااه سيات مالاوءاولاب
 عتاب

 زئارح اودلقتو هعاطلاو | انآ ةلودلا د قعمرباساتنك لاق نيهاش نينا ارعناءاسقلاونأ ىكحرعشلا مظنب وبدالا ل هال ةيعتو لضز
 ةغابلاة معلا لصوالفهعامتلا |

انهرصتبل زندقولاوزلادعب فاعدّتس امئانلزنف نيميصتوراعتس نيبامر وك دااداقملا ءشاو رقع نا
 ك

 ءاضةلاكة ينوةرهاطىلا | لمأتب ام اق هندح .وذهياعت ا: دفةريثكءابمو نيتاسب ىلءالطمناكو ىونغلاورعنبسايعلارصّة:فرعنا|

 تانلسلا يضرم ىلا ىهاذافا من قف طئاخا ىلع ةيثلا

 دا ا ملسا وهدا لاتغتتنكدق « كر معناا كقرافمئكو ردع نب سابع رصقاب

 كلرذعل لب كرب 20 وللي كرعلاهاو هر هدام د ركلاعفيكت در
 00 - مور دسع /

 . ١1 رغلا انام +
 تاعي رغلا لباعتوتاتكغل : تتاكلا اذهوتلفتناشلاونتالثؤىدحا سيفو اد يدنا ست

 ىتجوبرخلا جرترادو |

 سيلا مداستو سيلا |
 تاو ةكرعم تماق سدا ١

 هنسالاة نسل ا اهفصو نع

 َن دوكم كاذ تحت ناكو ىوارلا لاف ا ذمدق: دقو ىنتاا حودمنادج نب ةلودلا فس و

 رطس 1 نساك 0 رف 'ءاملع نم طحون د ًمْزلا كعضعض رصقاب

 : كردتل قوملاوردق ومشكن دركللااهت اكلاهاوهئكردح نوم نجتفرست

 رد يع نيتسونيننثاةنسفمطخ نا دج-ننىلءنبنسحلانبر فتضغلاهبتكو بوتكمنايبالا تتو ا
 تل هسنسالا ماعرالا ّْ قيس دقو ةلودلا قيس ىنأ ن انادج ن. هللادبعن' نسحلا ةلودلارم ا .ةلودلا: دعوه تاكلا اذهوأ|

 نملوالا ويلا ىفةبيلغلا 1 ٍ بوتكم ا ذتحوءادا فرس فاضي اهدلاورك ذ 1

 هز ليابلاه : لرشن لي وطب ومهاوطو + و. ملعامزلا ىف نأ رع مهمابق تب ردع الالعفامرصقاب ٠

 يد ا داع رة والف لتط ذ نرعرمالاهاج.
 قاثلا موسلاف اوصصأ 5 وهبتاكللا اذهوتاقةثامماثو نينانمو ناتنس ىف طخ عقارب بيسملا ندلقملاهبتكو ل ْ

 لازئلاو ركل اوطاعتد أ بوتكمكاذتكتوةجرتلاهذهبحاصر وك ذلاداقلا ||
 -ناالآ لاا ىداتمىدان : ها ا ردا

 هللارصتو لاح »بربملا كراس مقر بيسملا نب ا # ىعفنر انادقلو كريصيارط مترواس د ممتددبف مهترصأع
 .همالسعأ عفر و هدوتح ا ْ 0 لرب اوقف فتثاذدب دش قحاللاتلعو

 هللانذاب مهومزهفهدونبو | كلذ نمتبعف ىوارلالاقةثامعي راو ىدحا ةنس ف هام بي. نبدلقمانب شاورقهبتكو بوتكمدننو
 نكلد تسرذاثيمدراعم «|توعدفة عاجلا نذددق موسم هناةرصٌلا هدم تممهدقو :لاوفاذهت تك ةعاسلا شاورةلثا

 .مهءالصأ ! |! اوومتومامزعما || لتلهأ نمىونغلاورعنبس ايلا اذهو م رمدقنلامدهج هلو ما,أ ةثالثدعب تاحرو تفرصناو ةمالسلاب
 تاهيهو مهبالس اووسق ا |١ كوني ناكو ىمكا ناو رم نبك | ادبعن.ة لسه نصح نم برةلا,نيعسأرو ةقرلا نيد ىذلارابس ىدأ

 .ردغلاو را ا هوقلط أم هورساو هورسسكو دولت انف مسهسمأ ل وأ ىفةطمارقلا رحل هلئابدضتعا ا هربسو نر خلو ةماسهلا

 هلجاوراعلا هلع | نيناممو عبس ة نس ناضمر رهسش نم تشمل ةريشعىدحالدحالا هلل دادغب لحن دودضتعملا ىلا عمج رف
 ' قدصاامورانلا ف لودندلا || ةَثاملو نيس نس فى ونغلاورعنبسابعلا تامريغصلاهخي رام: ىف ىلا ىملظعلاهنلادبعو أ لاقونيتئامو

 هر حل نبل | لدم ايراسراخملا ثيل ورعد جدر يشار تعتال !يئصف ويلا رنا
 : . (رعش) || نب وةلودلا ف سءبتك امنيبناكو نوقابل ااحنودوذح افاغلأ انيس وهو ناسارخ ب حاصدجأ نبا |

 ,مدامملا صرحا كلم نم ا ثاملادب- عمها ىرحامو ربه نيكلملادبعةعجوت ىف ةياكملاءذهريلذن قبب دقو ةنسنوعبس شاورق هبتكام

 0 هإتقن كرت مالغهبلعسُت وذارايتالاب وهو سنا س ا«فووك ذملاداةملاامثدد ريوكانهرظتمل ناوسئا|

 ىرجىذلانمءامفعرك 1 وابنالانيرايقش هللاق ناكعتا ارغلا ىلع نوفدمهنالاقي ودامت نيعستو ىدحاةنسرغصف كلذو|

 . هردقءاهتنا دنع ف قي نم ٍ لصهتلالودر مير ضتئجاذا علا ديرب وهوهعدو ل-رالوقي وهومعج»ىل ربلااذهنا كو تيهو

 : ناهس هسعت درضاعت
 : هاثرو نيد ىذرلا في رسشلااهاثر تاماساو كتر كلاما االول نع هلل ةوهدنع فق لسوميلعلا

 را كل نامع هاتاكوهدعب نم سالاد اتت ماشا شاورم ةعس.تماو أ ةلودلا د فعم داو ناكوءارعشلان معا

1 
 م وتقرل يح ماركا ممصام

 اذا عفس نمد - و 4 هو ار تنسح او سلا ىف هناعرانت ,ي- 2 | سننملا ا ا صو ارح الاوسيسبملا نت نيب اون أ مهدحأ صالات هناعزان»



 : ىفلثق نم ددعن الاعب ف

 دي زي نيم رغلا نمةكرعملا
 ىوسفالا ةردنع لسع

 ىقرطل ا ف كاهن

 فرفغتالوف 1 الاو

 | دبز انناطا_لاركسع

 ىلا درواعجار ركروب زا
 هلعف ىلعامداناب زاهديساما

 هنن اورتسعمو ىلا

 رضحافم رصلاهشيطو

 ىداحالا نيدلاريخ ثلا

 ىلحبانو تاع لولاو
 ١ ناودعلاوغبلانم ةنع

 ١ عوجرلا ىلعامهدوشأو
 ا للاامهل_سرآو عادت رالاو

 | كلذ ةداهسثالتاطاسلا
 | لبقو عافشتسالاو
 تاطاسلاىلا ام ولوضو
 ا لاداعو هيأرنع لوح

 1 ةئالثلا هدالوأ زحاو هنع

 | دالب ىلاهجوتوراكلا
 نمهدنع قب نعرسعلا

 امهلوصولبتفرارشألا
 رهط تاطاسلا ةبتعملا

 رت يش نم هئااحام فالجت
 0 ناطلسلا هركشف نايصعلا

 | قام _.:وريغتوامم جت
 ا قع تيطتطسقف تن

 امها نمريلناةءل- رهظي
 0 مو قاغنلا ار 1

 ١ امهتلطأو قالتضالاىلع

 نعرو زلال وملالْرعو

 هلنيدسع ممامتفل |اتصكم

 ديزي اب ريسمالا صارخ و
 ملوهريست فذحو رذاس هنأ

 ءارضالا ن م ردح ردت

 هرتض طوهعنم لع ةينامعل ا

 ميلاوسالا عسا ناو

 رارحالا لقيصو ماشا ءدص ب اسمناف تايئانلا رددت هلوةودو رصقلا يمديك 1 6
 | ردصاعرو زماخشلادب

 لاو

 اامتمرطا طا حراس ثلاب ساوند تنيعساو عبس ةنسس خرم اف نوت ناس ٠ ها :
 0 قو هرك ذمدقملا ارصم بحاصك اهيل هدالب ىف بط خو تار هلا قسوْادملاودْفو لاو لصوملادالب ءاتنناكو ْ
 1 ل“ ديزي اماهتماوزدشتاو نادر قرا منو لصوملا از دءاصاعو نر ماام راوئىدحاةئس ||

 ار ازغلاةب راك ىلع اعمقجاوء دنا رك ذمدقملاةقدصس سيددرغ ”الاىبأ ةلودل روني دختسا راني دفا ةئام
 1 اهفرك ذ ةةديصقب روهملارعاشلاىدادغبلا ل بش نب ىلعوت ا هحدمو مهنمريةكس 1!لتقو مملعاورصنف

 : هلوقامتك ةءقاولا هذه ||
 رسينالانواعب ومهرو.ةندغف ا مهموسح روبقن ءنلادرا تفر

 .رهظملكس ايناللا ودك نم 5 ارو ود دل

 7 ردنكسالاةو امس كسا :اودلو 5 هنح وح نع لفل | جانراوذف

 7 ا ا ا ل ردا هدايا ءاشاس داووك ذملاشاو رقناكو

 :طوام لاسعل نم

 اًضدأ هلدر وأو رارذع نوقرط قلط اوافدس #4 قنعبطت هر الاب ا

 3 ةدحوركش | هلل وسم ااناق دع هدودج وهاب ١م نم لاملل دع انروم م ديوأ مسكت ناك م

 هدوه<ن مك ضرب امل يطع ع رواغمنايعلاعءلسمر تأ 0 37 هدي زامل اجاريثكار تنحي

 1 اغاك نانسلا ندا ف عتمو 5 هدب رع ف و5 فوربلا تا دع هتدرحاذاب ضع لس عمو

 0 / هدب د7 ىلع ىدب دوح تاس 33 قالا لاماأآتت د وحاذنو د هدوعفتبكحرارانا اما

 اًضاديلابوستملان هوهتمماورعشلا اذه نسحاام

 سمللاةنل فار طالاةنهعُيم د هبيغت تسل بطل عل او

 سعد ” ىلءامغ ترصب !اههحو ىلع د العاميحن ل نا.خداماذا
 روك ذملاش اورقريمالا معن | هب و-ىالاض أر صقل اةيمدقرو5 ذا ىزرخابلا رك ذدا

 لثاس ع راع د اراسقأ مههوج وتادواسع“# « مهب ًارجاغلااو دكا اذاموق
 اراعالااو ةراقو سوفنلا اودع ةللومسهاعد م 6 !ااذاو د اراجوأ مماعنامزلا ل دع

 0 ارانةنسالا فار طانا اوددق 0 اهراند#ت برا دانز اذ و :

 1 نسما ذات فوحم ةركبررك قابااش ور هاظلا اضل :ًارصقل اًديمد عارعش هإ# نمو

 هنورةلوطوهبناعأدربو د ةْلَط ىديعقريلاهحو را لي دأ أرطةسالا باب ىف 1

 هناكءاضمهسبخ قاوأ ىلع د هنن , دورهف نيناما-لقعك د درم م موف هذ وفو تع د ردي

 0 ةةديح ءودو شاورقهحو ىس 55 ” اك حابصلاع ذادبنأىلا 3 هنونح وهوشيط قرااج وبأ
 : لغبلاب امهدحأ رش , قشمدباناكن يشن فب واسالا اذه ع هرك ذمدقملارعاشلانينعنبنيدلا فرسشلو

 رطانمل كمل ةظعاصصأ لق د امهلدح ىف سوماجلاو لغبلا بورا الاو

 ع ”ك حامسصلا ريغانقت ام 5 رئاغإا ودعت اذه يي اثداشف هلل 5 ةيسشعا ر
 . رطانلا فيلل ادبعفرتعلاك رمداق نعمت لب د وط امفل 3 ركاسعت ضرما لادجابتل

 رءاشلا هب ولذمةعاقرالا د ” ثلاث كف وامهلام اننا :

 0 نس ساتى 1 درسا هاطل تاس نعنينعنبال اس هنا باحصالا ضعب ىح د5! و

 نسطانردبن ا نايل ا 01 فرامل 1

 وعم عبط اهم ةدعمبف نيذعنبالو ق ثم دباس مناكو و ىسلبانلانبابفو رعملارعاشلا اراكب نيعب رغلا نبا
 ْ رت ذوناعتهللاهجر ريغدلا بايب نفدودسو .ر ملا قس ثم ديةناهسو سلع عيستةذس .رهص فصتنمففزنو
 ا ا ْ ىهواهرك ذتيرحأ ةفيطلا/اسأر روك .ذملا ىرز 1 ارهاطالاضدأ ةيمدلا باتك ىف
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 امااطو لاحرلا نعءاسنل |لغش د اًهناس تلق لكل لازن الذ *«ىوهلا ف ليش نما أطشملاراغنا 0

 اتشاعمدغت سياربك هللا وب هتقشعف ىلافد ما ءوةشع د اًتهاصءاسنلا نعلاح رلالغش .
 ةنالثلا تايبالاهذه نم نب ريدخالانيةيما | ىلا ساملا ننارصن ىأةج رفد راتاناتك قتدح 2

 تت و(شاورقريمالاثي دح ىل اانعج ر) لعأ هنناو ساعغنلا نسال ى هب هلقدن رنا فتاصااونأ هدروألاقو أ

 ا 0

 ملت هردابلا لهأ نمةتسوأةسجنرمغ ىتقرفاملوعب ناكو ةعب شل اهحتامم لمعت دن ىذلا امو رمخأ
 نس م َْن 0 06 لاح و : 8 /

 قهساعفروك ذللاشاو رةهعلتقهناشد رقلعئاملوافةئامعب رأ اون رشعو س# نس بحر ىف فوفو

 نملاوعذوهوةمعم نيم فلالادعب وواولا خف ؤءارلانوكسو فاعلارسكتش او رةواءا اع رك

 عمرشد رقعمجاو ةراكتلافاعت تناك امالاضاأ شدرق تم« هي وعسملاوبسكلااةغللافوهو شرقلا

 نيسجنو ىدحاهرعناكو نييصنةنب دعتوعاطلاراهلثاوأ ف ةئامعب رو نسعنو ثالث ةئسف تاردينبا

 ١" لاعذ كلذ ىلعبرعلاهتمالف حاكنلا فنيتحن نيد عج هنا لقن برعلا نسىلعاب راجابا اباهو 0

 : ناكودلة ملا نب ةكرت هيحننأ نيب وهدد عقوق ةنس نيس ة دم شاو رقةراماتمادو مهم ىلا ًابعباف ةرضاانلااماق 0

اةيحارلاقهسحوهد.قوةئامعب راو نيعب راو ىدحاةنس هيلع ةكر ضيف دابلا ب رام
 ١ عالقىدح 

ةنسةجلاىذف فوتو نيتثةرامالا ف ماقأو ةلودلا معزي ةكرب بتلو هناكمىلونو لصوملا
 || نيعب روث الث 

ضروك ذملاناردب ناكودلقملا ني ناردب لضفلا نأ نبش رقىلاعملاو هين نباهماقمم ه5
 ١ نييبصت تحا

 ا ارعاشاع :ر.ادصف ن اكو لصوملاق رس رثل-::نفدوةئامسعب رآ ونيعت راو عب رأ ةئس مدح رلهسم]|

 : لح | ىفهتردصس ىلع ىرح هللا سما,مئامل !مامالات امتةفالخ نارا دسم ىلع هركأ ذمدٌقملا ىريساسلانالسرأ

 ا سل زق ىنعأ هن وكت ذدعب ريطادر وو هنعىذربأ ئدغاقورك ذمدٌلاكءارغط ناطاسلا ىلا بتكو

 1 ءالرتسالا ف عمط دق ناكو ةلودلا فرس بلم شد رقت ل سمم .راكملاون أ هدلو لدم عىنب ةراماءدعب ىلووةدس

ع عسر مترك ذمدقملاقوحسلاك يار غط ناطلسل اًةافو دعب دادغب ىلع
 ا ةعبد ررابد ىلع لوتس او كلذ ن

 قد ناطا#بلا بئاجنم
 قومستل ادالدىلا لءصو

 هليقتساف نامزلا نملبلق

 ةدعو .نيرام لا سئر
 بس امهطواش نيدردملا |

 هراككأ نم ريس رغنف [

 نمهعم نعهلاضتتسا نك

 ىلءضرعف هبازح ا صالحت |

 نسم صعب ناخدب زباب
 نأ نانحتلا هناضأ 8
 اواني را اول اودي 0

 ( هنازحأ اواص انس وهرادأ

 فوخلاونيخلا هيلعبلغف ؟
 ًالطثأو ايضاردب نك ملف |
 قى ناكف اسنان هنأو ىف ]أ

 :اناه ءايدصتر ل1
 ا ١1

 حلاصمفرعب لءرسملاااذا
 1 هييعر

 ءابخالا لاق تاوهالو |
 هل

 هي تهرسث ئالامارعاش تيطعأ ىن:أدح ىنعثردتس اللاةومدرفهتنازخىلا كلذ لمفزانم فال 1ةرشع

 نيعبسو عسب رأ ةنسلاّوْش بل امذحالا مون هنراعءاذةءاناكو لصوملاروسرعىذااوهو ًايشاهتمزخاال 1

 سجهرعو ةعبلا مون ةثامعب رو نيعيسس وتامعةئسرص هرمتشع سماح قدمك اطناناب ىلع لة فاصمأ

 دع ندم هلاقازكك روهشو ادن تكوعن رأو
 0 ذوورخ املا ف راعملا هام ىذلا هناك ف ىادمهلا كلما

 ماسلا همن نهصاوخ نه مداخ دلع بثو هنادخ رافق ومأمارك ذوولعأ هللا اوةئامسعب راو نيثالثد | 0

 : او.دلابلعأ هللاو نيعب سو عسب رة نس ىف كل ذو كلذ ىف ةعق او هلرك ذو

 ناطلسلاتنياضلزمتنأ هج وزو روباملنادلبو عيورسسو نارحوةحسرلا ىف ادجتنلا دوعابأ هداو درك ذمدقملا

 ةرشع عس رأةدم راع علمي شد رقنم ميهارب!ملاساب أ ءاغأ لةتعا شن رقنس لسمهدلا واكو تال راحل

 مهلعهومدقوهوحرخافروك ذا ارمهارب | ىلع هلهأ عف>اةرامالا قدمت هدلو سأررقتو مسم كاهالفةنس |

 تسةنس ىفاريص شنت ةلودلا جان هلت ذف عنصملاب فرعي ناكمءاتلافرح روك ن اقول كلا شت ةلودلا جان |

1 
 ١ ىصء نازح ناءغليفاهذ خان داكو اهرصاحو قشمددصةو مورلادالد نمةوانالا ذو تا كامو رضمو

 ةئامعت راونيعبسم وتس ةنس قكلذو اهلهأ نما اريثك اعل لثق وا يدجةق هون راحو مهلا لح .رفاهله ا هماع ا ١

 | تناكو اهلدعأ وراسل نسمح نفت ريستناكو هلثم كله نمهتيد لهأ فنك (وةكسامملا هلتعستاو |١

 نمرتك اف لخو هدنعت امهرك ذمدقاارعاشلا سويح نانا هنعلقنامزلج نموتنماءدالب فتاقرطلا

: 

م عج لام ىتنازخل:دهناو هتزحشأف
دب زا فرصر تاكو سانلا اسوأ ن

 نيييلاطل ا ىلاهدالب عيج ىفا

٠ 

١١| 
سإةق نب نانملش نيب وةئيناىرح ود :ريثك هرايخاو رهشأ ةدس ىف هتراسع نم غرفأ

 مورلابحاصق وومحسلا 
١ 

 ا ند اَدْدس بحر نم نب رسثعل اوثلاثلا ةعبإلا مون شد رق نب ل_سمدإ |ومناهدع ران ىقىاصل انا اضأ

 ْ براوبرعلا ميهارب ا عبج وقلط اءاشكءامتاماس[ روك ذملا ادهشيسحتأ نناىلوو.ءاشكللم هلقتعا عا

 مكر ئاورباناهنم يرئالف ١
 . هلا[

 تائداحلافورص دباب |

 بسامهطرهط  اعمحاانوأ
 امطعاددوت ديزب اندحو ىف

 عمي أو الج هلدعوو

 قرفم هديلبلا هباعجأ

 عيا عاوناب هباصتأ |
 هس ةيردغقحليملاو

 ب هرعت تاك هدالوأ عم

 هراعج ار ثك أ لتقولثملاهب |
 هتسفت هسضعل صاخو :

 مسههذمىف لوخدلاب
 مهضعب لاتحاو لطابلا [

 مالسالا رايدىلالصو ىت>

 تطاخاذإاذ نم اع و

 مولع طاس مهلل !لث اهلا

 بر ووهراث ندا نم



1 
 مسعرات ارجو مهراو
 جد هزوخ ف مم رضاو
 مهروس نمنيإ ملا

 ثنابح نمل عجاؤ
 ةرهاط ضرالا مهدوحو

 ىف نيلاعلل ةريعوهلعحاو
 لصواموةرخ ًالاوىلوالا

 لسراناطاسلا ارب
 نم ةدسع بسامهط ىلا

 ةيم» ايادهعم هثامأ
 هنم باطو ةياس فو
 مهلسف نم روساملا هدالوأ
 اوذبتالفنلوتةمدسلا

 ةدلي ف مهونقد مهداسحأ
 مم عف عاب ر ساو.
 ديس ةمركب مسهجرأو

 تاخديز انناكو سانلا

 ةعاخشلاب اقورعم روزا

 ةيسو رفلاو ابيل او
 ناكوةماةتسالاو ءاضسلاو
 اددرتموءاذعلاو لعالا.ىع
 ءاملصلا اوماشملا سلال

 ةسارقو وهف تحاصناكو
 ةنااسل اتحداأ هياالا

 عنيفا عبوس تارت
 هلناكو عقو اسوفعقوو
 فراعملا نمر_فاولا انما
 رعشلا مني ناكور خاف او
 هلوىمراغلاو ىرتما 3

 ١ عشر ةسراقلاب
 هناتسانيريزابناب هكرسس تا

 امسك

 تداعس ليز شادزكره
 تسن هناشذ
 نرسو ورمز ارهصق تا

 تونتتسام لارا
 تسين هناسفف

 نوروموىرادب وةراسو
 ىئماق

 ااه

 نم بيعش نب نامت نب ببلعنب ىلا نبش راهم ثرحلاوب أ اضن ل_.معىرءاسأ نمو ةثامعب رأونيناغف
 بحاصوهروك ذملاشراهموةجرتلاهذسه»لوأ فروت ذملااهملانب ورعنب رفعج ني ربك الاداقملا
 هلال-اوهمارك !ىفغلاب ودادغب نم بر خاملى ريساسلاةصقىقمتاعلا مامالاهبلعلزت ىذإ اوهوةثيدحلا
 رثكروك نملاشراهمتاكو اهحرش ىلا ةحاحالف ةروهسشمةعقاو ىهوةنس هد:ءماقافهيلاناسحالاو

 ةنس نونامتدزعوةثامعب رو نيعستو عسل ةنس رص ىفىفوتو تاعاجلاو عجل مزالم تاولصلا اودقدصلا
 : 1 معا ىلاعتهّللا و

 ديد_سريمالادلاوةلودلا صاخت تماما ناكل ذةنم نب رصن نيدل ةم وام لاونا)#
 «(هرك ذمة ارزيشة علق بحاص ىلءن.سحلا أ ةلودلا

 : فرطر ع ذملاهدلوةج رز ىف مدت دقو هنرغحوهش ىفةداعسلا فر رك دلارتاس ردَملالسنالحر تاك

 "||| نيهقمهثيب لهأ نمةريثك ةعاج روك ذملادلقمءدلاو ناكوةروك ذملاةعاقلا كلم فيكو مهرمأ ءدن نم
 || مهلوىحاونلا كاتو بلح وةاج ىلا نودد دري اوفاكو محل ابوسنملا ذة: م ىب رس دنعر ريشة علق نمب درعا
 مسمنومرك,ماشلا لوامناكو رزيشةعلقاوكلع نأ ل بقهلك كلذو نما كالمالاو:سيفنلار ردا اسهم
 ءالعءالحاءامركءاسو رنايعأ ةعاج عهف تاكو م :و-دعإ وعم ردد مه درص ع ءارعش دمه .رادقان واع و

 ىذفىفون ناىلاهتل الحوهتءايرفةلودلاص اختل زب لومدافحا نموهوذقنم نب ةماسارك ذ قيسدقو
 بيقعرعاشلايحافحللانائس نناناوند تب ارو باطر ثكىلا لجو بلع ةثامعب راونيستنةنس ةخلا
 هللاو ةثامعب رأونيئالثو سجة:_سةححا ىذفىفوت دقو يثرب لافو هنروصاملود روك ذملا ف هلراعشأ
 ىهوةديسمٌل اذهب نيصح أ نب قازرلا دبع نب ةزج ىلعن ونأ ىضاَعلا ارو اعتدّنناهجرباوصلاب لعأ
 تناك ناّوىلاعتهّنلاءاشن اهلك اهرك ذأسوروك ملا ىلع نسا ىنأ هداولاهدشن ًاورعشلا قئاف نم
 تييحاقو :ريستستات انيأال | اهنم انفع طقادحأ تنأ ارامو سانلا ىدنايدو-ول اة ملقةبس رغابتكلة ب وط
 ةدصقل ا هذهىهو كلذلاهرك ذ

 هل-اعرهدلا نم ىشخاملحآو دب ءانان ماد عم حل 1
 هئاحوممادق ىدرلالويح وب .ةذهومملسلا ىحانلا حرش لهو
 .هلمآشيعلا,رورخملاو نيم لا ىلا < مستمالس لانا ىفلارمعا

 هلطاموهنمنيدلا مي رغىضةن و « اهراعم ةايحلا باوثأ باسيف
 هلداحتهتجامىرسك لّدحو 5 هروصق هع نعل رصنق ىطم

 هلبارس هابأ هسنمتعتمالو 4 هكلمناعلس نعاكلهدصامو
 هلفاق لهالا نعىأنب رفس ىلع د« ىدتغ و حورب نمالا قيبرلو
 هلحاسيلابلا اوأنانملاى ديان « ةمازحخالا ناسنالا سفنامو

 هلئاوغماوس نعىوزن:لهو م ىدرلاةلودلاصلختأدبلاغلهف
 هإحاور تاعرسملاتو هيلا « .طرافف ماسلا ض وجم فككو
 هلئاضفنامزلا لوط ةنوفدسع م« نكت عورا ماوقالا نفددستل

 هلا هامسغلاىلط مهقكاا وع .هنار هيلع تلاها دس وح
 .ه)حاسربلا قرختسن ىدنرعو رع ..هيده و سجملا علو ناسك هل
 .هلطاه عشقا ”ىعسولانمءادج دع هرب رس ىفارئاسرصت نبا تأاك
 هلمارا: يكسيتف ىداثلاب قديلع هلامر تثتن ىداولا لع 3

 هلئاثوباكرلا قوفهدوح رس * ابملاطو باقرلا وف هشسعن ىرس
 هلئاقتنا ىذا اامرظناف كلو د ةطونم سوتلا تاه بعانأ



 هلهاسءراارغصتس دقو تاهح وي ىرثلاب لح نمردت م ىرثلا كنب
 هلم اعنعطللوهافطعدوعلاو أ« هردب مدلل زتهملاد_كاوه
 ه|ماناضيفئام ممنوع *ي اك 1 ىتح سانلا نويعضافأ

 هي فمات ا 5 لئاحس اسس ىمشلال ىجم نيسءابف

 هلءاو ءودبتمضلا !١ةولاس تاو دي هنانن و دستلاللا ا

 هلوامحام هننملاب و 3 0 رامسكلاب هنعداع و

 هلداحي مد لكوأ هدلابع ب لساب لك ىلعىداعلا تلغلاهل
 هل-اسم تامد#لا ىف هئكلو نيب ىدنلااهلط ضو رقهسلا

 هلئاج ل بهفكص لس هلزانم + لست لو ترصقىنأةرسعابق
 ْ هلواطد نم لع تلاط ةراعىلا د يل ل

 هلزانم تكردتتل ايست هداه ئمقأ لانى حتاماش

 هلزانيف ايداع و ةلذ زراف 5 ابفاع شيخل اهداتعت املاط ىّتذ

 هلتاه مقصلاف ا ىهاذا د هفس ةدقصو ىناملا ن نعحوفص

 هلهاك مدلاف دعب نأ هتداعو ييهبله كرعَت قرطلا سعى داو

 هاسماخ كرها نأ اولمراضاذا د الماح لْرعن اك ام ةفرطابق
 ماو تالكشملاتابب, تح ب عويصد عب سويلم لارثك دثأ
 ]د الدة:2 سانلا نظناف ىلع د ةرالط تك ىف امد ع نطاذا

 هلئاصاو ةلوضصوما مدانصد وب ةجر لزاوهنع تانرالف

 هلهانم سم [نيذاعلاتوردّقف دة وفعلا لمتمءارث ىذ رد
 ه][ضائمو ةروقومهتنفا ص # هذخو ريمالا ىدرب نأ هللا يذق

 هإناذ ةلايذلكوأ هماشاذا هب هدسعقد ربا قريلاك قنلكو
 هلهاوص اصلا ريغ ىلع تالظذ ع هفلخت مويلا تلم هابط تيلف
 ه[-ءانو مانالا قا هيباسصت د 0 نارمستمم

 هلذاعدسح ول س لاهف حباذا وي ةعول دخاولك ىتح لعحذقا

 هلئاجو ىدنلاضورذقنم ىنب « متنافلاج رلاىديأ تحّوصاذا

 ه|فاعمو هراز وأ مكحناف « حرسةمنامزلا رز ونمرفثاو ٠
 هليارب تريح نءريص ب حاصم 35 ىوغاقهنءرتصلا ىلع بتداضو

 هل ماك م زعلارفاو تاس وأ ويب هعاز وكلم ماق ىسح مانام و

 راف ؟كلذو انه نلاامف + العلا إذ تام اكناك
 هلفاك تن ىذلا صالاب كءامق 5 مهلعلالا ضاللا لوافك امو

 هلضاوف كتفكىتالتنكولو نع هيعس مراكملا لسينىلاثيعس
 هلءاقلغفلابعوفرملا الحا و 5 العأف ناك اع قرت تأرت مو

 هلهان دولا مصان ناعم رش #* هلك ّنَع ىذلاف ىلا كرمدعل

 هلخاودفاغش !!نيب تداحخ دقووع ىووهلاكاذنمباةلاواتنفيكو

 هناك مدرس ارث كره
 م تسبأ

 ميلر سنا اراك
 تسن ةناقشأع
 هناىافثالا بت تئارسغ نمو

 اشور ع 3ك

 ىلا هرعت قسهذدقو

 هيلا اكلاو تايه

 3 ةكانلفو املادم ال ان و

 ةيلع

 لضاغل املاعلا هنمو)
 لضافالا دّقع ةطعاوو

 ةداقال و دحملا تبحاص

 سهشلا لع ندم ىلوملا

 *(هداز اوب رعب

 ليصقللا بلاط هّللاهدرأشت

 ليمكح# لا فاسغارو

 هرصع لاوم ىلع لغتشاف

 عسبتتو هرهد لضافأو

 طبضو لئاسرلاو بتكلا
 نردد لئاسماودعاوتلا

 وام ونأك _3ن روتغلا ف

 ناصو قاف” الآ هنن تضصا

 نيدلاربخىل اومالامز :زالم

 ممتاملس ناطاسسل ا لعم

 ديعاهاتب ىئلاةسردملاداو

 د ل
 َُت راض مم ْن رع و سمك

 ىو منيثالث اهنف هت ؤمطإ و

 0 ىلاذس زدملا نيعب راب

 ىزاغلا دامناطالا

 روهشملا «بتسورب4 شت دع
 ىلااهنعلقن ع هسحوانعب
 اشاد دوت سرد

 لبقونيسمفع ةبأ طنادسقب
 هَ زلم ىطعأ اه س ردي نأ

 هيقلل ااهجانرت راش م هرم هز 7 زوَكنر زرن عئالط م7 رز قمدةتدق ةواهلاكواهماسة:ةدصقل اثري

 لة نيسنحارةكرت 1 تاو ددو> و ة ةراكل )تلق تاج فوم كاش ذل وامور وةئزملاةذهثز و ىلع ىهو ىعلاةرامعت
 ثسن ةناقشاع رمزا هجر 7 فنيتيب رك ذاهعم مدع لقوان جهات ؟!ذبهافاهلاكبد حوت داك المزهو سانلا ىدن ايةرامت ٌ ٍّ

 تره ظفاف شاوا عرصد 2



 6 0 ناياس ناطاسلاّتْنَو
 طع تأ نيدلالاج ||| ىلا لةنىتحريثك ب هذي
 ناسءلاسرادملا كد>ا
 رورغلا نم عون هلخادق
 قىلابواقلاى معي ىذلا

 | ىلاعت هلوقىسفرودصلا

 0 نب رمعا " نزئامتغلاولأ ءوعأ فولو لصو ارب زو فاه الادا اولا: فورعملاد جر فعسى نيدلا لاج

 نيساسا نبى بح نبد.عس نيد# نهللاد .عددشو' بيدالاز بشل هاثو ودك امعبرأو نيثالثو عست ةنسْزمنم

 وهودأ اوقب رعسشلان اولد بحاصروهشملار ءاشلا ىلا ىحافألا عسسرلان  تانس نب عبد رلا ندمت نا

 داعساهو د نامزلا ىرو »* يس رغناس 12 1كقعئالدثتن رغ ايصلاع نمرمدقلاهرعش نم

 دكألاةرازسعومدلا شي تناك د رلاتهذ5تدهذ 0

 ًاهفداجأ ةيئاحىرخار هحدب .وةيت ؛ارهلي وط ةددصةباض: روك صا كووول ذااجافااو : دور تلاد مترغت الو

 ملعأ ىلاعت هاو ا ةداعلا فالح ىلع كر -

 : آ ةنيلط ن نماد>اونيعو

 مس ست تت ؟ ةداعالل دوعسلا لآ كو 1
 نسحب رعلاونآرتلا مواع فرعا لهأ نموهوةبط رق نكسو سا دنالا لا لقتناوناوريق نم هلصأ |! ماق بدالا هكرت مجالا

 اناع عبسلات ل١ ارقللا دوا ذلان: سعت ار لا معففشلا اتلارياك لقعلاو نيدلا دج قلخناو مهغلا ا بضغلا ناس ىلع

 : و ل دش نابتم شوش عسل 1 : يعوأط ليقوأ س< كلاعولط دنع ناورملايداوابمئاعع 1 تهأتو ماصخلا أ 0

 1 ! وخيرصم افاد رعي اولا, نو يسخو رأوه نادل كرتاور وأ ل نالت | بلط وهران مرضا ماقتنالل

 : هلك !ناكوناورب_ةلاىلا عجر باسل مولع نيفراعل او نيب دوما ىلا مب فلتحئافةنس ٌةرهشع ثالثا : ودع نأىلادصتو ها

 ١ هيلدا ا تتكش نان
 ناطاسلا لعاوسر ل
 مهمل ةياكشل ارهطاو

 بدالاهتءاساناطاستلا

 | بضغلاةرئاث هيلع ىلوتسا

 *#(ىرقملا ىسقلا اراتخمن م دج نب سود بلاط ىلأ نب جدولا )دع

 ا 0 رص ىلا داعم ةئاثلتو نيعبسو عب رأ ةنس ف كلذو باد" الا. نمهريغو باس ان مهعأ ارفدعب نأ ارعلاراهظتسال

 1 »لا زيع بيطلاىبا ىلعتا ارقلابادتنا مثنيعبسو عسبسةنس ىفجوناو ريقلابَتآ | ارهلاهلكتس دعب ةمزاب

 عسأ ةدس ضع وةنسلا ة.ةرهملعأ رقفنيعبسو نةنس لوأ فرصملزن ىرقملا يللا توبلغ نبه دب عنبا ا

 لمكة ساق نيناعو نيشثث انسى هما ةصسرصمىا داعم نا ارقلاض عب هبا ءىب دقو ناوريةلاىلا ء--رو ا

 0 ماقاوةكمىلا جرخ مث نيناعو عيسةنسىلا ١ رن امم 0 ل ا قيام

 مىصم ىلا لسصو ةنيعساوىدح |ةنس ىفةكمن 7 حرمت ةيلاوثم اوم عت عب رأ جو نيعسل ةنسرخ ىلا امم !ىوتن ةروصاو.ةكب نأ س اذ

 نيعستو ثالثة نس ت>ر ىف اهمدقو سا دنالا ىلا لترات م نيعساو نين :اهنمس ف تاورشل ىلاهنملحر ا 2 ردح نماسمنوعذم

 ةدلبلا مسا ملغعو تآ ارلا«هلعاودوحو ريثك قاخ هن ةنناوةسط رق عما ءارقالا سلف ةثاسعلثو ا اقمانالاىئتفمومالسالا

 هلةنم هنأر قاق نم راطعل اباد: عنيقا و :رلاب ىذا ةل.عا ادعس ىفةيطرق 0 وتد دنع لزتو هر دة اهسف ( لحو : ماظعل !ةعالادنءمؤازح

 ماشه نب دمع هإ هذ ص اعل 1 هلودتمرصت ا ىّتمفأ ارق وةرهازلا نس سس :رفظملا وو عداد ار روف زرما تفملا باج

 ةيطخلاوةالصلاروهح نب نسل اهدلة نأ ىلا اهلك ةنئغلاةدمهضأر ةأوةبط رقي جي راخلا رخسملا ىلا ىدهألا 7 ا لزدعلا ا

 تامنأ ىلا ةياامان ىف ماقأ او همسهفو هيدأ ىلع اهتءافعض تاكو و هلا دعني سنو ةافودعب عماشلا دصسملا قنلاو رثالا برضلاو

 . [|و ا ءاكح ام الذ نفرامنأ كلذ هلوءاعدلاةراحاب اروه ثماني دتماعضاوةمالضاف اري تاكو ىلاعتهنلادجر || تالا ىلا هلزعف دلبلا نع

 : 0 ناكواوا دتد تأ يشل ىلع انتو زد ضوب قلد راط ربات دنعتاك لاك ىرتملا فرامل اهلا دمع لات هريسقحت ىلع مزعو

 يذلا ناكو هناطعس سلع ىدح وهزرمغش بطخاذاهئ مول دب رضحاق 0 زعتو هين دآت
 : ١ 5 لحرلا كا ذسذ3 فق و ومثعاةن اما اريثك

  [|انللاقهيف ارقي ناك ىذلا عضوملا ف لزتو انعم ل ا نمد وكن اوندااىلا

 0 8 (لتدامو لجرلا كك ةدعقاةلاقانمانهينقك امهالاهينفك امهلل !لاقو هدب عفر م قاعد ىلعاودم «'سور ىلعب :سدوداوالا

 ا 1 هريسقتو ع ركلا نارقلا ناعم ةياهغلا عقاب نا ةرادها|اهنفةعفانةريثك ىرناصت م

 ْ 0 تا ؟ارقلا ف ةرصنتلاب اهو .أ از نوثالث ىسراغلا ىلع نالت بنتو أ ار توعبسؤطو همؤاءعاوفأ او

 ١ نآرقلا ماك ف كلام نعروت ًالاباكو تن رحت ارق ةلافزح ولاوفيل انرهشأنموهو ءاوحاةسجنىف

 ا نا 0 اي اعبر كار ةلادي وكلا 0 00

 برضا ازواحاإف داهشالا

 دلتلا نع هيف صا نا

 ا هسوكتمءزعاهد ارول#ر اق

 عسروهسورب كللارادىلا
 ةدمام ماقأ اونيسنح فدع

 دعبلا الاهل رسنأ اال نيتنس

 ةلافلا ف همانأ و ىارفلاو

 (رعش) اسالي

 || تالمعت م عااد ىااتاكو ءزحةجشو موتر قل انا 0 ازسكةثالث

 فامدالا اكو نآس نعفال_تنالارك ذر عفانةءارقلوصأ ىلع هنبنتلا باكو ءازسأ ةعبرأبارعالا

 امك
3 



 5 ودي تالوذ درهدإا

 0 ٍإ امص ىلا ةلاسرلا باكو ءارحا هنالست ةلامالا ناك ىف قهنف الغ هنا معزو ىوفدالارك, أ ىلع هدرا هدرامفا رو لا رو اهم 1 كك 1

 1 لب والكل عفقولا باكو ءزةءار ةلافاعمت ها ءازحأ هثال' شر ولدا ميمصت ىف كل اطنالاأ
 قرح لك نامل ا مالك لاو ثارقلا ىفةددشملاث ؟املا باكو ءزحمدآ ىنبىلعمهلضفو ب ونذلا نعةكست الملا هيزغت باكو هزح سرادملاىدحااناثهاط عاف[ هاهضعي را فوزرح لود باكو ءزحو 0 ىفالتسالاباكو ءزحرتاكلاورئاغصلا ١ 7 ا يم رمل فور لوس نأ ذااىففالتسالا نات عراك اور ناطادسلاة تق مضرش | ناببباكو ءزحجيراخملا قريبكلا ماغدالا باكو ءزخراشءالاددع ىف فالتحالا باكو نارسنارعلا ىف[

 ةفورعملا ةيناطا.سلا سراوملا | ىلحاطخ مرخا فدصلا لتاق ىلعءاز + اباعاباكو زن ورلاو سفنلا ف ءالعلا قالتخاباكو هج
 قلمعلا ناس باكو ءاوحأ هثالث نار 5اأبب رغب اكو ءزح إذ ىفةخلاو كلام مامالا بهذ

 لااا در | ةيسعيلاعاطتس اب لحرط صرخ ءزحلسو عملنا ىلصهثلالورربق را زدلا مارحالا لوألا
 مع النةرهاقلاءاضق ْ نالثاو كالاقأك تدم نطو نازحالاة مست اهو ءزح ءارقلاق التحالف :ر ذئاكف 31
 ربلا ةنوم ىأررغسلا ىلع ا الا ريس ناك ءارعأ اير فق ادد لا م باكو نازحة دما فورم باكو نآزخءبكو

 ريسغفرعلادصةفربك 1 ا ىقتنملاناكو ءازحأةسجت عوج ضاررلا باكو ناو مح اصملاءاعض بامو أ ًاوحرشعةسنري ف غتلاو
 2 هنابغط وءٌوّدع نمز ف هناوأ ل وظش 1!فوج الولو ةريثك ف يناضتن ارقلا مواعوعار هلا قالتغاوت 1 ارذلاىف هلوءازحأ ةعب راراب>الا

 عسب رلا ريدأد قو النك ةلسش مرحلا نما نيتلملل ةوصض دحالا مول نفدو رعغلاةالصدنعءتاسلا مول ىفونواهر 5 ةتيعوتسال

 ةاموتشل او ءاتشلا لبأو || توعد لاستونلاكر دتبلاطوب أ .داو«_بلع دو ضب رلاب نفدوتبط رق. ةثامعب رآونيثالثد عبس
 نيدةدورراطمالاو جواثلا إ ىسيف !١ ىلع مالكلا مدَقت دقوتمعم نيشاهدعب واولاتوكسو ةموعضملا ملادي د ثنو هم _عملاءاحسا عشب

 سلو ءامذلاو ضرالا / ن_هىفروك نملاىرصملا رمل نوباغنب عنملا دبع بيادلاوب و ةداعالا نعى اقة سيطر ةوناوريعلاو ا

 باتسل اًةور قنا دسلا ؛ قاننفتمهيار ءاو 0 رتل يهل وول ضفو نيد لت ورا“ ةمنبلا باك ىفىللاعثلا هرك ذتحسرتلا 5

 هلوقاهتمةدمصق ةتدكن ؟بدالا مول عرئام اس ا

 روذعلاّت د هياذاو

 ُح ةيناعلسلاب سانل ادنع

 س يةرخل |ناطقا
 00 ْ 0 ظ اك رمل لاتن ءناكت رثك اذادج اهم ةرايزلا لالسقاب كيلع

 غراتساو»دهجل ذب صان ا مكر ذا ىدالاب بلطنو ب اعاد مآس ثيغلانارث مآ

 0 ردو 00 عيبسلت ملا موف رص#قوقوةلاسمانو عسنةنس بج درر ذأ ابطلاو دلو ىلاعتلا رسغ لاو

 ىئرلا هيلع ضرع ل قامتتا «رائافلتو تنس كوالا ىداجج نم[
 باكل قيس نأاالا يمص ْ ىرقلارادلا لسولاداوأا ىيسك املا حاصنبةبش نب نان ر نب ىتم مرت اوف از

 باوصلا قد رط نعولغنأ | . «(ندل نت اصسقلار رضااىوخخلا 1 :

 : : (رعش) ا مفاتنب وهمأو روك نملا قرط ااعتاو :لرتوأيش فلخملاريقف تامونيسك" يجن عب ١

 ىلع نامزلا نسكعتا اذا' املغتشاو لع :لادصو وهدي نما رخواهت .ةراعفهنمد 0 و5 رمغلا نس هك اضع مانقلا ىعممأر از

 0 تبل نباو رافصلا ناو بالنا نيد أ ىلءارقوندالات أي عمجاو دادغب السحر مثبدالاوثآر هلا

 اق ناك ام هيأر نسم : | سانلاذ_تأوةدافاللامبردصتولصولاىلاذاعمت مدرك ١ مد دقو ناهدلا نب دعس دمت ىنأو ىراب

 0 0 | لب را راى ةودسم ان نتاكربلا اوأ» 0 ذوريثك قلخ هب شتت او هتصدعب ودالبلا قد رك ذرشتلا

 ْ سا هارآ لكلاو ٍْ ىكالحر ل شقرملع ل2 نال هل : دىلغ عما برعلام 56 ةحوددالان واف عماحو هل

 .ماامو مالك ىلا تفتلب 0 ا نأ ا دا مالا لق ةياوزلا عساو تاكو ثيددلاوتغللاو وعلا جاسم قلودادغ

 ناشب اور تكست الااثاق قودلاب ا ىعأ لسو 1 ءاعلغتشادق ناكوهر عش نم فل سل دلل ورسول ا وعلا

 مالسودرب وهاعاقءاتشلا | قير ئصشتو ىدلاست * اهدرأ لفةاملسا نمت مس روك ا
 توعنع هراضور علا بكرف

 .ءاح اذالاصت ا ْ
 نورخأةسالف مهلحأ

 الفنومدقتس الوةعاس

 ىيدص ىتاذلثم لعمفب و ىاذاق رمق الىودسع

 1 تادعلا كفا تدوم لهأو 5 ارادعايد لا لت دض دقو :

 اضن اه رعش نمو لب رلاةنكماداو ا
 . نيعرت رقطد ”ه[قتداق مسفشللالاونلا جايب اذا 0

 فم ا ما سودر هرب رح نم لصفتا



 يس ةكساعلا ءاررلاة ع د
 نيتنل فاعبنأ ىواف ه« ّنم درقا لاوتلا فنعاذا - |[ ةفطاللاقوريااتضموأو

 بععلامعت نأ الابدأ هل يي ايلاط نذالا ل اسن دبع بابلا ىلع اضنأهلو | ثغطو ءاممسلا تالظأو

 تهذبرشلاكو هفالاوك يلع # لحخادرب_كناكو هفتذا تاك اف | رعلا برطضاو ءانملا ةرك

 : مهضعل ل وق نمذوأما ذه و جاومالا تعفتراو جامو

 فرتعم لركشب رومغم كلامسعتب اه فئاوئل دبع نمدبع بابلا لع 1| بئاثكلا رت اوق رتاوتو

 ٠.١ ةفرصاي ثداوح ا لثممارهدلا ىدم وي البقمتلزالل بالاك لضدأ | قعادملا موسمه تمدهو
 براد وىرعملاءالعلا ىنالب عتب ادبأ اكو نينس عستوأ نامت باوهو رض دقناكوفوتدملانبالاقمث || رهط فرهظو بك ارا

 تاقىفوتسملا نبامالكى بتنا ملغنلا هكا سمكا سف بدالاو ىمعل | نمامهتي» عماعلل رعت هيلع يرقاذا || لاسح و ةيدوأ رصلا

 لحترا الف ىكم ريغصت كك هنومس مهفراعمو عهئاربسناكمدلبس ناك املهناهتعذتأ نم شعب ىل وجو || الذ لالتوةةهاشدانأو

 هياوحرفوهو رازفهف 'رعب ناك ن م قب نم هن عماسس ةهمل اداعق هذط ولاه ةنتقاتش الس ه>و لغتشاو ا لاودالا هذه اودهاش

 لوثت اهتفرغ ىف: سا عمسف مايجلا ىلا 3-0 ردهسل اناك الف ةلمللا كالت تاب ووهذلب لهأ نمالضاف هن وكل ا لاخلا ىف سموقلا تاع

 | نمرفاسو اكيكماههف عدا داب فتق أالهللاو لاف ةنالف ن كمت افال تلاعفءاحن من ردتامىرخالا) حج ورسعلا ل[ عتمزعو

 تبيراب زلءريعرخ او ىماشلا ىلا رخخ مثل موملا ىلا داعوة دما مبةماقالا ىون رق تاكن ادعب ثررري_.ق | | ترغصاو جوربلابنصمتلاو

 ناضمررهش ف لصوملاىلا هود تاكو با> نملصوملاىلا غج روهرطوهنمىضةوهبلا ىبهتناف سدقملا | تور

 بابءارختب نفدو اريغصادإو هاف لحخو لسصو اب ةثاسمتسو ثالث ةنسلاّوش نم سداسلاتيسلااةهليل فوتو | | لذي ثيشنو كالسهلا
 | هنالاقي ودلاعتهللامهجرىوخلاناهدلانباو ىطرةلاركى راو نا اربع نمىفاحملاةريقم فنا ديما | | مسملع لبقأو كالفالا.

 | كلذ ىضنقابيسلةرمهلا فر ءرك ذمدقملاءاش نالسرأ نيدلارون لصوملا بح اص وج نمامرهسم نار || ةدشلاب مهرذنأ و لبللا
 ديدشتوةمعتملا نيشلا تشبة شو نوف فلالا دعب واهتم نمةانثلاءاملادبدشنتو ءارلا تشن نايرو لعآهنئاو ||. نين ةيفسلاو لارا

 هله ومنيسوةروسكم فاك ف لالا دعب ومبملا غش ىنيسك املاوتنك اسءاهاهدسعب وةدحوملاءا لا || هلهأق طوبهلاو دوعصلا
 لاعأ نم ةدلب ىهونيسك امىلاةمسستلاهذهنوناهرعب وابتعت نمةانثمةنك اسعان اضن : 00 ١ سانلا رع ىف نوقراغ

 | متع ع رساذاو طواقلاوا !هلزانمواهمئانب نسح ىف تدملاهباشتاهرغص لع ىو روباخلار مم ىلعارب رخل |
 | سد مه هوب دب ليطاكا

 000 4 : || الف لمالاىلال الا
 ليدهن مذا سالو مناك ىدقاولا لاقو مصغن الاب دنس تاكو سبق نم أسال ىلوم ناك ةشئاع نبا لاق ا ' تلاع ل ولا ا

 اجت زتفةاره له أن ملواسهدجناكبيطملاا لاق ثيل ىنبلىومليةوصاعلا نبد.عس كوموهر قو 0 ١

 « (لباك ىس نمجاشلا هللا دبع نب لوعكممنلا دبعود )هع

 00 ا 00 | اوذتأوليسلاك مهتاريع
 ١ ىحلباكب هلاوخا فلز مفرارهس تداوفاعاهأ ىلاتف ةرصا اةلماح ىهوا منعته لاك ولم نم كللأ] لولعتسالاو راخخم اللا

 | لهم تاكو هتقتعافل, ذه نم رمال بهوف صاعلا نيديعسىلا عقو مث عر مرتالف لوعكم هلداو || خرفلا ف اونهردو
 0 دعسة هب رادالعلا ىرمزلا لا رعلاد.- نيديعسوةزمهلا قو ىفهرك ذه داما عازوالا 0 نياوعلطو لاجتالاو

 ١ 0 يووم رطل رماح الو عكموةرضبلاب ىرمصبل !ن.سطاوةفوكلاب ىبعشلاو ةذيدملاب ١1 ىفاوربت-او صاللناهنلا
 ا 0 ها ارلاوكأ رادبه انعلا ىلعلاهرابالاةوقالول اوحاللوةن ىتح ىتذبالا# تكالا اناا 2

 قشمدبهماةمناكو مهريغو ىزارلادفنهابأو عسالانبةل او و ؛ تكراتاتقاس زانطاةدارا :
 ا شعب لدبي وةرهاطة م هناسل ف ناكو

 || لوي ناكو انآرحاسأ ديرب انأ رهاسا لاقفرذقلا نعاصالا ٌضعب هلاس سيقن حرف لاقهربغب فورملا (] كلذا نككلف رامتلا و
عفامل> رال اوه هنعمم ىذ ا ىلعالا دبه نب لةعملاقو هنع عحرور دّقلاب اجوملافل اودتدلاالا وألا

 ١ ةحاملادب رب ةجاهلا كلذ تل

 ا تثدد || نةوهو فو رص ءوداوز ووش ارعاشا اىدخسلا ءاطعيلا 1 عدت بلال هأ لعبنا ةمحلاهزهو

 || مد-ٌهملا رعاشلاد :رعدامتو هب وازلاداج عمجاةةمسعلا هزه هنا مآ ف ناك هناةع زن نب دس ل اوما هكردبءرخلا ئعناملك م

 || ىد قياماولاةفاورك اذتيلهلابلاضعب فق زاابعصم نب ركوىو هلا تافرزلا داو امهرك ذأ ىسهتشنالاكحانزلا ىرحت

 أ هنلا اواسراقس احلا هيلمكش واندنةرضعا ىدتسل ا ءاطع أى انثعي وأ اذهاتساعىف انلآمت دقوالا |! نفللا

 || ءاشلالا.ذه هلراتضااغاوتاط_ثو عز دةدال وي ىتسعاطعىاللاتك مك 5 ناقر زلانداجلا قف | ماع ءاملا تصئاالق

 هلال يلاعت ةلوق اول نضقناو



1 

 مهءاجنأ اوثبلي لف ءاذ ىف هللاتحأ انآ هيدارلاداجلامف انيس نيشلا نمواناز ملا نملدبب تاك هنالا ا

 ةدارحف ازغام هألاقف نسحد ر نسهلا.ةفزغال ابكت ةرعم فدك ءاطعانأ انةنوا رلا 1 ْ

 نالماهتعي وس ناك ع فوع مآ ىنكست ءارغصام 1 1

 حرفازغلملات مثَتةدصلاعفةدا اررلاتف |

 هر ابتسلردصلانب ود 2 ىبرت عرلا ف ةدن دحمسا اش ْ :

 ةرصملاب وه وناطسش ىب راوع رسمى ارغاملات م تدض ا داج لا قفز زعاطع ون لاعذ

 نابأىب نود لملا قوق #« مت ىبلادعسم فرعتأ
 نمءاطعوأ اذهو شنعدذر فرحنا اوهك افتواومدانتغع تعمل اقف تاطمس ىفوهلاة ف

 الواوذ ردات عبط اقمةساسجلا تاك ىقهلونذالا قوقسشملاب رخالاوبرخأ اديعناكو نيديجما ءارعشلا

 رلاو هلاط الاةيشخ

 تا ادالسةفور عمةيحنان ىهو مال مةمووكمةرح و معايفلالا د 0

واد ني دخن نالسرابلا ني ءايشكللم هفلاون )دع
 ْ قوس نب لاكي هن د

 *«(هلودلالال>- تقل قاقدنءا :

 كر

 كلمهكلاملر رقد تاكا رع ورد اداليىلاةينيطنطسقل ١ نمو ال اوط سدعملات قا ريل ادالب ئصقأ

 عناصمةكم قد راب :دوامةنطاسلارادىداز وةئامعب رأ ونينامتو سمت ةنس ىفدادغبر ناطل ىلا عماج ْش

 || اولاقفدتغل ىلعايح صابح سنودن رب ابهضايض سس لاولاةف هللا ايدي رب هلاك ايهمهل لا فءاطعولأ

 ||| داج هللاعف ىنرتس اىتحبرشف نيبنهيلا قاف رعت اولاقفذسن 5 دنع لهفتيسءتدقلاّة ف ىسعتت الأهل |
 هيحاصم هوة و وديحاص 3 0 7 9

 || رثامعلابامرغمو بور !قاروصنم ناكولداعل ااا سلاب بقل. تاكىيدة ريس كولملا سدس ناكو .ايناللا

نتوتاطابر زواغملافاشنآو راومالاتادابل انمريثك ىلعرعو راهنالا نماريثكر فش
 ْ رعئذلاوهورطا

 جواب مالكتلا ذفانت 0-0 7 : ,ٌ 7

 || اههل ناكوتادليلا ميج ف تارافخناو سوكملا ل طباو رصخلانعّدح راةزيتك الاوماابلعمرغوأا ٠

 ضع َُت :واهشمب تانإظ

 ةسماطلاك5 7 تعفتراالو

 ةصاشلا مهيعأ حتفو
 ٌيرصا لكدّعْفَت ةماعلاو

 نمةقرسفو موحرملا اذاف |
 م. ع يلعب

 اودةنهتض داب راوهتعنو

 عسل لورثأ مهلر ا

 م
 ىلا توتا نيب نكي ناك
 امصلاا

 ماس ةككر وسن لو سين
 ردح نأك هلا ْ ّْ

 داو كاد || لمنع تاتنسوك ذا لوك قو مش سلتك ارسل نم داو ةال
 . 1 1: د م ,ى] فاكسلا تن لباكو هنعمللا ىذرةئاموةرسشععسإ رأ لمقوةرششعىنثا لبقو ةرشعتس ليقوةرشعث الث |

 2-0 ع

 ايلف هياؤحاةصالو هناك |

 ميشا ملا نم ميش |
 جودا كلذ م-هطاحأو ا 01 ا 1 ا 1 تا 1 م ا 12 ا يي تل

لمناك هتجرت قروك دلاع راثلا دون !قونالو هيب لهآ نمةعاج وهنأ رك ذمدقتدقو
 ي ىءاشك

 || ىلعدانجالاو ءارمالا فيلحتو هذلاو ةيسصول هدعي نم الا ىلوف ةرملاهذهريغرفس فاهلبق هبعصن لوهتبص

 موحرملاناكو ريغصلاو | | هدالدأ نيبدالسبل اةقرغت ىعءانللا فرح درك ذمدتتملا نسم اىلعابأ كما." هرب زو ىصوومستعاط |
 || ترش دقودالبلا لااعجارتوعجر مس ريعوشلذ لعففروك ذملاءاشكلملا مهعج م نوكيو |

دالبل ىلا لصوالفةداءالاىلاةجاسالف هدلاوةجسرت قةعقاولا |[
 ٍ هل- اعف تبتلع رح رقءماعأ ضعبد> و

 ىلع ف يتملاوالا قرع || 2 ٠ جد دورساةءاشكلمدنج ضعبهعبتف هعمز ناومس.اعهقناورصنف ناذم_#هنم برقا اناصتو
 || بتكنمداوامتلطب رخ هلزغن اذ كل ذىلاءا ثكلم هبح لذ لت ةءالتاولااةتعالاب ىذرتوةم وتلا لذبفداشكلم ||

 2 ل
 ا فكنا ا رانا رد راننوناك كانه ناكواهتذت مفاهفامأ دي واهضتغيلة لفي رااأ|

 - مختل تعساإلا | نالتطب ركنا نماوفاندةاوناك نأدعب ةمدخلاىلءوهسفنأ اونطوواونمأو رك اسعلابواةتنكسف

 دقوةلامعستونيتسو ||| ماقنءارآ ليج نمةدودعمهذهتناكو ةنطل لا ىقداشكلم مدقنابث ببس ناكودبتاكد قناك مهرثك أ
 ْ ١ | هيلعتسستاودالبلا متذو ناطلسأل دعاوشلاترةتساو هسوقرتول قنفنه ع لّتتقي صأ هاشكتل منا مكلملا

 لوذ نمهلباةسج .رناكو 1 قةثب دم ىهو رغش نم كلم هناقنيمدق:ملاءاغل1نا دعب مالشالا وام نمد هكسلع ملامءالمو ةكلملا

 ىلا لثوكلا كر ريبكلا

 ريبكلانمةبنم عمرخلا

 لاسو تارقلا رسب
 افنح لا ثامملا نم رغلا

 ةنسنوسعتهربع نم ى نم

 هرهدواكحأ و هرصع

 قدقدنو ىح 22 كحاص

 ىوق قيفاتو قسفوتو

 زوسفلا راثهنيجنم [| اع 0 ْ
 ْ اريثك ى سن تادعب رانبدفال ١ ةريدعي ىدصتف فال أ ةرشع ناك هدد هداطصاام طيض هناليق يح دصلاب -

يصلتقالك كإذدمب راصوتلك ًامريتغل حاورالا قاهزا ىف اعتو هناعيس هينا نم فداخىننالاقوهنم 3
 1 اد

 قيرط فناكو ةدابعلاو (|| فداصوةصقاولانمبرتلاب موعيسشو بي ذعلاز واخ احلا عددوتلةنوكسلا نم رتشو راني دب قدصت || ٠
 ا

 رثك !فرص ةداعسسلاو
 بتكملا ةعلاطه ىف هتاقؤأ



 4 , هللاف فاكالمراوضاا
 : رعشلا ماظن ناكومنالةمول

 ١ نمد ىلع لمشملا حلا

 قارطلا كلذ فاهداص لا ءاباغلا نورقوةسشحولار1-ارفاوح نمةرانم كانه ىف ريثك اًسحودقن رط

 ةنك اسهماناقليسلاتناكوةئامعب رأ ونينامعدنس قف كلذو تورةلاةراثعف هرعبوت الاىلاةمقانةرانملاو

 نمتانثالاودحاولارفاس وريف اهعم سلو ماشلاىصق ىلارهبلاءارواملذاوةلاريستةنمآ فواخماو هذس مترفط دو كا

 برد هجوتزوك ذا اءاشكلمناطلسلانامخي را, ىفىفادمهلاان!مادبعنيدة* ىو ثهرالو فورجريغ || 0 تابئالابةةيلخناتايبالا
 ||| لع ماياب هتوملبقاهل اه
 مالعالا صعب هل ةنأم
 . (يف
 كلام بعزتوالامابلاطانأ

 ااكلامىراوعلوعدت كلاش

 || «يفانلصور زول كلا ماظن عملندو سوا امبنعهننا ىضراضرلا ىنو منن ىلع دهشم زا باف شنت
 ||| امآ اعف كمحتاب كرفظت و كل لرصنب تأ اعتهللاتوعدلات ت دوعدئت ىأب كلا مالقنللاق مث ءاعدلا الاط أو

 ١ ىحواذه بي ةعاضأ قادمهلا لاق مثةيعرالانعفتأو نيلسمللانحصارضنا مهللا تاقلب اذ معدأ لفانأ ْ

 نما درةنمزاتاةرساك" الا ضعب نا هل كح امل ىف ناكتف هلظعوو سلع لحند اظعاوتا
 : باب ىلعهركسع

 هيرسشق حشا وركسلاءاممرغ ءاناة بص هلت حرخاف هي رمش ءامسلظو بابل اىلا مدقتف نات لالا 7
 ١ لاف هباطتساو

 لاقفءاملا اذ_ههنمزضفاني ديارورصعت ىتحاندنعوك زب ركسلابصقن اتلاف لمعي ىدكس ازوايز ||| لكلا بسك لغتش 0
 نءعسهضوعأن اباوصل اهسفن فلاقف تلعفف هتشفراعريةةسسدلا تناكو رخآ اشتم ىرضءاوىحر | مع 2

 ا لاسشف تريغت دقانناطلس ةنناتلاقوةدك اناهح ور نمع رساب تاك انف ىتسفما هيفطصأ وتاكملااذه سيل هللادنعك لاك
7 2 3 + - ٠. 3 

 ا . 00 5 . 0 هعمأب كنا للا : ا

١ 

ْ 
 اسستلارصع 3 نددت ّ الاو فسعتريغنمدن راامازته نمذحت تنك ت لاقكلذ تلعن أ نمو يا ا

3 
 صرغلانيغلب:كانافن' الا حر ااهل لاف مةدنلا كلتن ع عج رفاهقدص لعن اي ناك ام ضعبب ع

: 0 0 

 لاق ةرسشتتس هم ىه :ور كسلا بصق نمدعاشاماهعم و ةسصلاتح .رةنئوناملعفت د ىلع دقعو : كاع ىإل
ْ : 

ْ 
اف مرصخسا نمادوةنع ىناوانروطانلا لاف ناتسسس ىلءزاتجا ىرسك تا ةءعرالرك ديال اظءاولل

 ل
 لع ى متم ١

 ١ اهلثعةراكسملااهتلباقم نمنورضاحلا سعف هتان زو كتالو هس أر متاطا_سلانافتلذ ىنتككام | ل 6
 ا 03 0 1 0 5 3 1 1 0 1 ج 0 3

هلا ىحو هيلعقلاتح وأام هلقأاتحوأ اعهتضراعمو نع 0 3
 هلاسف ىكبب وهوهيقلابداوست اضن ادم

 هوذحخأف كارت ةملغأ ةنالثىنيةافاهريغ كام الت امج رد.اضطي تع الام هثاكب سس نع ناطلسلا || 0 7-7 ٠١ ٠

 لا تقانمع اى نآءللانو يطبلاةروك ايدنعتاكواش ارفع دتساوكسمالاقفهاوس نإ[ تىلامو ّض مام 0

 .اريمالادنعلاه هّتبارنمدنعلاقف خاعإ هعمود اعف هريضحاةهنمئث دنع نمرظناو دركسعلا قفط زمطنلا : لا - 3

 1 ةبنفرعدقو ىضفةعاسلا مهرب رآلا ةفنالغلا هرءاسلاةف حطب || ذه كال نبأ نم هالاقف هرضح ات نالف لئاسولا لك نم -

 ا ةعل ثرحك]ه:يهودقو واما ذهلاقو ىداوسلاىلات تلا مهدجأ للا ةفداعو مهم رهف وهمف تاطانلا ا اب راع

 ْ ّْ ا ب | اكلاهواشش اذهى نأ

 || ينيب نم دج زحام ديب ىداوسنلا هذال تبقرنبر ضال هئيلخ نال هئلاوكءاتما ونحت ناذلا مولا || كش ال ْ

 ناطاسايلاقو ىداوسلا داعوراني دتتاملث! هس سفن هتمريمالا ىرتش انااا | ا ناتكلا 0
 | ةئاهللب لولمملا تعيدق

 | لحتد اذان اكسفهئيصانب نينورقمنعلاو ةكربلا تنكوابحاصمضمالاق من لاق ثيضرد قوت لاقفراندأ[| نك 0

 1 رصانن نينورةمنعلاوةكر ض١ .: انه

ايش الانامغأ طعتو رعسأ|ضصخ رو رثك ىم الدر ءدعم لخد ثاكداد ىأ وأد ادب و |تاهنص 1 1 2 1
 : تناك اعع

رضحأ هناضن5 ادمهلا ىو ريثكلا بينك !ءركسع عمتوشيعتملاب تك وذاعأ| 3 0 00
 | ودهوةينغمميلا ت

 | تاق رانلاببذعي نا ليجلاهحولا ازهىلع :راغا فا ناطل ساب تل اقفاهم مهفاهءانغباطتساق امم تعا علا 2 لعد ىواضيبلا
 0 ا : 2 م 0 5 ربدقلا عفو ةيانعلاو

فون واهب ىناراو هنماهحوْرَتف ىطاقلاب ىدتساو تقدص لامن ةلكم ارا نيد قهوتنا قرمست [لالدلا ||| - 3
 امتع 

 . | وربع نيذلا نيحالملل عقور زولا كلما ماظن تااسضن[ ىادمهل ىو ىصخت نا نمرثك ؟ هنسا#توبعو م ْ

 ٠ || مدع د حو باعملاةرحأ تناكو ةكلمملاةعسل كلذوةمك اهنا, لماعلا لنور منركسعلاو نامل لان 0 006 3

 قح-او أ عشلاةيطخلا ف ريغسلاناكو ناطلسلاةنب | نينمؤملاريمأ هّللاب ىدّةةملامامالا جقزتورانب دفا 6 0 وامل ىلع و

 ناكتاطل كل اتاقسسلااذهلر رون اسنىلا ياكل نفت او ىلاعتهثلاه جز هسسنتلاو بزهملا تح اص ىزارعشلا مو بتكلا ىئاوح يف
 3 11 كك 3 . ع 0 بنت رتلاو علا هلرست
 نم لقا فدادغب ىلا قحساوبأ حشا اداعواضا أى نادمول الاقل غشل اركوةلاسرلا ىذأ هيلا لصواسإف كانها رة 1 ْ

 0ع : ءااح 0-5 0 ع 0 : 3 26 | تح 5 هنأ مرح أ هنإ :
 دمشاو عادوا نيمرالا ماما رخروب ا.سدن نم فارصت الادارأ الذ لانهنيمركلا مامارطانوره شع رآأ[ 0

 هتلغبهستئطو ىذلا تارتلان وز أب اوناكو ةىاقع ةلزتم ناس اخ ىف هل روف قدم اون بكر ىت> ةباكرب كاشف كيد

 00-2000 تس سنان تام



 20 هدار شور ريش خ

 هاما رتل رايات س فنيل تاطادش اذن فاقزتاكر هن توك اخد د 0-0 ةحر نم 00

 نايمتلا ضع فنك ١ طا ةقبفواركس نمغلنوعب رآهنض ناك ِْن مهلهعئص طا“ ىلع ناطاسلا اركسع ىرتقملاة قبلك اريضحأ

 'الاو اهني ءلرتوتاماسلف 1 ناطأس !!تاكو هل-الدادغب تن رو رسل ]ادني نماداوةفيلللاقزرةنسلاهها

 5: تارا قاهازفأ 2 ا ١ داعالف مسالا ىوسة غيل سالو هتكلمابمل ءىوتحت ىلا هذال + هإ جس نم ئ مو نيتعفددادغب ىلا لخددق

 تلطوتيإ لقت ف هةلفغد |! لديحدةحانىلاهروذ نم رخو ةثامعي راو نيناممثو سجةنسلاّوش ل او فاهلتدةثل املا ةعفدلا فاهملاا

 ح.اجلاو سلاجارضحو للعلا دادعب ىلاذاعف مدلا جاوا نمرثكي لف دصتف اوةلعلا تأ دتراف هج ل ؟واشحتو داطصاةديصلا ل

 دعل امزالسم راصد : سعةتسلاو س نمرسع سداسلاو هوو هود مون ان قوتاهل دانة هتس صاح نمدحأ بلا لصن لواشرام

 : ةسردلسك سرد مساولا ا ةلامعي راد نيعب رو عبس ةنس والا ىذاجب نم ساتلاىف هتذالو ثناكو ىل اعرهلل ا هجرة نامعن راو نينا

 : هسوربةنبدمقاشابدبز اب ١ تنده“. .اعقذحالو عا ازعللا اوسلحالوةرهاللاةزوصلا فدحلأ هماع ىلصالو ةزانجدحأ ةدهش ل تامايلو

 ا ةفوزر تيا ردد نمت تابمصأأ ىلا هتوبان" لجو ملاعلا نمسا أه يك هلاثمأ ةداعك سرف

 ١١ نادل اوةغيادلا اكو 5 :رخاهذ#ه ىفدارغب لش دا هنا قات الا سمع ع نمق“ ةيفطاوةبعفاش لاةفئاط ىلع

 اهن سس 2 معو سمت ا ةفيلختا ناكو هندالو قى ذ دمدقت' دقو تاطلسل اثندنن ارت لفتلاو اوبأرخ الا ودنا , رهظتسملاامهدحأ

 قون اشاردجأ 000 ْ لععو هعلط نأ ةفيلملا ناطاسلا مزلا فريك هلأ ناك هزالودتعل ع نمدهعلا ةنالو روظت.ىلا هدلول عسابدق

 اضاف نال ندا ا قؤلاب وا فلل لع كابول ةرصبلا ىلا ةقيلخلا جرعو هيلادادغب سب وهدهعلوارذعجمتتي نبا

 0 ّ 1 ا كل: ىفةفيلكلا نالت ه]وماق :روخيل مان رشه لولا سلو لعب مذ ولا اذه نءناطأس !!لازئتسا

 نيسمت# نزوف رطةسرد مع ناطاسسلا ل ءىلاعتو هناكس ةلباو عدن ا وهو راطخزلل دامرلا ىلع سل رطف أ اذاو ىوطن و موضد مايالا

 مساق ةسردم ع نب ريسعل

 1 ةرونزملا ةئيردملا .قاشاب

 نداوا ْ ةمصعلا نوناخدتند اهللاب رهظتس.دملا مامالا و زتوهرصأ ةغيلذا قكو تامو مايالا كإ: ىف ناطاسل |ٌضرُو

 مرو زماةفيطولابهسو رب ا قةجرت هلرحاو لكد متو رغسو ىو راكر يو قيلت ل دمرت قود اهجتو نا

 نيةساسف ةةفيطو تراص 11 د - ودعمه مد“ نيغ و اسةمقم نيش فلالا دعب وف كا 0 د رغشاكو و نيعجلاعت هللا مهجب رهقرح

 هسورت ف اقوأ شتت كووأ اهدعب وةروسكم فا فلالا دعب و واولا تب ةصقاولاو هثداعاى لا جاحالف ى هنأت ركذدةوعا اراهدعي و

 ل مدادغب ِءاضق م 1 فورعم قالا ونورا اةدقاواهلل اة ةكمقا ١ رطل ةفورعم لزم ىهو 2 اسءاه مةحو مل مهمداص

 كودلر ع تاج ءاضق 5 دريمت ىلا ة-احالق ا

 قدا ناطلسلاةسودم : ك0 ااا 010101710100101 10قااال 1
 : 5 عار تلا ىفاشلاهيّمفلا ىرمصللا ىمتلا رعب عوام ر صمم نسا ١

 نونا لك قهسور )ر 0 ى: لع 59 9 (#

 هلدهناعح] نعوهنعهللا ىدر ىفاشلا نادك نعدعفلا نحو ة هر , رطل اةروهثملادلبلانيعشأ ارم هلضآ 1
 : ندعو لزع م امهرد 1

 1 كدحت عش هلوستكلا نمكاذريغو هب ادهل اورفا باو لمعت ساو بج اولا اهتمةكلم نهذملا فت افتص
 دلق م ةفراسلاهةفيطو

 لعةر وملاةتيدلاءاضق || هلدشن او ءاهةفلاناقبط ىفىلاعتهّباهجر ىزاريشل اوما 7 3
 مالسااو افا 1 ررص ند هونأع اذا هلع امو 2ع مسهل لودعال مود هعسفتلا ناع .

 فوتواهف ةتريسس ثدجحو .| رصباذ سبا نماةءوضئربالنا < ةعلاط سمشلاو ىضضلا ستر
 عيت اة سايق ضاقوهو || . ةروهشلاهيديصق نم هلوفىرعملاءالعلاونأ نشأ انه نمو

 رغصلا ىف مهللال فرطلا بنذلاو وع هش : رراصبالا ارغصتس معلاو -

 هلماقهءف قاف. 5 وه امقاك ناك م هليحباذكللا ف سيلو»# ماي نمف لمحل اًضأ د ةرعش نمو

 ا "ل را لك « انرلا ف عزان نم . ةساسخا ىف ةرانلاوهو وي ةرمشع نسح ا تاك ا اهأهو

 لئلا ا هتوص ىلعاب ىدانوهراذعلع-قرف ! ايدل نب دهتتس ىف ةبخمعتاسأ 9 1

 راح متنأو ميناج نحن *# رارحأا,ثايغلا ثانغلا 1

 2 و هن امعسلو نيدو ٍ

 حورلا فيؤخهللاه جر
 أ

 قةاط| نة لصة دكا
 ذيذأ عبطلا في رس

 مولعلا ف ةكراشماذرداونو |
 اغق ّ هلت الاتش وأ 3

 ةنانسال قناكو مالكلا تسقتسس لوالاىدا. جف فوتوةروه# تراب هناباكحو او لسع ةئاماب لع ضان اربسسعمف 1

 سانلارذكهفسوةذاذن أ هر ااا ار رمل لس ةاقامملا تاع ف نسداوأ ص

 راعسالا صخر نحال ةداسنلاقةأس اولانسحاما

 ةنعلاعت هتلافع هرمثنم



 ضغب («لءىكحدفو)

 ىترهط ةين رغتاقثلا
 ىهودادغب ف هياضق مانأ

 نمةلعلهأ باطلاق هنأ

 ضعي 0 دو ا دغب

 يل كرت تناول

 سهالا دروذ تاطلسسلا

 ٍْ هانرشاب الف عيسوتلاب

7 1 

 | نىلع ىضت ركاب رشا

 | كلت لقن اند صقفرفهاظ

ْ 

 ا ريق تلا ر

 ا ريق انهت الفروتلا

 5 انفكم ءاشأر فد رشلا

 كلذ ل م 2

 | نمضعب ع ار فموسلا

 نع نفكلا فرط هرضحت

 ليج سب اذاقهوهح 3

 ” || ةهظعةمرد سحاصةزوضلا
 هتومدنعلاقاروصنمتاديبعو أ رك ذودحأ فانت لوانلا 1

 رانك 1 نم 5 هيلا قراعتن ل

 ١ ما ىو أحح قرمثلا

 تا ا ل كل ا ست سا وو  سس
 ة:ساقوتوامنكسو رصملا مدق وإلا اوني سأ ار نم هلص لاَمف ةرضم طاطختاك قهتلادبع و ؟ىضاَعلا

 ٠ ]|| نمستلازهلث اقلاقور ر ملا ارت تالاعلا ىلا عمنا اوثالخإ م موق '
 1 كلذؤايووركناف ديبعىلال رفعج بأ هاكف ىواعلطلار فعج اي كلذ, ثدف.روصتم فرضنا مث إبقل !لحأ

 مج واق تبدع موقارصتن مالواراصن الواروصتمدب رآام قلعلخ دب ادحاد رااملاقو دسيبعولا ًادّساف ١

 0 ريغ دس دح  لخ ايلف ض منو بذاكسل هللا لءدقرو صنم هللاقف هإةنلامان ءنوكك مهراصإأترمع ا

 :ل ا نيةعاج وا ذريمالا  صعتواههتيرامف ضالادازو كر جسهعم رخو هديب زخأ هنافدادسا نا |!

 ا 0 هتمدعج» مالك 2 ربما ع تبرلا نب دمر و دنم ىلع دهش وةعامت ىذاقلل تدعتور ودنأ مهرع ريعوأ|

 را لا ةيدوسش اعل ورع مخ ”اةياعدهش تا ىذا ِ !لاقف ءاظنلان كاكا روصخم 0

 ْن ,ذادنج الجل قرط يال اس ديفا وو حك ل ا

1] 

 ) || نمناكو رضع هلم هنامز فنك مادي ارعاش لعلك فافرصتم ردقلا لسلام ةف تاكو لاا
 "|| ةيشعلك قديبعى التاكو ةلأسملا بس ناك امامهتمتاكى تس ىضاَعل ادبنع أ ىلع سائلا مرك أ
 اءاشعلا ع هاك اهمقهسفنب واخ ناك هنافةعملا ةشعااه واخ و معلا لأن وا رهبق 0 اذن سا

 ئ ”ريلا عس 5 : اة دمعك اهقواكتبشعو ىواحلل ارفعج اباهق واغةشع ور روصنعاهف اراجع كلم

 0 اعرو 00 لا يياواخةيشعوقاتسعملا اهنرلطتةبثعونأ_جلس نب نافعب هول ةي ةمشعو

 1 ا اول

 دحأ ماكشي ملاورضحالفكلذروضحلاودعاوتو ىذالا دنع سانلا م>او هيك 0 لام روم

 ه2 تن رض عجب

 بعود جا را اواك ذريمالااهرضحو تسلا اذهل هتزانح نعش أ ةفروصامل اوم

 مول نيتماشلل سلو * مح ىلط تزن ناك مولد ةلفغمج وج 5 موفرسف قع تيضق

 انءلعت لق 94م انيعتف

 ا مدقنّلفةبهوةسشحد

 | هريق نم هحاوخاو هلةن ىلع
 | قبف هريقانعل توما رت
 | كيرسثلاو دما لدخاد
 ىلأ ني ىلع د اذه

 ١ ن و ههحودهللأم .ركتلاط

 بدالاو مالكلا مع فام اما

 كغ في.داضت هلورعئلاو

 ىفالاشم وة عنسبل ا تهزم

 رعش اولد او نيدأا لوصأ
 ىف سانلا فاتءادقَو

 عومجلاةغالبلا مت باكك
 ىضر ىلع مامالا مالك نم

 مادعج وهل ههنعدللا

 هلو ىدرلا هنأ عج |

 ررغلا هاهم ىذلا باكا
 - نوزف ىلع لع رردلاو

 ىلءاهف ماكست بدالان م :

 لاق مةعاس دبعوا 5قرطاف ا

 يي ا 2

 ١ اوناك مولكو ىلاعت ها ءاش نان رونلا فرح فهسأ سَ ذة ا سو هدافحا نمةعاسجت وهدادحار ك ذ ذمدقتدقو |
 0: ةناهئلثو ننامو ثالث ةنسنابعش قكلذو هتايح فهيد :ًادهعر وك نملك ايلا لوو ءافلط ينوب :

 ا ٠ هتمعاشأا اوعاب مهنا ةعامج ىلعرهطو هنمئشل ضر عتب ع نمي داتفةملابملاو كلذ قدي دشتلاب سو ا

 بييزلا عي نع ىسمةئامعب راو نيتنثا ةنس قهنااتمو مهقانعأ تيرض مث مه فيطو طابسلاب ممم رضف :

 يوصل ساو د 2 موبروشنلا مون نو دذ موس وأو ليقتوك

 0 ا ل17 ككل + .٠ كتم نا: 2ر17 1900107021007 3 دول 111:٠ 1 0 دام تا اوم ل < 101028 113005275273657 235

 مساقلانب روصنملا نب زعملانمزت زعلا نيهنلا مايك احلا ب ةاملاروصنملا ىلعونا)#

 ٠ |( ءامدالاك اسلاملاباداوج ناكويلاعتهّئلاءاش ناد ران "فق أبسسامىلعءدلاو نانو موف سهالاب ل ةتس | من
 ١ || اماكحأت تو لك ع رت ريسلا بعأ نم هتريس تناك اريص مهربغوهتلود لهأ ل ئامأ نماريثك اددعلتق

 0 هللا ناوضر ةراحتلا بس ستكردُي |ملثو نيعستو سمنت: ىف سانل ا عأ هنااهثما ب لمعلا ىلع سانلا لمد

 | مام بسلا مهرص اند رصملازاندلالاسع رئاسلا بتكو عر اوشلاورباةماو دجاسملا نااطيح وسماع
 0 ةيادتلا بسن غ نم ب ب رمل هرب : ركام !ةدعش] ذدعب مدقت مث نيعسأ و عميس ة سس هلعف نعوهسنعإ -

 || ةقرالاو قاوسالا ف بلكرب لفةثاسملثو نعستو سجن ةنسف بالكلا لدةيصأ هنااهتمو رهشد م هسدأتو

 هلسشقال يذلا كمسلاو ريح ر دلاو سمرتلاو انوا وعاقفلا عسب نعى ناهتورلتتالراوشلاد || ع

اوةريثك ةإج تم كلذدعب عجن عرضمولا هلج نعراملا مو هعاون ,أ فال | ىلع هريثكو هلبلق
 5 يرخ ً

 عن نم عنمة تسل اهذهقو راتندتتا امهسجن تناكهفارحا ىءاشهومرغ ىل اةئفنل ارادةمْنالاع واهغصت

لاياهوس ادو ضرالا ف اهومرو اهموزكنماريثك اوعطق ئي-ةزيخ !ىلادوهكلاذفنآو بنعلا
 ا 6 ورعب

 م



 ناو كاذرغوةغالاو ودنا | ما

 فتبلقوترسكو ليذلا طاش لات اجو ةرحىال ١ ةسسدت تناكش لسعلارازح نماهتزاختفثاك اه
 0 رك ذازك | ىلع ب ثط ا ىارق مهقانعا فدوهل الم ناو لاظ رأةسجت هز و داعارذهلوط نوكيامنابلدلا مهقانعأ ل راو وول ا لاا 3 دول 6 قل يني ةرارألا ةادوييلاودك راصتلا صاةنسلا»ذه قولينلارس

 : نيلماعلا ءالعلانمو)#< | ارمدتسيالو بشلل نم مههكو نوكش نو ةالحلا بك ارملا نمأبثاوبكرب الوىراصنلا نام صزو |
 هاش نيلماكلاءاطصلاو | اوت داذا ىراصتلا قانعاف توك ن أو لسماهمتوف ةنيفسالو ل مراكملاراج اوبكربالو نيلسملانمادحبأ ||
 لا تا نل 0 | نمك :راصنا اودوهملاتاماجسدرفأ م نيلسملا نع و زعبل لجالحلاادوهما !قانءاىفو نابلصاا ماسلا |[

 5 0 ْ ةنسىقكلذوكارةلاروددوهلا تاما ىلعو تاباصلائراضتل!ناماج ىلع طحبو نيلسملاتاماسج

 نع سونو س+ ةزس هلنا همسو
 ةنسدادغسناموةنا ماتو

 دي( كر مساك م «ءاض ع ع -

 نذلا نالغلا نموهو | بهو ودير صملارادلاب سئاتكلا عج وةمامق ةفورعملاةسنكل امرهم. امفوةئامعب راآونامت
 اج راراكو نومدخ | عام مالسا عياتنو نيلسملا نمت ءامإسابحالاو عاب رالا نماهلام عبو تال“ الا نماهنخأم عج
 تاطاسلادهع ىف:ضاعلا نإ لع تاوبطاق هيلعةالسصلاو ءاعدلا نءوهلضرالا ل.بةتنعىسمنةنسلاهذهفوىراصناا نم
 ةعانصف ماكش الودحأ معنالنا أتت امعب زاوعب راةنسفو نينمْؤم اريمأ ىلع مالسبل اكلذضوع

 انمنمح حال ةتاعدنمع 1

 رئامعلا ضعيلاءلوتمراض |
 الخر تاكو :رتالول 5 :رابجابتم | 3 راطلاى ايو 0 ةنسلاهذه نمنايعش فوءانغلا بانصأ كلذكو قئلا نماوفعأوةيون |

 باو حالغلابابرأ نم | تاعوزمءاسنلالزت لو تاماسجلا نمنهروص تو ءاسألا فافلنا لعن مةفك اسالا عنمواراهوالسبا

 هئبااشنو حالصلاو دهزلا ا ةنسنابعش فورهشأ ةعبسو نينس عسس نهعنم 35 ذمّدعل ارهالظلاهدلو مانأ ىلا جورخلا نع
 موقرملاهببارخف موحرملا | مهسناك نممدهدق ناك امءانني نع ىراصنلا نم ملسأ ناك نميةعاسج ردنت ةئامعب راوةرسشعىدحا |

 نع ثغلازيمو نيلا ||| طخنمتلقنو طوسمرببك عز وهوى ك" انا, فورعملاجي زلاهلعيصدق مهتما سنوات فورد لل نملامثلاةر-فانإف | نسل اونأ تاكو لوطداهحرسش تاكن او هلاوحأ نمةذينهذسهفةل1ا,واهسابحا نمد دق ناك امدرو
 و نيىسبلا ||| ماعلاهسا<قابسلابتاكروك ذملاك املا ت ىلا «تهّنلاهجسو ىلسلا دن دجأ نب رهاط ىلا ظفاخللا
 رحتامف كلومكح تت تونمؤرالكب والف ىلا عت هلوق ني رضاخلا ض عبار قفهستل اودثايعا,لفح ود
 قتلاولضغلاب نآرقلا || خرنالفىكامملاىلاريشب كلذءانث أ ئرةلاواسماسن اول! و تيضقاماجرح مه سفن فاودحتالث مهن
 رهدلا ناو اًعنلاو لعلاو |١ تبذلاتا هلاوعمسافلثم ير سانلا!مبأاناط اصالجر ناكورصشملا ناب فرعي رخ ؟ص عمر قةعارشلا نم

 صصغهرثك او صرف | بلاطلا ف عضة .:مهوذهئئساال ايش بايذإا موماس ناو هل اوعتتاولوابابذاوةا<ناهناتودنم توعدتا| ٠

 فرست. ءو نيفشلا ا

 ضن هىقطنامىلعتاسنالا |

 رمعلاو طاق فيس ثقولاو |||رحشملا نبالرمأ مث اللا هحو ريغت هتءارقتهتنااكفزي زعىول هنلاتاهردق قحهلااو ردقامبولاطم او
 ليصو تراس عمالقرب ||| مك احا قاخ فرعتتنآ هلاقرصشملانباباصصآ ضب نا اشر "الا قلطن لو رانيدةئامب روك ذم |

 بيترتو :رهاظنا مولعلا ||| هن 1 هنمىذاتتفا ذهدعب كزح اور ثتقولا اذ هىف كد اؤرال هناوكيلعدّمع نأ نمًانامو هنالاكت- اكو
 كوالا ف:داعسلا بابسأ | هلاسف مونلا قهيحاصءارف ترغورعلا فب كرو علل رعشملا باز يهتف هنع بغت نأ دنع هصملا نمو
 لعن نجرلادعدحتالا ّ ا هللاز زعلاهدلاوهسيفعرشدق ناك نادعبةرهاقلاب ريبكللاعماخلا ىنب ىذلاوهروك ذم لا اسلاو | ملاعلا ىلع قو ةرخ < الاو || ٠دصق ن سحو هتين ليج ةكربب كل ذو ىلا هلا هجر نجلا باي ىلءانب ىمراانعمت ايدلارصقاملا ف هلاسنع أ

 افرطاهنملصحاسلفديؤملا || هنراعفهعورش ناكورصمرهالظبةدشار عماجىنب وهدلو هاك اولا هتناءاش نادت رت ىهرك ذقت أس |
 هام لك وت ادا || دمجشبأ ظفاحلا هئانبىلوتمناكوةئاملثونيعستو ثالث ةنس لالا عسب ررهشرسشع عباس نيسنثالا مول |
 ا دحاسمةدعأشن وامه 0 ذمة ددو مهمل سذول نم ىلع نسخ اايأ هبار مصملاو ديعس نب ىنغلا دبع

 ةيق هلامةيناماسا ارصطاوروتسلا اوةضفلات ال" آلاو -اضملا نم عما اوداىلا لجواه رسول

 عسر دروس نم نم رشعلاو ثلاثلا سيلا ]لذ هرهاقلاب هيدالو تناكوهيسضقنب وئنشلا لعش ناكوءإءاط

 هلدورخ هناقفتاف.دحوة «مىلعدوك رلاودارفنالا ب ناكو ةنايؤلثو نيع مسوس ةناس لولا

 عبد ًاواهلكهتلبل فاطو رصمرهاطىل ةئاهعب رو ةرسشع ىدحاةنس لاوس نا رفعلاو عباسلا نينثالا 1

 دال ضعفو ةاومو

 [اتناباش تاكو هوم

 نات رات>اصوهللاةدامعف

 ةّمبرطلا لاح روةققا
 ىدنيشقتل ادوجت جيشنا ماغم

 ندلا لاج خجشلاو

 ضحادمىفتيثو واذن

 منيب دن وسلا برعلا نمةعست عمام_هددنأ دأءأف نايباكو هعمو ناوأ+ قرش ىلاهحون ما قفلاربقدنع 1 1

 تا ههه سا تحس عه تست ج77733027 7752222 7 ِ



 بهاد نع صلتكو كوالا
 هنافذأ عز 2 لوكشلا

 ١ ىدح ةداقالاو ةدايعاا نيد

 ا نيّتسو س+ىلاهرعلصو

 ىتح وةدانعلاقهتةو رصفت

 7 دقو ليلا ةنرقىلعودو رهّملاب وعام اهيلعاك لا يشالاه راج اورصب اذاكلذكم _هاماسفأ جاموس ور

 5 0 كلو ل والا ا

 هيقوصابا مماجى حاتتدالا

 0 0 7 1 لأ ف عا
 روظن نأدبالهناو هتايح نون لوقعلا نرسل اهيح ف نيلاغملا نمتعاسجسن ا عم هلتق ف كلش لور داّعلا 0 000 فاض
 م 0 نمش نكت ملاسأو

 8 8 د لمدد لةيلاحتساب رلأ
 ةلمسهمل اءاحلامضيتاواحو ءاراهدعب وةدّدشملا مخل اوةمعلا نيشلا تشو ما |مضب رحشملا نياو لعأ هللاو ا 0

 ناكو لايمأ ةسعتر ادع رصم قوفهزنلاةريثك ةحعا ير رد ىهو نون فلالادعب وواولا تشو ماللا نوكسو | 7
 0 فاذا مار كللاد هيأ نع ةباينرصعابلاو ناك امل ومالا مدما ناو ضنيزب زعلادبع اهتكسأا 1 ل

 هنعهللاىضرز زعلادبعزن رعدإواهجب وقول و ١١ ماكرو ف راو

 هت نانعالا تلئاكو

 ضارعالا ىرأو ضا.تنالا
 ١ نع هرهوح ضواخت
 1 نع هملق واحثو ضارعأالا

 ىءوبأ تام مون هرالولاب سم لامي وت ولز مهلا فرس نيدجالا قهدلاو رك" ذقبسوهبسأة يشب مد ةتدقو م

 نّشلافرحفروك ماش ودخل اريمأ نءهاشنهاش لضفالا هت اودريبدتن ماقاوهتجسرت قروك ذلاع راثلا

 (رعش) ضارخأل
 اًنطَو ادانعدتلت ا

 | انتفلا اوفاخواسندلااوقاط
 اولعال_ اسف و رك اذهل وّساف ىجناطبلا كتاف عاصم ىنأ نب دجتمتلادبعابأ نوم لارز وتساو دحر د مدع اهءسدع لضفالا ا

 اًدطَو ىل تسلا منا

 اوذحاوةلاهواعح

 ١ انفسإ مفلاسعالا لاض

 | زيبعلا قزر نستف)»#
 لضفلاعاونأ فرامتشالاو ا مو ميسا مااا انا ارطاوزدنأو ةنامعي راو نيعستو د عبس ةنسس نابعش فاكع ةثب دما

 قناع نكلده و سدو

 هةعواطو هتاف هروهظ .

 ع 1
 : مدنا 0-00

 يوياطار 0 5
 : ةداسلاراث و هتنامجردأو

 : راواوةرهاطهتنصان نم ١

 ىلت ةرهار هين ةداعشلا
 هسسغ. دو هر شاب لع
 ةزعوهسأ ةباكتاب امد

 ]ساس نمور وود سال
 ثيدحلالعلااذسه

 لو املقةينارس داولا

 د17 اة ا ل م تتم

 نوجرخ مهم»ر لع سانلا قب وةيصةملاو ريقلا دن عما ثهناىاك ر ل اذهرك ذو رخ “الا ناك رئاداعأ

 نمةعاص-و رلابحاصوت رثلاني شل ناو ركسل كوم متو ىلعصلا ايلطحخشو هلظاا تحاصر غظم 8

 : وااو رمدقل ر داوغلبف كارت إال اوني ماكل ءالوالا /

 دحوذةلاحرلا ضعب اهلا لزنذ ناواح قرش ىف ىلا" ةكربل ابان ى ا اويتنا قسرا رحنوست ارز لة كادت ا 1 ١

 | ةنسرعرا مرتححا

 2 ا 0 م ل طن سال هع ع هيلعتس دعت نالاّعي و ةينابز_ هت الام كإتو اطاةسعن 1 و ْ

 روش عل ارتدسلاة[لاضنأ سم * الاه لع ضرقهنم كإذرثكصحالو اول علوم زولا ا

 باصو ننرشعو ىدحا نس بجو ىف هلتق خلا او ع ناصف ٍإ

 21 رآنا ارحَف 3 م ا راد تكواه درباجذ دايتغتما نمممديأ ىف لص- .ةاهلافطا اواهءاسن او سو |!

 1 ظ سايناباوكلماهفوةروك دا ةنسسلا متابع لها مولد زن ناكو دق رعاو كلمتنسلاهنهىوا مف أ

 اوعلت ث ننس تال ةةمروك نا رصتالا مدابتكسلا اورضررتا ءاوكلمارلواهالازامو ق ثم ديحاص

1 

 ةدعّملاىدىفاثدحإل امون حرخ متروك ذملار مشل رلس سيجا مولىلابكو !باودمهعموهعوجر توسل

 ٌ ا لبا ىف لودشدلا ىف اونعمأ م تاوأ سب فورعملا عش

 لحار وهغلح لحاررت اوضرالا فراس ارثأ ١ اويياتن ماطر هجرس هيلعو امس ةزأ اف سل هأ دن ثد رم

 رصقا اىلا تاجو تذ خاف نيك 4 لارا ا ”؟اهفواهرارزا لت ّلةرر صن دوو بابح عبس ىف و هيأ. اق

 نب رهاظلا ننرصنتسملا نب ىلعتسملا نيهللا ماكحا, رم الا ّةلملاروصنملا ىلعونأ )*
 *( هلبقروك نما ىديسعلاك الا

 لّدقهسفنل نطذوص م الازتشاالو روك نملاريمالا اراب نماقر ط هتجر /قفانزت ددقوةدلاوزب زوناكو

 4 طاح روط نعاج راخارعتخم اريكشم ناكو نع ولأ هل لاق 0 1 4 دوا نمةست عم لك و ةرهاقل ارهاظب

 حن رفلازخ ا همانأ قو بعلل اووهال أيار هاافتمارتهتسسمةريسلارئاحىأرلائد سف لا ناكوةروهتشمراستا

 -راد رس اواهقامأ وم م اهلاسراو رس اواسفافا راو لاهل عداحأ ناكر اهسبجت د نات نس ذل احق نس تان 3

 سالاتا اوذدعي نين رصملاةدعاهتلدو ع مهلاو مآتيفصتساواهلهأن مم قب نمسق ةوعو ىدعالو نا

 1 ةناهسجنو ةرتشعىدح اةنسة خا ىذن منيع نال ةعبلسا مول نيني ةعلقا اوإستو نامالا لب او تتاهفو

 امجكلاولان اكو ةثاه سنو ةرسشع نات: سس ىلوالا ىدا نم نية: عبسل نينثالا موف روني لمأ واش ع

 كمون ناكو نالسرابلأ نب شنت ة ةجرت ”قءاثلافرسفروك ناانيكتشعط نيدلاريهط كنان 0

 0 اديصاو زنا و ينساب ةئامسجو ثالثة نسم لرش اوس نم ن .«ردعلاو ىداطا 11 مول توريبا هز وكاذ
 ْ لنقو ةئامسجتو ؛رأةنساضبأ سمالام انأقو ةئامستتو عب رأ ةنس ورحم "الاى دان ن 5 نيعب رمشعلا

 اهات دوام ر غلا ىلا ىهتناواهزح الن نرمصملا ارايدلا ىحن ردلا ليو درت دتصق م هتاوؤر ع عدت اةنمس
 نس رعلاىلا هلوصو لق قل رطلا ف كاهن ضد ضوهواسمءلحر اهدا سوا ععما رح واهةزتحأو

/ 



 ناباو ليسممتلا ثاوأ يب انهن
 زارحاىف دهتحا ليمكتلا ؟

 ناقتاوفراعملاو ل ءاضغلا :
 ءاضتساو ف ئاطللاورداونلا
 ناصف هدد[ سعت نم هلداه ١

 ا 0 || قيسام كانه اىرح وعاهتسفلا ىزيفبرغملادالبلا اروك ذملارم الااههحاصو ريدم ن مدرك ذمّدع
 رج فرعا لس كولو“: 00 را 0 - ردع تلات ءايالخلا مرر داو او هدجس رب 00 2 ْ

 قموونإ تلا ةنمزالاف : 5 00 0 1 30 لارا نم 0 0 تينا ١ ١

 هيلا نرش | نك 4نم خصم ليت يلاار راسل الح
 جرم تراس لي يبو | تاكو مهفابسسابهيلعاويعلف يلعاوبتو ميج مالف كانه ترف ىلا فرع ىلاةكسلا ف هلق ىلع اودعاولو
 وي زا تنمي | خس د دل ذل فل د تو ساد اص ودام مست ورا
 كوملا 1 اضرأ لغتشاو ْ ناجل يمر 2 ذمدسعملا دمحم أدم ظنا از الاصل لكننا ور ذمدعملا سامادس ماعلا 3 1 ا ل ا

 ها دام رمال | جاف غابقلا نسصتساو تارولنممل بكتراو ممئامدئلشسو مهلاومأ ذحنابسانلا لال: ريسلا حبق ناكو
 ل را ىعاطبلا نبت ومأل مآ لّمعلاوةةرعملاو طانانسح نينيعلا اظاحتمدالادب رش ةعب رناكو هلت ةسانلا
 رمد ماعلا ريما نال لا رخثالا عماخلا ىنبىذااوهف روك ذمار زولا
 طسو ىف سعشلاكراهشالا || تيعستو ناتنسفف شهلا ةكرب ىلع لطملارصرلا دن ءرصم .رهالغإ لبنلا عماجةراسعف ع رن دق شوبحلا

 :ىلاهتيصلدوالوراملا اس تب ييسنتل كح هترازوةدمقمدعب نومألا اك" اةد|هكتملوةثامعب آو

 ماسر ريكا ذولا مج «.١ (ل صول ابحاصح رعالاب فورعلا وتتسم 1 نييتنز ىدلا اس ني دودوم يذلا باخ.
 هاعرتساوهتب وربح اشاب 1 فيس مهو ةثالثلاهدالوأر ك ذو ماشلا ب>اص دوت نيدلار وف هرحح أ ةجررت قفهربخ نم فرط رك ذمدَعَت
 نس هبعأ هب عمجا الق ْ ىتيعوتساو راجت باص تنز نيدلاداعودوعسسم نيدلا زعوهدعب ةنادل سلا كوت ىذلا ىزاغ نإ

 نم هسءلانسحاف همالك | اهفروك ذملا ىزاغسأر رقم لصوملادصق ةناد ندإا باق توم بة عن داازون نم ىرحام ىزاغة
 ١ |روهشموهو ل سوم ا لخادىرونلا عماخا نيداارون ىيةرغسلا كا: ىفو مسهلكه سرح دالوأ ل اوحنأ تن

 رون لوصول ه رك ذدنءىاشاا قربلا ف ىاهمصالا دامعل اداكحام هتراسع بيس ناكو ةعجلا هيف ماي كانه
 أ اواتواهتمبول_هلارفني اماهنعاوعاش أ دقو ةعساودلبلا ةطسو تم ةيرحنلصوملاب تاك هنا لصوملا ىلا يدل
 عرف ر شع ةعبس ءلاذذا ْ المارغ ةلودلا نيسغمدهازلا شل اهياع راش افقد هدا ص ىلع م لو هرهسهذ مالا رامعقع دام

 زسهطظأو سوردلا ءاملاف | نمقعيس عماجلا ىلع صقوو لب زحالاو م اههف قفن اواعماجا مب ىنب هةر ءانتباب نيساصل راكن م كو
 قول نسعةجراارومأ || ىزاعنيدلا فيس محن ات وم بيةعدالبلا كلتو لصوملاةنطاسسلا كوت دق نيدلا بطق اكول صولا ع

 قرا ىلا لن عرشبلا ا 7 زولا رمت نيدلالاسج نأش مافعمتل اودقودهم كس الد ع5 .ريسلا ن سح ناكو اضد أرك ذمدءملار الا

 ىلا ناذلا سرادسملا هتلودو دمناكو هحرش قيسامب-سسيلع ضبق ىذااوهوهزك ذمرهملاداولسا فو ,رعملا يا همصالا

 نياد# ناطللا ةسردم || هحالصاريثملاورب لان تاكو لب رابحاصندلارفظمدلاو كك ىلع ندا نيز ريمالا هيأرب
 - ىقوتو نانملسناطا_لا || تيدلار غل مهداوةسجسرت ىفمرك ذا مدت دقو ةروه دم ةيسور فوة ماي ةعاججن" عممدصام ن دس وهريخو
 قارب سردموهوهتلاهجر | نسو تسلا وش ف فوت نأ ىلا هتك ذاغنو هتنطلس ىلع روك 1| نيدلا بطق لو لو فاك فرحف

 - نمىلوالاىداج رهش. || هكباك قد“نمث ةماسارك ذوةروك نملاةنسسلا نم ةيغا ىذ نم نب رشعلاو ىاشلا ىف ل.ةوةئامس
 امو ةئامعستو نيعبسةنس ١ | ةنسرخ "الاعب روش لس ىفوت روك ذا |نيدلابطق نادالبلا ءلوام مرعى هكردأ نمعمفرك ذريخص ||

 تاكو ةنسنيثالثءريعغلب ١. | لسر هنءاجو رخ الا عسب ررهش ق لصوملا,ن اكن يدلار وف ءاحأ ناف عيدتب سدلو هنا مسمنو نيت سو تس
 ضعب طلاخ هنا هتوم بيس | | ناكو نيدلا بطة هيعنأ ةاةودعيالا املا نيدلاروت هحوتب موروك تاارهدلا ىفلصوملا ىلع ممتوهو بأ
 لك ؟فهيغر و لذارالا ||| مدةتدقودالبلا م مهرثك اودالوأ ةدعسضاو ل ءاقبةنس نيعب أ نمرثك 1 ءرعةّدمو لولا هت
 لامه لاف نيحاعملا ضع ا ْ --

 مدانيتاو بتكسل |سئاسأت
 قاهات ّىل هس ,ردمداطعأ

 هنو نيم تاق ط سف

 ” ( ىفاث ب ناعلشنبا - 07 )



 الاخ 1 لاف ْنَم لوققدصأانو

 هع رتب لهأ ن مةعاج و هدحومسأرك د (رع 3 ور ل يع

 يا هر 0 ةراعمالا ماالاام كرمعل

2 : 
 1-5 6 اف

 0 «رول نبثرانبو رعنب جرو ءديفوتأ)# اهفورسعم نمتءطسااش

 ْ *ئ هرصرل ا وعل اىنودنلا ةناكع نةيلعلا ن لهذن تابش نب سو دس ْ درر

 ناكوام هريغوعالعلانن ور عفو حالا نب ةبعُش نعي دا ىوو و دج نب ل. 1ك نعي رعلازخخأ اهنب رقرصبأو لا ستالعرملا رع

 ا سايقلاتلعلاملؤأ اوذعت رق فر همتناك اماوتس : رعلاقسابّقلاب ىف :رمالو ةيدابلا نم تمد لود وب ا ىدتعي نراماب نيرقلكف

 0 نب نم دم هللا بلهملا نيدمجت ىلع: ةدعسم نث ليعيش سشخالا لتدوةرصبلاب ىراصن الادب رى[ ةقاسف 1 هحا سه ربخت هلك امادآالف

 1 مدقملا نومألاةقثلا نع ىلا لاقهدنعى رحافلاف مك أ ١ نب ىح ىداقلا دنع نم شفخالا لاف تح | هن رانحلا هراسمناتدكرف

 " [| جرومو هن ويبسو لسع نن رذتلاتاقف هلع قث ون تاك ى ذل نمووه نمد نب ليل نا باك نم | نمهقةئادحتحصآو

 نيح باكو هو ء اونالاباك اهنم فيناصت هلو ,رعشلاو دلل ارو 5 دما جر وم ىلع تلاغلا ناكو ىسودسلا| ١ هراهزاتلاموهيراعةراضتلا

 .فيطل دل ىف شد رقاب فرصتخاو كا ةريعو ناعم اباثم اب انقلا اريداج باكو نآر هلاتد : رغباكو 1 ىلا هعلاوطو لوذااىلا

 مدقو وسدنن دم نكسو ناس ارىلا قا اردلا نمنومأملا عمل حر دق ناكسصو شب رو تدل نحر ا ةرخاب و لوذالاو بورغلا

 هيك مخلل ىتع نب لعنبو رههدشن أ املا ذ نور عش هلثاكو اهحاشمهنعست واهم ماقأ ور وناسي ا تفطلاو هلدانع تراط

 1 فاربجو ىلهأنمبئاصا ابو 35 هلعارااموح نيبلاتءور هلوقوهو عرابلاب ىعمملا : ىاهتلفاق تماقو هلدايق

 : تاردججم وأ ى نب هافطصاالا 5 هيض ناعم ارهدلا ركب ١ ىلا ىدانمىدانو وسلا .

 نيثدحلاضعبلامهانعم فام هلثموامهانعمف لاق ” ا نيار دادبو روك ذملامةملانبالاو مث نامزلاهاتحالو لسبحيلا .
 مارك ىلع نا اريسح باغ تاوا د ىو !نم عاراام يح تقرافو هلوقوهو معت ىافروملا نيسعت

 مانت تييملا دةفىلع نيعو «ىوطن:ىأنلا لعىسفنتاعجدتق ١ مرات ىأورهدااهردكأل

 هلوقهرك ذمّدقملاىذب واعتلا ساند انههنمو || مرو رس ىآو ليالاببقعت

 ح رغيف طخميهلب الو رئع يف 3ع تتثاغل عار يقال ااهو 0 ( نتكلمو كنافلي ولا سس

 هتحو زملا اريشم هلوقاهنم مصب باهذاهعج ولاهي فرك ذبةديصق ةلنمتببلا اذهو | ةردقكلاداعو دادش كام 1

 مربع 7 ىرالوادةفك شت لدنك اب ابو ا ترصتو داعو ةقفلامعلا
 اها ك تن 3 ف مانالادناسهتمر د حوطم ىأ 6 نيندالا

 عب نزال االوأمول هل ثم ىلع 5 ىفلا لمع ريما االالا-ت أ رد حدفتث داو +طاوب ام حدافب ْ 5 دالسبلابب ردك ىف ترصق

 اقاهفارت نااهجاغزن زع « حدك هدالبلا ف قس ناك اهلوهىساكل ءامدلا ىكتت اورغالف ٍ نوي داعبلا ءانباو

 حرمة نعالافىكاذاادرحو د ىرثلا ىفئفنت ”سيعلادوةاالناووهح رسمةطسسلا ضرالا ىفىامو ا .ئرسكت رسكو رصاتنع و

 ا ماقول الافمةنم اقم 35 حصاوهبلع ىسمأ ىسا نيهر 3 لزا_ءةرارقف اسيحلطا ا عندو ريصيورصق تمدهو

 ٠ ممسارهدلاةردغالو تنك" موجع ا فحسم ةيبنملا دوق ةيداقا حقا ناعحصو وكرم ىاعسمو ِإ ىلع ع مجاوناسعلا عسب

 ١ ل 3 تال عار ىدلقالانأ اهو ب 33 هد هما ةسيئلط جي رضال تيمىفا 0 0 تافانلتاو ناك اك ناو

 حوصموهوذاع ب ناشد 0 * هز ار ىملف 2 د حرشف ا 0 الو 2 0 روتنلا ةلارف هنا لا

 ا لرسم ةاقاوغلاد تشل « حملت ءاقرز 5000 ّْ 00

 حرمتف اهل ىوكشلاب ضرعأ * ىووهلانم نامفاعضأ مليلو ٠ | اهتكل هرومالادءلاتمتانه 0
 | سايعلا نيدمت طغتدخ قىاي 1 زرملالاقر دادي انيدرصانا مامالاا مم ان هليو طىهؤا/ مامه تن اوارشدلااكل تنادو

 هحدعهبف ىدح لاقف ءاسكد جت ىنأن يدهش ىدحىلا ىبودسلا ؤمديخو أى دها هلاثمأم ىدن ريل ْ 2 اطسب نيةفاطنا حازت تيبس ١

 دولاعم ءانثلا نسسح هصنماو جيروم ورعنبالوأامركتاس |. مانأ هعطتستلاعتزفو
 ,١ داو مراكملابابسص ناك #* العلاىلا هام ئنود سر أ ا ةطيغبارهدتاذللابتعتمو :

 دلصالو باكري_غادنز حددقتو أ هبس ل دسفانأ انتا ا ماجلاذ لعب ؛ مسيل :

 درولاو رداضملا دو_<© لازامو: < كارل ذنلاو ىلا .انردصاق 0 ري 0 0

 : 0 يي يي ل 2-2 د1 از سوفنلاو انانملاندو



 نامزلاة ب وع هللاهمترناكو لا
 طسلناف ثاؤالا :ردانو |
 2 احالاو لوم ك اوس ارغلاو
 د ناعذا بحاض |

 تاكو عيصخ قلطناسلو' ١

 ةءارح ف ةناعفتلا جي |

 ربرقتلا ة ةعسو نانا ١

 ةاس هناوسفتاوناسلاو |
 3 ى نادال 0 لوق ىلعم ةتساما اذهو ساون وب هيف فوت ىذلا مورلاىف ةلامونيءستو سم: ةن#ىفوتو دجأ نيلي

 دفرلا نمن وك امها كلذو 35 اعريستم هسكشسا مو تا

 دصقلا نعت درحو الات خَتْضَو رب #*« هتسااماذااكافضف هيئاسكا

 دريلا نمتيشخناءاةس بولو * ةلاج تدرأنالامج ءاسك

 3 ل هل ةصد دست 0 دي اهدا ارطاناكهتفاكح ىزت 7

 ىدعب نم ىس ودل ر كسشل ىصوأو # هرب ى» هدا ءامركم ان
 بادن مناكى مودل اجرؤمنأ ارثعملا نهي دمع طغتدجوم دنلا نس الاقو ةريثك جر ٌؤمراا

 ل 0 و لا ريقوفراعلابا# قت اوت ةدكو نشل 00 : تامدنا قالا لف بر وامأو هيف فالكنا قيس دقو ةثامو نيستو سن ةنس فوت ساون ايت اناس هذ نم
 : ا ا داو ْ جنو ميا 0 ذل جر وموهنيعي تارفعزلاوهليقو تار ةعزلا درو لدالا ق وهوة مسملافاهدم و
 ريبكلا عماجملا فاس 1 ١ مسرب دا رغأ اذا موعلانيبثحترأ مهلوقن م لعاق مس اوهو محاهدعب وةدرشملاءارلارم تكوةزومهملا

 نرحل رم ١ هلسقا ير ومو دثس هعمان ال يقو فاعلا فرح ىف5 داتقةج -ر قىسوذسا ا ىلع مالكا مدس دقو 0
 قءاضبلا ديلارهظاو | لاقي -اضعل باك ىقىرهوملالاق ةلمهملا دوت آلا قودنك اسعار وةسئلثملا ءاثلاو ملا تشب د صو |

 لحما ور ر كو ناشتا : اوامحتام ني دشنت ص نالف ىتب تك رن كا ذدعب لاق مث بنج ىل اوأ ضعي ىلءهضعي تعضوو هل دضن عانت اتدئر |
 شاعول ثدح هاجر ناك 1 ناكودسالا ءاسمأ نمدثر او ل-ر ماوه دثيص ق نش اهنمو تيكسلا نبا لاق مهعاتمن دضانى دعب

 10 :١ تعراَو موقلانيبتح رألوةثبرعلاو جر وم ىيسانان رع ىينكو ىعنالوذن لت د نملاجروم :
 حا هرم هلدتماو

 لاجزلانملمكلا غلبم غابلا : تافاذا اديقديفي . ل-رلادافلاشدب ونارغعزلادر وديغل اود.فوتأ ان او
 ناطقالا نم هيلادثد و :

 1 ئس ىلع تراظامولاحرلا ١

 0 0 اهعبط غاشن نم

 رع ْنَم هبتكأ امى و

 نيساطان نيدياعلا نيز ىلعنب رقابلا دمت نب قداصلا ارفع نب مظاكتلا ىدوم نس اونأ )و ١

 + (نيعجأ منعا ىذر رشع ىئئالاة مالا رحلأ عينعهللا ىضر بلاط ىنأ ننىلعن ا

 || رصسم لخدهنا ىو رهداهت-او هتدانعنم حلاصلا دبعلا ىدب ىب وم ناك دا دبي ا قسطإلالاق

 ا ىدنعبنذلا ماظعمدوعمىفلوتي وهو ممسولبلا لأ ىف ة هلك ندمت ملسوءيلعملا لصد لوسر ْ

 ١ ناكواع 5 اين تاكو و خد [ىساهددرت لعش ةر ةغلالهأاب ةىوذتلا ل هأ أ اب كلدنع نموفعلا نسحل#

 هناك و رايد هناا 0 صل ارصن تاكو رانبدف !ًأ اسف ةرصب هلا ثعبمف هيذوي هنا ل حرلا ندمغلمتا وأ ىلا هوا اهأشن أى لا |

 - (تين)اهلو أ ىلادوعسلا |١ نءىلع مونلافىأر ةهسقدادغب ىدهملاهمدقاقتنب , دما نكسل تاكو دمنا ووسع 5 ران دامو راشد

 اهناكرأ تعضعضتواندلا نأ ا لاف كماسرأ اوعطقتو ضرالا فاود فتن أمت لون نا مثيسعلؤف دا لوةبب وهو هنعمل ىطربلاط أ |

 اهشورع وف ضقناو | لامار وص سال سكان حو 7 لا وهاذا هتثف. كلذ ىنعا ارفال بلل ل سراة عم لا

 اماردج || ىلإ نن ىلع ني_تمؤملاريمأت د ارا ن لانا و ةينحيلاهسلحأو هقئاعف هيهتمفر د ذر ةعج نبى ويلع
 1 1 ا
 حرشل 00 | تاعفالهاولاّمف ىدالوأ ع نمدحأ ىلعوأ ىلع رخت نأ ىينمؤتفاذك ىلع أر رد مونلا فتعمل ىضربلاط

 ثأنم 0 )0 1 7 ١ تمكحاف عسب رلالاقةنب دملاىلا هلهأ ىلاهدرو راند دفال 1 ةثالثءطعأ تقدصلا# أش نموهالو ذأ

 مقفل ! 0 | نورهمدعف دمشرلا نوره مان ىلا ةنب دملابماقأو قئأ اوعلافوح قد رانلا قوهوالا مأافاللصأ |
 ايندلا ةلودلابقاتأ هّنرَع 1 ىف فون نأ هساحود دغبوىل ةعم ى دوم له ةثامونيعب .و عست نس كاض در روس :ةرع نم | - || هس !اه.هسحودادغب ىلا ا 0 0 هللا مادأ الَوأ دافا هتروص | ُ 1ْ

 تلة ارساف دع ْ 1 هعمو ل دام ”امقلاءانفأ او را وار ازوسو يلعمنلا ىلصىنالارق قاف جدشرلانورهنااضيأ رك ذود #*0

 . ارذاهغوا ل لاقالا باقر ا كيلع مالسلا ىموملاقف هلو نم ىلعاراختف ا + ءنااب هللالوسرا,ك لع مالسلالاّمف ر اعجب ىسوم

 اترتاسو لاه اوسخ ْ دك ولاد دلل مدير جتاتس سحاب رتغلا وهاذا قود ل نر رحت د رعت

 رزادلالحالاو زعلاباشل كلام نهنلاد,ءنادش :رلانوره را ورنا ىىدوعسملا ىلع نب نيسان ىلع

 , سانلاو لاكلاو دحلا | ا سد دو ديشرلالوسرفان 1لاقنهتط شو ديشرلا نورهراد لع تاكىازخلا

 اهطافل لالزاداك الا شايع التل رد .رلا فرعف مدا ىنةيسرادإاىلاتريماسلف كلذ ىنعارق ىنامثريمغت نم ىنعنمو ىىضوم
 ةعئارلا 117 1030101 36 003 ف نا 173607 60 طلقت 5 طم تصب لش 020457025520055 جوه ف ك0



 رب دوتوسلا روتر سلاو اسس طه ا كا ساس ع ةنننلم ,. ةقئافلا اترابغلاساسو
 || لاق ىلع عزرا افءاضتو ىلقع :راطفدعاس تكسفهءلاع تلسف هش رل لع ا رعات هيدح وةهيلعلوخدلا : راشد ثرك تراص 0

 اناكمامز ةعاسلا تب ارنا لاق نيمو اريمأ بهللاوالت اق تقولا اذه ىفكتبلط ل ىردت اهلل ادبعان || ثويعابمةرثو تاني !اابعلا
 || هذ مةعاسلاهذهىفكترحتالاو ةعاسلارفعسن  ىموم نعل خنالاقف ةيرسدعموىفان ا دقام_ثيح || فنسسحلارا نايعالا

 "|| ىحةعاسلا ضما عنلاقاثالثرفعحنن ىم ومقلط ني:مؤماربمأ انتاةفلاق هند لفن تهذافةر رخل

 ' |١ ناوبعتام ىدنعكلفانلبق ماقملات يجن ا هللقو مهرد فلا نيثالثهطعأو رفعحن ىموم قاطت
 0 امماقىلابثوىسوميف ارالف هح .رخال س1 اىلا تيضةلاق كل كلذ ف نذالاوة فب دملا ىلا ىذملا تيبحأ ا

 ْ توضغو ةعلاط اههحو

 ١ اهلاج نيتاسيفةعملا

 ىلااهتناكمتعفتراو ةعئان

 ا سيجريسا !ىئتاش ثيح

 "|| كلذ سالافةنب دملا ىلا فارصنالا تنبح ناو بحتاملك كلو تل ذكاذانلبق ماقملاتسح أ ناكل لوقي || مم سيقان شرعلداع و

 "|| اهب كري ىاةلاقابع لص نمت ا ردّقل هلت قو هليبس تياحو مهردفل نيثالثهتطعأ و كل قلاعم | كامزلا امنع ضرسعأ ال

 |١ تييتالئلناؤ تاملكتلاهذهل ف اهوا طم تسد ىسومايلاقف لسوهيلعهتلا ىلصهنلالوسرىفان اذا تانانآ | | ىلع بدوتاثد+ ااهاهدو

 || ماظعلا ىساك ابو توقلا قئاساب و توصلك ع ماسا, لقلاق لوقأ ام أو أب تا ةف سيلا ىف ةلدلل هذه | | هايماهتسحراهزا مئارح
 . .[| علطب ف ىذلا نونكملا نوزذملاربك الا ملف عالا لسا وىنسحلااكئاسحساب كلاس توملادعياهرسشنمواسإ- ١ اهماعتعباتو بئاصملا

 . ]| اددع ىصحالوأدنأ عطقنب الىذلا فور عملا اذاب ةتاثا ىلع ىوشب الذان اذا_واحاي نيقولخملا نمد هلع | ىلوح وتئاوتلاوانازرلا

بق ءاثالسثلا مول هندالو تناكوةريثكر داوو رابخا هلو ىرت امناكف ىنع جرف ااو ءرخو ليلا لانذااهشو رع
 1 عسنةنسر غلا عواط ل

 0 نيناكو ثالث ةنس بج رنمنيّقب س1: قونو ةنب دما, نيرمشعو نا ةنس سرط1ا لاقوة ئامو ن رسشعو 7 ةقيالا عاوفاب اهرصقللا

 || راقمق نفدو سلا ىف قوت بطخلالاقو امو«مىوت هناليقو دادس نيناسقو تس ةذليقوةئامو.| | اذه ىلع ترحو ىبنااو

 || عاونأوةهضفلاو بهذلا ليدانق هيف مانع دهشمعملءو رازن ر وهشم كلانههريقوةبقلاح راخت زينودلا || روهدلاونامزالابؤاسالا

 . || ىضرهدافحا نمةعاج وهداداوهس ارك ذقيسدقو برغل !بناطلاقوهو دحالامشرفلاوتال الا | !قرغتوروصعلاوباةحالاو
 ١ ا روهشملارعاشلا محاشك د ك هاش نب ىد:سلا هسحةدم ه.لكوملاتاكو مهاضراو مهنعهللا |ورواختو عتابات وفك اع

 "|| «(ىفاشلاهمّقْفلا نيدلا لاك بقلملا د ني كلام نب ةعنم نت دمت نن سنوا لضفلا أ نب ىدد خفااوبأ)* || دقو عسفرلا اهتكسم
 ا سس #21 ا ا اا ل ا ااا رك و اا

 ا || لغت_ثرةيماظتلاةسردملاب ماق اوةثاهسجتو نيعيسوى ردا ةنس دارغب ىلا هحوت هدا ىلع لصوملا, هدفت ا و

 .. || دريد ا( عزاريسشلا ىضر شل اذ مودا هب سودملا تاكو هرك ذمداقاسإسل ادب دتسل اا يديعملا ىلع || 1 3 0
 ا ع م - 0 3 3 0 0 2 : 9 9 1 .٠ 6 ١

 || يأل اكل ىلع بدالا ثح ولوصالاو فال ار قن ىني وزةلا سابعلا نيد نيف سون نبليعم-ا نبا 0 0 0 5

 || نودعس نبى ركيىأ عيشلا ىلعالؤأ ًارقدق تاكو هرك ذمدقملاىزاسنالا دمج نجرلادس.عتاكربلا| | 2022
 3 1 : 3 3 3 - 2 2 34 2 : م نانحسف لا. | 7

 : 1 دعب سردو لاغتسم الا ىلع فكعولدوملا ىلا دعدأ مث رهمو زمجفىلاعتهنلاءاش ناهرك ذى الا ىطرقلا ' 8 20000000

 0 7 زيريمالاب فورعملا روهتسملاب 1ع رمق اعتهللاءاشتا هج رت قمرك ذة الا راتلاىف هذا اوذاقو |! لديتل مائى ريسصعل

 ||| ل5 ىلاست هنالتل اكمل ةسردملاب ف رعتو ةسردملا عضو ىلع وهو هني ار دعسملا اذهو لب رابحاص نيدأا | ةيرتصالل لاشالاو
6 27 | 1 006 . 5 3 5 : 3 1 51 05 000 

 00 ا نةعج ونوئفلا عيج قرعتو ءاهققلاةيلعلاثنا هإ-ذطفرهتداااو هي4تماقالوطار وك ذملائيدلا ْ 0 1 0 ةاطاس

 5 ةثايوسون رشعو تسةنس ناضمر رهش فل دوملابهتب اردقلو ةضايرلا لعب درغتو رحأ هعمج ملام مولعلا ٌ كاراشأ كلذدعيو

 3 ٌْ ذحالا ل قف ملوةديك الاةدوااوةسناوملا نمهنناهجسردلاولا نيب وهنين تاك ا ةدي دعت اعفدهيلاتددرتو 1 0 0 كلا

 || ةنتتمّراردانف نم رسشعو ةعب رأى ردي هناتواوقي ءاهقذلا تاكو ءاشل ىلا ةكرياةعرسو ةماقالا مدل ء:-| | دثاوغلا عئادب و دئارغلا
 لع ومههذعمملع نولغت شفنا ةفئاطلا نم ةعامج ناكو نامزلا رو هنف تاكسض بهذملا كال ذ ند ْ . بوأ املا يل »توكيل
 1 قارعلا ف الحلا نف نمي تاكو روهذملا لاكشالا نم هيلع ىهام عمل نسحأ ريبكسلا عماجلا لئاسم وهل ١ 3 اونونك 1|ةحداوةربن

 7 كاذذاا مناكو لسصوأ الا ىزارلا نيدلارقنسةك تاصواساو ندا لوص ا وهقسةلا لوصأ و ىراخضا او ْ نا

 ١ 1 قاهل-هءلع فت راسا ىديمعل] داس .رالاثا ذكوءاوساهقهحالطضا و مرحأ مهفي غءالضفل 1 نمةعاج ١ ماعلا مداخن ا نمو)#

 فرع وثطلا كل ذكو ىنهلالاو ى.يطااو قطن اوةمكتلاىق ىرد. ناكو هولاقاملءاهارقاو:د>اوتإ.ل ||. تبىلح دجادر وق كولا

 هنمح وتفملا باسحلاعاوف'و ىلمسحاوتالطسوئماو تاطو رخل اوة#يهلاوسديلتانمتضاب رلانونف ||| تاطلسسلالعم نيدلاربخ
 ١ حدد تسمم و هرج سس هس هلع طل 225 2 تم ١ «(ناماس

 ياو
78 3 



 ا

١ 

 ةرؤةعذلا لها تاكواريثك أن ا ارضاخناوراعشالاو مهعئاقو و برعل'مايأو 2 راو لا نم ظفح ناكوأ

 جشلاجاساريث الا

 خشن الثم دادغب لخدامهتلاوسكالا ازهامريث الا لاقف هقاقكاردق لءدوغصنااام هسقفلا كإذ 1

 ئشلا عمردقلا ازهر وعت ناك هزنالفالو هلضفةةيقح لعأ ىح طقثع فت داحاموانالومان عتلاقو

 نيل قد ىف ةالاغملا ىلا بسن د ةفةجن رثل هزه ىلع فقد نموذ تلا

 هدزع عفش لص ران اعرع اوهسفنل ف دشنت ا

 : فرخ : ب ايندلاةكحلمف د اهقر كلاع ضر تفرش الا

 كعضْرمي حو و «وكسشم نا رعس ود فان كلر هدا اعانقب تمعن

 فدسول 0 توعر# راما 2 نكسع وعامل ثمةطيسل ا اغتسىتنكمو

 مو واسم فت نعى شكد قو هناوجدا روس ادعي لص را ىلا !هريسو جب زدىفاهعيج بتكسف سديلقاو و

 : ا ط ا :ءاقح نو مولعلاهذكز ءا طا

 || ةلمكتلاو حاضنالاو هيويدس ناك أرغب ناكهناىتحابفوةسمامان اح في رصتلاوتبب رعلا ف ثحنإ تاكو

 1 ةديجديلاجرلاءام»سأو ه.قلعتب امو ثي دحاو ريسفتلا ىف ه/ناكو ىرشترإل لصغملاو ىسراغلا ىلعفتال ||
 كولاو لالجن اص أ ن ظ
 ١ ل مو نسوا جد دوفرتعي احرش نيد اعلان ذهامهلح رسشو ليحن الاوذار 2
 ْ ١ توزغلا نم هلع ناك امع وم نافل اب ودبف هل وعلة اوس ف ةرعمأل هل اكن وتلا هذه نم نف لك ىف قناكو و

 دم لولا نمامزالم ا ىرمألا لضفملا نب رعوت لضاملا نيداارعثأ ميشلان ءاجد_ةلوهعجسدق هنا ةمدقت ن مدل نع عمد
 ١ نيرشعو سم ةنسفلدراىلالصوملانم ةروهشملا يئاصتلاو ع زلاو فالخلا ىف ةقيلعتلابحاص

 ا ضعب :.اع لت دذ ا هد نءامونان أ امتيبق فالخنان مى هءلع لغتسش اتنكوثندحلا ارا دربنا و ١

 ١ هللاقف ثني دا ءانث ”قندلا لك ميسشلارك ذ ذىرحو انام ثي دخلا فا راحتف الضاف تاكو دا رغبءاهتف

 لاف زعلات اربدلا لابقاثاك فيك لاف عنلاتف كانه تنكدادغب لخدو نيدلالاك

 ١ دماح نأ لثمدا دغب لح دام ىداوأب لاقفاذك لوذتاف“ 5 انداساب بهل تاقو مالكا اذهدنمتمانعتساو

 ا ند نس احو ناكلازخأت : مواسعلا قهردقةلالح ىلءريثالا ناكوةبسنن حش اني وءهنيبامهتناووىلازغلا
 ا ١ نكنيقرت وهو ىنبدب اذهتدهاشدقلو ريثالا فيناصت ىف كولغتش ل د كاذمول سانلاو هيلع ب وهند
 1 "| لاقف لعقاملاتف مواعلاى هتلزنمورثالا ن ءنيذلا ل5 يشل لأس هلاءاهّغلا ضعب ىل نكح دقلو ىلعسحملا

 ظ

 |١ لويتلايهاشلت هلش تاقامهمئناللافكيلعلغتش وةديرءنيننس دمك تم دخت قوهوانالوماب اذه كا سرادل ا ىدحاَكا لقنف
 نامزلا فطع مث هم ةيناولس ! ِ

 فتدراتا و ةمدلا
 1 0 مدل : ىلءلاغتش دال الا لضوملاتدصقو ىدالبتكرتاملوةب,ناكو ةهزردتلاةسردملابه دنع اديعمتاكو ايدان

 : دالسبلا كلت لهأ نم ناكن مو جيس
 1 ولأ هرك ذدعلول قتلا ف لقاستااو اغلا نمهّئلروعتواغسصو هنتر ءاامأ لعب خيشلاهيلعناك امفرعو ١

 ا : ا معفوهو لع هلك فٍيرض مدةمماءوهلاقف ليرارات قءرك ذمدسقملا وتس ملا نب كرابااتاكربلا ا

 فاكراشم موحرملاتاكو |رفاظملانيدلاف هر سلا ىلع ى اء حماوسريلقا لحهيل اراشن نءامه ريسغو قطا اوةس دنهلاك لث او

 || قوتسمملا نبا لاق ئاصعلاب فورعملا ىلطخللا بالوادصالا بحءاص ىنعب ىرال ا ىسبوطل ارفظملا نب دست نبأ
 ا اه :رقتحان ادعت ا مةءهارت ىلعهينواهرعمتسا اواهلذ غلا رده نواب كم ف دادعا نملث اسمه.لعتد

 ف 0 0 سس قريثك قام يلد حرختو لصولاب سرا دمتدعيف ردو دح .و سن ةيمالسالا م ولعلا اوهعدلافوهو

 ةحورهللاحور |
 عرابلالاعلا متمو)# |
 _ بدلا سرع عشا ادحوالا |

 بلختتب : دمى ةثادجراشتا || ةنامسو نالت ثالث دنس قثمد,تنكو تحت دك : انباهعأ رد هنعتاسالا هذه دشن ادقلوانأت

 تشن .مولعاا ف بذز و : ةحباتسملاو هلباقملاو ريس او باسملا لث اما اومهماع ل كسش افةبضان لا مواع قل شاة ل جرام

 . تارصتخلا أرقو بسلك, |
 ا ناق ةروحالا فريصقتلا فرذعلارهملف باو كار | قستك مهقصو نعناسن الار عبامرك ذواهضم

 ْ انعرثكو تامزلاث دا اوحاهتاعشو تاسنلاةرثكا اهملعدإو عل هدماجةنطغلاو. هدماجتح رع

 تعسامةزوك ذملالت اننا تاسال لاوو هائذرعامأت 1ك انرض نب ةانيدت انف 2و ءانحر دس

 [اسيصسست .ة:ة.يييح-ه هب... :

 2 ع

 ٍْ ا اطب

 نعلغتشاو فراعلك نم
 قوتملا وقابل بعلرلا

 بان 0 مه را :و ناكسإ

 راصم لاكلاو لضقلا

 وهو هذاز ىوعروشلا

 6م ةداعالا قل رطب تفم

 اسود قستعلاكاذراص

 كغبف قينزا ةسناماسي

 ىلا لمن تامزلا نم لبق

 تامعلاسرادملا ىزيا

 نيس 0 هيلعىذمالف

 ٌمْنينَس 0

 ةيئاطلسل ابطأو ءلاهلره

 م

 انا 2 يد

 33 امعسلو ني عيسوس مقل

 ةيحاصأ اواح مولعلا ضع

 و بدع ةبراسآلا يسع

 .تلاتلا لهتم فرشلا

 يمدح

 قويتسلا نسج يشل اىلع
 نما. اصاق رط نلدصح 9

 كادصق م بدال انوزف'
 لراف مانتلا لسصقلا



 ماشلا قشمدىلا ا ءسشام
 دقم نمبطلاهضذخأو
 ءاسبطالا سيئر وءانلالا
 نءابرهتشملا# ذلاملاعلا
 تاتنم لقتنا م ىكسملا

 ةرهاشلا لاا يشام:صاعلا
 ماعلا ىلع ابق لغتشاو
 حمسلارادتملا ليلخلا
 رافغلا ديعنااب رهتسشملا

 تايمكحلا ةهنف لدا و

 رئاسو تاضانرلامواعو
 ةبطاق ةسلقعلا مواعلا

 نمخأو ةبتارلا سو ردلاب
 ندلا موا عرتاسوثب دحلا

 خيشاب رك :ىداسقلا نم
 ىسهو حيسصاف نب رسما

 همكسو زن! مواعلةيضانل

 دفاننونفلا كلام

 ترخأاتول اوحالا هبت اةنتو

 ىلءقافو لاثمالا تع

 ها .راعو نارمفالا
 هلئاضف تناك انوناكرلا

 ةرهاقلاناطاس دنع ةرهاط"
 هأعدتسساو هنبؤربحأ ا

 هأوثممرك اوهتلزنم عفرو '

 اييوصو هنيالالعم هلع مم
 همودختنيب عقواسا و هنصغل ْ

 ةسفانملا نم موزلا ناطلس نيبو

 "نم ةفورعملاةعقولارضح

 قتلا فةسك ارولابناج
 ”ناتئفلا تعارتو ناعما
 مهم :ولاطبالا مدن و

 ماورالاث ويل معهولاجرلا
 باند ىلع ماخ الا د سا

 ىداويا|تلاعثوىداعالا

 رولا مالقاناويتكحو
 ماعسلاو 6 رطاك داحأ

 َّت :ومارابخنأ يملا اواصوأو ْ

 اولس راوماهسسلا لسرب

 اواجاوراننماظاوش مله

4 

 همواعرشت ىف حرشلات لط ادقواننامزءانبأ مالك نماذهام مولعلا ذهل نينّمْنملا لئاوذللالا مالكسلا اذه |
 ةيثالعلاةسردملا حيشلا وق رك ذمّدسملا رت نيدلاداسع يشل اهونآ ف وقالو ترصتةءادّءاىرمغلو
 ]|| ةئاسؤسو نرسشعةنس ةخغا ىذىفةب ردبلاةسردملا كون متاهالوأ هب رهاشلا ةسردملاتحتفاماو همحنأ عضوم
 |١ سلايظل باب رن يسردملا نمةعاسجسسسورد مانالا ضب فرضحوةدافالاو سوردل اال ىلعايط اوم تاكو
 1 دشن اف ارضاح قالا ىوهنلا نزال ىحاهتصلا نسون نيب وجام نير ونلا دبعنب رعىلعوت ًادامعلا ناكو

 _ ممطر عاسم ف عاس تاهههف < ىلعلاوسعأل نددلا ل5 لاك .هلوقةهجدبللا ىلع
 اوعمست ولوة7”تألك ةياغف © نطوملك ىراظنلاعمجااذا
 اوعنقت افاركع اوءاسح نكمل أو اوسلطتدانعنمومه هويسكت الذ

 اضن اهيفروك ذملادامعللو
 ءافشامهلاكلاوةل-دب د موسرلاو لزانملالك ىلع * ارفنلابذالا لصوملارت
 ٠ مواعنمنكلورحاذو دي بذءودوقفدنرعاذف * ميقسعهق ىذاوأ مهل

 | ضعب ىف هِإغ هن رتعتتناكوهنلعةبلاءةيلةعلا مواعلا نوكساهنيدىف مسهتب ىلا عتدللا تاس سلا نا
 1 .روك ذا ادامعلاهبفلمعف مولعلا ذهب يس هيلعةركسغل اءالتسالن ايحالا

 ىسلؤم 2 و ىقكلصولارغ 3 سعتلا دعت داحدقنا كلدحأ

 |١ نسجتو ىدحاةنسرغص سماخ سيجا مول هندالو تناكو هبل اانب ةجاحالا ع دوصقملا نءانح رخدتو
 : دنع ممةفورعملا مهتنرت فن فدوةناسقسو نيثالثو عس) ةنس نابعشرشع عسبارا مب فوثو لصوملاب ةثامس نو

 || قرح ندلاداعتبش أو ةزمهلا فرح دجلأ نبدلا فرش هداورك ذقبسدقو قارعلا باب حران اسغ ةيرت
 ب وغلا نيدلا ىضر حشلا فوتو نيعجأ هللا مهج .رىلاعت هللاءاسش ناءامل افرح ىفهدلاو نك ذى ابسو مما
 امسجتو نيعسل نس مرح ا نم نب رشعل اوثلاثلا فةجرتلاهذهل و[ فروك ذملاةيماظنل اةسرزملا سودم

 ةلاطالا فو الواواضد اهم هتومونيو زقب ةنامسجو ةرسشع ىنث دنس سناضمر رهستاف هتدالفتناكو

 ىزالاامأو ىاهخصلا ىلع مالك امّرةتدقو فصولا ف هر ةتس ام دل لاك" حشل !تقانمن مترك ذإ

 ةراح نمبر قلاب نكسترب ربلا سدل بة ىهوةئزلىلاةبسأل !هذهنوناهدعبو ىازلانوكسو مالا متن وهف
 رد عسا ةنسس نمبجو رشع ثا اث دحالا عون روك" لما ف سون نيدامعلا قونو ةق رفال غنم

 ةئام جنو نيعبسو عسرأ نس ىفهداوموريغصلابايىلا لقنم قرشلابابلاب نفدو قم دي ةثاسقسو
 1 لعأهللا اوىلاعتهتنادج 0 رمضم زدعص ف هام نمش روغصأب

 جي(سلدنالا متت حاصءالوتاب ىمعأ اريصن نن ىب.وم نجحرلا دعوت )د

 هللنةتاعرواءاحثا ع رك القاعتاكوهنعهنلا ىضرىرادلا مت نعىورومهنعهللا ىضرنيعباتلا نعتاك
 كم هدزع»ةلزنمو نايغس نأ نسأز وانعم مسح 1ع ريض هذا وتاكوطق شح هلمز م هنعهللا ىذرولاعت

 رينا نمكعتمام در واعم هلاقف دعمه بر ل هنعدنلا ىضر بلاط لأ ني ىلع لات هب واعمرخالو
 هوه نمولاّمن ىركسشي لو وه نمرغك 3 اركش أنا ىنككمللاتفاهبلعىنتفاكتلدي كدنعمل و تم
 لاق مئابلم هب واعف قرط افلا ضمأو ضغًا فازه كلعأال_هيكو لاقل مآال فيكولاقف لجو زعدنلا
 || تعيفدسي رفاو رصم لعانلاوناور هنن كلم ادبع : نأ ناو سنن هللا دبع ثاكو هسنع ىذزوملا ارطغتسأ
 ةش رفاىلوةريصت نب ىسومنا سقما ةوذح ناك ىفىدبجلا هللا دبعوتأ ظفاحلا لاقو ةرععمأل نين امو ا عسنةنس ف كلذو ةيقيرفاىلاريصت نيىموملسرأ 4لوةي هتفالتمايأ كلما دبعنب دبلولا هيحخأ نءاهبلا
 ةءاجد البلا ف ارطاب تاهغلب دنمل نم ةعاسجب هعمواهمدقالت هيلا هلسراف نيعبسو عدس ةنس برغم او
 ىرخأ ةهخ ىلا ناو ضهدإو هجو مئانابسل نم سار فل هامان هللادعمداود>.وفةعاطلا نع نيسواخ

 8. 2 - 5 م6

 ءاباق



 سوا

 فمما ملفدصلا بيشو لاقو سار فل نيتسس سانا غابفدعس نبثيلالاق سراف فل ةئاسج ها
 تناكناهاعربربلا ىدبأ ا!فالتخالة ىلا ةق رئاتدم رك ادحو وريسصت نب د .وماايس لثك مالا الإ

 رئاسة عمو ءارعتلا ىلا مسمي رو بل اتاذ جئاسماو ةذاصلاو هوصلاب نما !!صاقدب دش طقن ىف دال
 ىلد ةرامتلا فصتنمىلا كلذ ىلع ماقأو عيمضلاو خارصلااوءاكبلا عةوفاهدالوأ نيد وامتنب قرفو تاناونمل
 هللا ريغةنق ىعدب ا. ال ماعم اذهل اعف نينم ْوااريمالو ءدنالا رادع بديلا ذيلو ساني تت

 ىحراسواهظءابس ىسواعي رذالتق نمل تقوربربل امس ران ومع خم ” ادور اوةسف لحوز
 مهم لبقف ةعاطلا هلاولذب واو فاسشا ممبلزنامر ريل اة يشب رالف رح هعف ادب الدالا سوسل اىلا نست

 لرب و فدصا نم هنالاق ؛ داكر ريلاداب زن قراط» اوماهلاسعأو ة) لءلمعتس اوايلاو وهل عكو و 3

 ةلرتو مهمالسا نسحواولسأ دقاناكوةلماكل اددعل 1و ةحلسالاب ار ربربلا نم سراقفاأ ارسعة+سلا هل

 قد مق رفاىلاعحرو مالسالا ضنا ارفوثارقلا اربريلا ملعتل برغل نمازي. داشلش عهد ذع ىموم

 ةتيس نمرعل ابكر وءرصأ قراط لثتمافريس ردقالا ب رعل !نمهيف سيلربربلا نم شيد سلدنالاثالبأ] ٠
 عرس المجلات 0 1 هنالةراط ليت مويلا فرعت ليحل ادعصو سل دنالارت نمءارضملل زر زحلاى

 نَمسراف عل 0 !فةرعحهلل نيعستو نيتنث !ةنس حنو نق توات سان نينثالا عمو هيلافذوعضتا

 هللا لص ىبنلاىأر هنأو هردعتلا تقو بكرملاىفامئانتاك هنا قراط نعرك ذوالحررشع ىتتاالخرترتلا
 سو هيلعمّثلا صوتا لوسرورشف هاو“ سىحءاملاىعتوش ؟ ىهنع هلا ئطرةعب زالاءااش 0

 حران ءاملا فس ىورك ذمتةلالاوكشب ناكل ذرك ذدهعلارءافولاو نيمسملاب قفرلاب أ اولا

 هللادبعمدلو ناوريقلا لع لوورك اسعلا عج فزخأف هنودهماا تفلا بست فنا هنارلعو هرخأت ىلعمدت

 ريمد لاش اضخت ةكللمملا ف ىلذكساو هلا ةدعدستدت را و ذملا قد َر زا تاكو وخل ادعي الا ةكوذت رد لذ هعب و

 ىلا ريمدت تكه عم ىذإ | شدخساب ليل نم قراط ل ازئابإق سادنالاب ريمدتدال,ب سنت صخشلااذهرلاو

 نع جر قير زل كلذ لبان ضرالانم ممأمهءاسمدلانمىردنالءوقاتضراب عقودقهنام قب 8

 1 ةيقدناءنيتادنيررب , رس ىلعوهو عام اولاومالا لم ل تلا هعمو سراف فل نيعيس قهدص 4

 هادا وهاعميلع ىثاو ىلاعتو هناصسوادمف هيام ىق ماق هٌوندافراط غاباملف دحرب زلاو توقايلاو ا

 مسام ةدعلاوم-ئارو نر يلاو رفملا يأس انا اهيبأ لاق مةداه لاف مبسغروداهمل ا ىلنياسملاث
 دقو ماعللاب د ام ماتيالا نم عبضأ رب رجاءنهف متأاو ]عاو ريصلاو فد مل الاهم

 الا لتر اوقاالو كفو سريسغ كلر زوال مثأوةروفوم هتاوقاد هفلسأو هشعك ودعك 3 ظ

 ع رتيهذاسأ م !اورختمل و,كحراقتفا ىلع مايالا بتدتماناو كتئادعأ ىدبأ ]نم هن هوما

 هذهةزحانعك سمن مةيقاعل اه هت الود فنا نءاوعفداف كيلع:ءارش لا -:هاهمع د نواقلات ضو 2

 كادذ روما سفن ,متسحش ناكل ن ءلاهيتقلاد فة ْ

 اولعاو ىسفتباهف أ دباسوفنلااههف عاج مترا ان لع ةليعالو زون هنعانأ اما 7 0
 هيف مدانحاسبف ىمشن نعكسشتاباوب غر الفان وطذالالاهفرالاب متن ساالباق قشالا ىلع مت ريصتلا

 ردلافتالفارلات ان هونلاناشن نمتانسار والأن مارب نط ادم تاس 3 -غابدقو ىلقح نمر

 نديلولا ميكن ادقو تاحتلا ىوذ كواملاروصق فتاروصتملا نانشعلابة توسل للاخ او .ناعر

 مل رابهتمت#ت اناتحناواراهصاةرب زحلاهذسه لوال همضرو اناب رعلاطبالانم كللادبع

| 

 نكمل يفةحص هر ١ اراهتن اتاوةئصملا تار دم

 3 وزغب هصأر ةيطن وهو ىراط ىلا تتكرعا اوقلاهلترمتساا لف مورلان مالوربربلا ع نةهعزاتن ن هدالأ

 روك .ذملا لب اقراط لصتاانو قد رزل لاقي كلم سنلدنالادالب ماظعمو ةلطنلط بحاضناكو سادنالا

 ١ ىسومهلا هاك ل صواسلخ لوحسدلاب كا عتو هناصس|لهسو هبت صاف تلعف فارضن نبىمومىلابتكا

 0 ناد اوهتلك# ا م روكمل تاسرفلاولاطيالا دلال 6

 ناوراوبلاراذ مهرتك أ
 فقورينلاو قعاوملا
 ىطمأو قو رشلاوتاعمللا

 كس 3 اءاودل ١ ميلع

 هذهوبلع قيضوةراخاو
 مسجئامدب تلاسو ةزاذلا

 مومو ن متعبشو عطارالا||

 تاكد راويدملا
 يعم ا را
 نمر انضلااوادب املا

 ل كسعمامأ اواعحبو رار هلا

 نهمسهوثونث اوت مورلا
 لوةلااذز مم مسارو

 (تيب)نوبط اق
 0 مو-.ةلارو-عطانلعس

 اهحوأب رخلا

 ا.سأح و أاننع وارغث اهان5 :

 . لوذكرعلا فزع روغلا لثقو

 ءىحامل أو مود راى اواو

 : ممأس تاطلسلا ىكاامم

 امهمرخلبا 5 دام مءافع تاع

 ىلا داعامل م ناسسحالاب
 نء هغارفدعب مورلارابد
 | نبا بهتسارصم أ
 ٠ هكر اكولاو ىروخلا
 ةتتيطتطسق نط وساق

 فراعملاةءاشاق عرشو ا

 نمريثك< بلع لغتشاو
 ةدافتسالاب «نماوزافوةد انه

 : هش ور تفرشت لبسوو

 هجو قوت هتبعتل تكربتو

 نيعبنسو ىدح نس هلا
 موخرملا ناكو ةثامعسو

 / مواسعلا عج فاسأر

 لئاشلاطورشل اعمهتسم
 ىيارالا ملا تلاسام
 تاضايرلا ف مغرب ل راوالاو

 0 اع - وسو ؤرلا فون

1 



 1 يمس سوئلاجوط ارثبأ بطلا
 مدت وكام ىلع داحن اكو كاعت هتاوك ١ اوس نبل - لا نود نمو هنود نم كلاصلاخاه الاغا وهت ترك و ]1 توف بحاص تاكو

 خط ىلع ىستت لما نة قالمد تع او ةبلاكتتو ءدامىلا ب حلو ىناا اولعاونم رادلا ىفارك ذ ا ل. عاف ىلءارداقةسبن رغ

 ْ لااعلم زوعي ناد هس متيفك د ةف دعب تكساهناف ىماوا اق هناءاّش تا هلت انف قد رزاهوقلا نال الاعضوافار دايشيك

 5 اوذنك 2ع وست ١ اواو مده دع زءفقوفلخافدنلا وصول يق تكا هتاوهسلا أ نودنست ا ةمسد :هلاود ةمو اا

 ْ ةلتاعم ىف ريصل | ىلع هراضعأ ضن + رحت نمىراظ غ رفال فنون هدعل ممماق هلق رع نممهملا || نال رطسسالاو عد 3 ا

 مهلع :رمصنلا خر تبهو مهلامآ ت تققتو مهسوفنتطسنا لد , رس الم اذلا نم مهد ءوامو هبادكأو قا ل ْ هر نما

 اويكو و قراط تكرف كدب نيد وُكعمان اق هسنل ارمضدحاف هن هنلعت مز ,ءامفلا عاملا الاانعطقدق هكلاولاقو ا معو فاكلا ءةنظمهللا

 قمهتل !اونايف هراكصأو قراط لزن ناعما ازال شوال نم سن لزق و قا ا ا ناكو تالي هحرت ازلا

 سار ىلع عنردفو هرب رس ىلع ق؛ رزل لجو مهنا اوبعواوبيلتن اع رغلاعيضصأ المصل ىلا سرس | فل اباروهشم هنلادجو
 هباعصأو قراط لبةأو حالسسلاب لتعمل هيدبأ نيبو مال_ءالاودونبلاةياغف لة مو هو هلطن حاس دداور| نابرالثداقالاو او ملعتلا

 1 حامزلا اواعّدءاو فونسل اوداَعتدقوةس رعلا ىسقلا ممديابوضينلائامعلاو جسور قونذ ع نمودرزلا مهلع ا لبق لوةدافتسالاو تااعلا

 ١ ماكتنووب بعروبمتم ول خا دفان د لبي ةمكسملا تيبيانيأأ ارىلارودلاهذهناهتناوامأ لاق قذ رزاعملار 0 ا تكاادلشلا ةفيظوورعتدم

 || ةفئاطلا مهوتانو.ل انا ةمكسلات يد ريحت لصأو ةعقولا ثي دح ىلع ماكس ز ٌموهام مكسلسا تيب ل ءانهه )| نم ىلمالا لابح تم

 ىلعتلو: ساو سرفلاترهظافر دنكسالاهوعلبق قرشا ا دالي تونكساوناك ةمكلا,ةروهشملا || تاكمالار دقت زعلا باير
 رع ؟فاقرط اهنوكل سلدنالاةرب زحولا تان وبلا لةثنا كلما نموهيدنا,ناك امىلعتانوبلاتجازوذاللا || هشايطت بستك تاكو
 ا افرع نمل وأن اكو :سفاعتنأك الو ةريثعملا كرا !نمدتااهكلا هالو كاذم ورك ذاهل نكيمو ةرامعلا ْآ هتذمالثاناد_متاتةيو

 ةروص تاك نافواعل ادعي صرالات :رعابلو هع ثرعسف مالت ل اهيلع زف نب تفل نب سا دن !اهظتححاو 1 انشداسابل سد تاكو

 1 اوناكف هينذبرغملاوهتاميامهبامودالحر لاسهشلاو ىونلناو قرشملاهتأ ار رباط لكش مهدنعاممرومعملا ا نم منتي و ةريغصهتماسعو :

 .ًارارضالا نم هسف قرنا ب ورداب مالا اذ ىرتالتاثوملاتناكورت ليلاس كسا درغلانورزن || لس اغلا رزنلاب نوسقلا
 سادنالاىلاسربللا ىدينيباو زا كلذلذ رومالا مه مهد _:ءاه رض[ ناك ىئلا مولعلا ن ءلاغتشالاو : حر اكو ةريسبلارومالاد

 راضمالااوديشو نانلاو موركلا | 5 ”رغو لقاعملااونب و رابالا اود ةشنا حراس ع ىلعاوابق أ اهملااوراصاسلف ١|

 هرامعلاترودىذلارثاطلانا اتهم ىأرال مهلث اقلاق تح تياطو تملظءفانامأب وال كوانرحاهو اموأا ١ فلاقو تار كفل ند

 ةالاراداوزختاوط اهتعامت ااهباوطم“ تلف حسل فدل د. الجم راسداط داب جر انا ند ا ضعبلا-دامءاطلاةسفاق 2

 نما هريدت هيلضتن نعايصحت رهدنع :رومالا مهنا ناكو دالبلا طس وامنالةلاديلط ةني دما مةمكسعا ادا حاصل اوملاهنطاو ءالضغا

 ناتفئاط كاذمول مهوعامشلاو ملغ شلا بار رأالا شيعل ادغرأ ىلع مهدس< نم سيلا ذاف اوراقنذمحالا || اضاق هنوث دنع لالج نأ

 0 بزعأ تاسبالا ملفت هللا

 سانلا نمنييسنللاننذه عفدا اوذختي نا اومزعفةرومعملاو تر زحىلعوهوفافتربرلاوبرعلا ||. (ةددصق) مهو باع

 رمت مملعدو و ردلاةيدعتى وس متن سد او ههتماب درعا ر ربااناك انواداص راثادلاودص را وملط ْ طبضالو دع هبصححالف قاعد

 دأ لسا ىف مهتطلا مخ نم سهو ذر ثكو اد وغن مسبنماوذادزافعاضوالا نعةجرام ابا ةفرعنم فن اوظاا اف مود 2 ىركشو

 مهضغب د سلتا وأ داعم ريلا لعالم 5 :رث ارعفاك سم هيضغي راصو مهعابط فكاذمسث ىتسةرواخت | طعن ناك

 : لسور نالت رز الواير رباضغيمالااهسلدنادالف م هو لمحو مهوضغلا أ | ةيحت ىدها الرج ىئاو

 اونبتاكو ورب رع اانا همدعو سادنالا,ءاشالا دوو راكب را نم سادنالال هأ || دوعلاب لطي اهاذش ى ااا

 0 ل ةرمز حج ىنانول كلم سل دنالا ةرب زح برغ ا ْ ..  طقفلاو

 لك اهطفن كلذ ف مس متماغتصا اذ تالم نيت دل وأةدلب لكل لوانملاةريثك نع 1 زحتناكو سلدنالا : اهرطعب حافو سما. حاسف

 ١ هتلبارضحأو مسهأ ىفريدقف نيقابلا طاضاو ميسمنمذ#او اه وزن نم مىنخ اهون اكو مممدحاو | اطسق ا اهنمدروالةنحو فو

 ءامعسلا نمتازتةمكسملا نا لبق كالذإ او مهتانا اووهروك ةموتلا عابط ىةبكسمةمكسملا تناكو: روك دملا || اهلعب مانالا ىحتأ ةرضحرلا .

 .هيدب نيب ترضح اق برعلا لاو نيصلا له ىدنأ و نانويل اةغمدأ لع ضرالا لهآ ن نمعاضعأ ةنالئىلع ةعب رشلا محاسب نانو

 ىموسادنالا لوام عج طتدقلاق لرمحاموت لات ىرصأ نمةريح ىف تخص دق ىفاةنباناهللاق 1 طرشلاو

 : الو ماعلا ىو 5

0 

 تام أ



: 7 

 حرتقات لاق نيع:صنامولاق موأل اع نم صاخخت ىلا سالا لعحا تل اعف نيقادلا تامذسأ ارح وثيضرأأ |

 حرتقات !اقنيحرتةتىذلامولاف طخشلا هر نس لهسنعز نموهّتحو ]تنك لعق نمأ سهأ ىف ا

 املا سالا تاعحىفاباطحلا كولملاة روج ق بتكو ل سسفنل ت راسخ ام غنلاق اهكحاكلمنوكينأ |
 ىناكو كح نك نملك انعكس ةرودالا ىلع وفق مقواملف ميكا كلملا خاوزالا نمت راثخاف |

 ةينيابلاقامهناك ىلع فقوالف مكتمل لج رلا انآهسل ايلات 52 ر ولما
 لكي لذ عرف أه تلاقرت الا تاطضم أ هتيضرأ اههبأ اهكح ناكلمتاذهو هلكسشا ىلع مالا ب

 تلاقامعلعنيحرتةت ىذلاامولاق هيد ور هنأ ام غارفلاىلا قيسامبماف هيب انمأ امهتمدسحأو

 ءالااهتراداامهدحلأ ىلعتحرتقمفاوامب رود رولا نوءات<2ن تو هرب زاهد هه توتك اسائنا

 فرافةسافرب ربل ا نم شادنالاةرب زحدي نصح امسل طن الا ىلع ةحرتقمو ريلا كلذ نم اهلا ى راجلاٍبذعلا
 ع 0 *واراتدن ام لعماهساقتو كلذلا اياجافهتنرهستلاناممنيكللملا ىلا بتكو يا ارتقااونأ
 غب فاه ضعب رضنوةراخل اع قداس مالو 71 رخىلادعةناق سل .رلا تدساصاماف كلذ نم هيلاتدنامل عا

 نيدىلاجورقلا لسوة تنس فاكر رق د عع ولا ريبكسلاريلاو سلدنالاةريزح نييعتارللاو هلا ا

 نييىذلا قاف :زلا ف مويل ىلا ة.قاباهران' ١ و ,زخاىلاربلان مةراخلا كا: لصوأو هتمكحهتضتقاانع ةراخلا

 سانلااماءرتعيلاهلعدةردتكسالا ناك ةرطنقرت [كذنانوعز زب سلدنالا لهو عارضملااةرب زطساوةثس
 نميزعلاءاملااهلأ بلح ميكحلا كاملة راجعا ديسشنت عاف عممأ كلذ ىأ أ هاوةربز سك ةنبس سا
 هذ هىلءىج رسادنالاة رب زب وءانبلاة مك ةقاس لعيطلس و ريبكلارملاب لحل اىفلاععضوم

 همكح أ ؤدرحأ لع هنا اريسغ هلمعل قفاوملا دسص هلا راطظتنا بيب هلعأطبأ هناقمسلطلا بحاصامأوةيقاسلا
 رادسةعضرآلات ف وعن ىلاهساسأر ذح لمرىفرهلا لاس ىلع ضرس نه اعب سفانانتب ىتناو
 دنداورجالا ساعخلا نمار وص راما رع لامر ال ءاكلا بعت الف ثيثيل ضرالا قوفهعافترا |

 اهدوعلمس ارى اق دعح رعش نم ةراؤذهس ًارفوةمل هلىربر لح رةروص مالنا كج اب نيطولخملا نصملا

 قماقوهو ل ءثهيلح ردم كحأورب وصتبطرابىرسبلا هدب ىلعهيفرط عج دقءاسك : ةروضإ طب 8

 وهون يغيس وأاءارذنيتس ن ءاقبت هلوطءا وهلا ف قهاشوهو طّقفهنلحر رادقع ىدتسم ىلع ءانيلاسأر ار

 4 ”اكرحلاىلا| ارشمهبلعاضب اق ل فق حاتفع ىعلاهديذمدق قوعا ارذلا اردقمتعسامىلا ىهتني نأىل ىلعالادر#

 ةنيفس طقدمشى ركنا داك اس طور مهناههاكح ىذاارعلا ف مسلطل از هريث 5 نم ناكو ,وبعاللوت وش

 امهلمنمماغل اىلاناقباستي ىحرلاو مسلطلل تالماعلا تاكل اناكو هدب نم حاتفملا طقس ىتسىربرب
 مسلطلا تحاصن ةورمأ سا جرد ىجرلابحاصن اكو و جيوزتلا هس قيسلاب ناي 31

 مويلالءالف مسلطلاو ىحرلاوةارملاب ىف ىتح مدلطلا لعذر كاكو مسلطلا لمع لطبق هب معالج |
 ريخلالصت اوكا ذرهتسشاو ىرلا رادأو هلو نمورب زيللاب ءاملا ىرخلأ رخ 1فميلطلا تاه عر ١

 طقسفهسفن تفعض ف وبسم هنا قت سأف بهذ ملطملا ناكو و ههحولةصنهالعأ فوقو مسلطلا بحاصإ
 تانودلا لوم نممدسقت نمناكو ملطا اوةآرملاو جرلا ىلع جنرلا بحاص لصحو انتمعانبلا ىلءأ نم 1
 (رانن ناتو ىتامسلطأ انا عراونتال» رك ذانمدةىذلابيسللرب ريلا نم سلدنالاةرب زح لع ىشخت

 تببلاكإذىلعاو كرو ةلطيلط هند .دكتبهقءوك راو ماعرلان انوا تاهسلطل ا كت اوعدوأو اهداصرا |[ ٍْ

 اذ اظفحل اديك تالتة بابلا كلذ ىلع اي نأ هبحاصدعب عهنمكلم نملك ىااومدقتو هوافقوابابأ[
 3 زحىلاو ربلآو برسعلال وحدو نانو.لا لود صارٌعنات قو ةلالوتا» ل ةريساف تيبلاأ| ٠
 طيلَط ةنبدعتامملطلا مسهل مول نم نانورلا:لولم نماكسلم نب ريشعو ةّنس ىضم دعب كلذوسلدنالا || ٠

 ىأرلا له ونار زوللاقهكلمف سلج الذ هك وامن منبر ثعلاو عسبامس !اروك ذملاقيرزلكللاناكد |
 راغن ”الهدتفأ نآدب راو ئثالفتنو :رششعوةتس هيلع ىذلاتيبلا اذه ضآ نم ىسغن ىف عقو دقه ودنم 0
 ا يا ل 1 ل 22

 [ داع تكطباس غل

 فريقا مزع ىدالاح 3
 ش 0

 اوداضو ماوقأ دحدقل

 ةداتقلا اسنامأ نرد
 "7 طرقلاو

 تريسج دقزيبك نمكف
 هلا

 هن رضأ ار وسأم تركفو
 طارلا

 تان ادع دانا نم ا

 لهاكمل
 اهلج نم مادقالا تدك امو

 وم
 ةارسلا لضفلاىلا تقيس

 : مهلاف
 كمرع نودالا زهدلانَم

 اوطحدق

 تهشل ابتثح ناىلانواع

 . اًعطنم

 برعلاولاثمالا هنتراسف
 طبشااو
 ئرئالف مواعلا عاوفال تعج

 هل نؤونغلا ف ادرف كلثل
 0 ب

 هيفىرأ مانأن م ىرمعل
 ادعال

 مهعاس دقواوراحدقوادوك"

 : طم

 اضرلا ىلع هارت دوح هلداو>

 امتنهسراف تاىنعالاو ,
 بذاكمالحأو مهمنامأ كلتف

 طبلااهعدرب تابدعمت لهذ

 ة.تفونةفايللا العلل

 مهل نيبناجلاقانقلا روس
0 
 و ماعنالات ناك لهذ

 ةعوبل

 طبس هلاههفو ثدلاههماقأ
 مهل سيفو مراوح



 ىلسعضيب يل فويس
 طقر مهسور
 هذ ,وملا ضانح دورت

 مهسوفت

 مهسأبسوفتلاانلا ىدرتو
 امم دوسأ نم زعم مالقأو

 طشن

 تن لول ىح و روكش لؤ

 اطياب

 واس
 ناك اطي1ناو ىناود نا

 دوله ءىبأام مادقأو

 أوطح

 هنسصو اطخأ نس!خاسف

 امركج
 دةنيئاطذلل ىركفراكياف
 اوطحم

 ةيطعى عش هرعلا هلا ارح

 اههدعبوحارفآ كتانو
 2 طظغلا

 هلا لصوالاو (رثن)
 اهأشنأ ىتلاةملاةدصقلا
 ةجرهءلعدوعسلاولأ ىغملا

 اهلوأ ىلا ىهودودولابرلا

 ماهو بلطم ىبعاس رعي
 مارةوةعولاه اوهريغو

 ةرع عرض وةيزس ةمطخم 0

 لااهلشراو ةينستاسأ :

 م-ايعدتس أ رورالا
 ةيشسلا ةدسلاىلامال ل

 اندنس ءانس نمىدبتسأ و

 ايس
 « لبيس الاس كسلا

 1 ارمصل اياكسمم ماسلا
 : قرصملا مسن مقسما

 ىبسف ةماقتسالا آب

 الفقه باع ىنل:ن أ ةحلصملا لب ىدس لغقأ الو انبع لمع /تقدص كلمااببأ اولا ف ايعلمعب لهنا هسمفأم

كو : :رمسهلل نيعستو عب رادنس قلاومالا نمهعمامو
 3 ىلامالسل اامهلعدوادن. ناىلس:دئامدعمنا

1 

 ٠ || ىسقننالاتف مهريسرسو هلمهتالقاذه اولميرل كدادجأو واب [ناكو كوللانم كمدةتنم لعفأك
 هيدطنالل اومأن مل عمت نكنو ةردعفالاممسق نظت تنك نا اولاقنهنمىلدءالف هتف ىلا ىئعزانت

 ع هتعحاس ىلعاو ردقب ملفاباهمالح .رنأكو كلذ لعرص اةهتيقاعف رعت ال اندح هفهانلعثدعال و

 ٠ || ةيظع:دئامالا اتش تسال ف رم بابلا تنال اًتاعمهحاتفملفتلك لعناكو لامغقالا تفي صأو

 ىرو مالسل اامهلعدوادز  ناملس ةرئاممدسهب وكمال ءورهاوجلا, ةلاكمتضفو بهذ نم
 (١ ثيبلا ف

 "| نأسرف رود تونادلابناوح قو ىرىوش هيقد_ : ههفن قاءمهحاتذمو ل فقهناعو تولاتلا كلذ

 ' || نمودعجبئ اوذ ىلع تومم مهوءارغلا مسماعو ب رعلا لاكش أ ىلعرب وصتلا ةمكعت غاب اي ةرّوصم

 ا اف حامرلاب نول تعم ةالحلا فويسسسلاب نودلقمهسهو تيب رعلا يسقلا مهيدي اي وةيب علا ليخنا مهتعت

 1 قوهروص نيذلا مولا ل دتمكسملا,نالفقماتولاتلا اذ هو تيبلا اذه تف ىتمهسبف اذاف قرلا كلذرستنب

 || ةمكلاتيب وداذهف مهتم تسردو مهدأ نمنان 'ولا كلم بهذو سل دنالا ِةرب زحل توناتتلا

 نا عمت ىحاليلقالا ثمان ملفممتل اودضارقن ندع و لعفأم ىلع مدن ق :را امد رز عمسابلفو 2 مدقملا

 ادوعنو) ةمكملاتسب ىلع مالكا بتنا سلدتالادالب خفتست ب رعلا كم هزهج قرسشملا نم لصوا سدح

 || موقلا ةيغاط اذههباحصاللا قب رزاقراط ىأراسف(داب ز نيو راطشدحو قب رزاثيدحة مت ىلان آلا
 || أر ىلع فيسلاب هب ضو قراط بلا ضافن قب رزل ىدي نين نمةهلت1ملا تقر غتف هعم هناك لجو لمف
 | ىلعنانويلاة« رهف قتلو نبإ لارصنلا اكو تاشدحلا معتق ا هعرصم هباعصأ ىرالف هرب رس ىلع هلتتف
 ارزحلاريسعالو روك دااريصن ننىسوم كاذ. عمسامفالةعمالةعمو ادلب ادلب توماس اوناك لب عضوم
 نأ نمرثك ايكتالب ىلع كلا دي عنيد اولاكي زاح نل هنأق :راطاب هللامف :راط هالوع قيطوهعمنع

 رآالهللاو ريمالااهيأقواط لات أي ص ًادنههدعتساف سادنالا رب زح كان
 ْ ماماذهيرصت نععج

 . || خفي قراط لزب ملخ شعن تانبتحتىذلا لام كلارصلا ىنعي ىمر قب هسيف ضومنأو ط.ملارصلا ىلاهشنأ
 . [|ناستعماةوذح ف ىديجلالاق عجرم طيحلار علا لاس ىلع ىهو ةيقباح غاب نأ ىلاهسعمىنب ,ومو
 ٠ || قلطاف هقالط اب دلولا باك هيلعدر و م هلتقب مهوهنحسو هنذاربغب ازغذا قراط ىلع مقنريصن نب ىبوم
 || هدي ىلع هناصسدتتا قفامعوربكد لولا ىلع ادفاوسلدنالا نمىسومح ورختاكو ماشلالاهعمتسرجخو

 فوطابلغتاكو. ةضغلا اوبهذلا نمتعونصمت ناك لاقف نحت ولا ضع اكحام ىلع |طلط فتدخو

 نطسفت ال يلقراساف ىوتلسغب ىلع تلاها ثيح ةهظعتناكو دصرىوطوتوقانَقوطوْواْوا

 . || سآرفل أ نيثالثسصعتساورهاوماب ةلاكماهلكو تانوملا نماومدقتنذلا وأما ناحتهعمتاكو هئاوق

 1 فالماك امون نشل فعماقأ ق.شمدي وهوهنلالصوالف اسهأ هنلع معن دقتاكدسلولا تلاع وقيقرلا نم

 ٠ || تكرت ىفا عمدعطق نكح لفرشتن ا مالكسلا نكل اريثك ةجنرتلاهذهانلط ا دقوه ماعاش غم هزت تح فئاص مول

 || ناملسهدعب نم ماقو تالا دبع نيديلولاتامو ماّشلا ىلا ىدومل والو د هوصعملابتدتاورثك الا

 .[| قي رطلا ف تامو ريصن نيىمومدعم يف نيعستو عقةنس ل س.قوةر جهل نيعستو عبس ةنس فج وءوخأ
 قهنعهنلائذرتاطمللان رعقفال>: هتدالو تناكوهبف فال ا لع نارهلفلارعلمق دئرقلاىداو

|| 

 1 ْ م : ىلاعت هللا هجرة رسل شع مسنة نس

 . ء تارت كلاب بأ تركنا قسطا كلا نار عقلا«
 ٍْ مةنامسعتو نيع_ثو نامةنس فدان رصملارابدلا نمهدلا واهل هريس اهرلاة نب دمدالبلا نمهكءامئيثلوأ

 || نالسرأ ندلارون قل« مول نمبورجلاىفادب ؤم ادوعسمسانلاىلااب وب تاكو ناجحه سلا تفضأ

 فاصم فاعف اوتو زاك اريهاشملا كولملا نم اذوب ناكو ةرمسولا فرح ىف روك ذملا لوم ات حاص
 عسسل



 نيدلا جند والا كلما هوحنأ فوت انو اهلصفتىلاةحاحالفةزوهشمةعق "و ىهو امس ةنس كل ذؤهرسكف

 عسنةنس ف كلذو هكلمىلا ةفاضم تكلم فرعشالا كلم از نأ ىحاونلا كاتو نيةرافاضو طالخن بح اص ولأ

 ىلع لدعلاطسن وهتكلمذئني تعستافةئاسو عب راةنسىف طالخكإمدةدحو الا كلما ناكو ةُئامَشو

 كلمدقناكو هتيصدعي و سانلا واق ىفهعقو مافعو هلبق ناك نمدودهعن ملاناسحا مهملا نسحتأو سانلا

 ناكو رب زج ادالب مظعم كاموروناخلا كلذكو عبس ةنسرا تس ز أو ةئاّعسو تس ةنس ىف قرسشلا نيبلصت

 جيراتلا ف باح بحاصرهالفلا كلم اه عنب تامامل و تارغلا ىلعابخوكسل ةقرلابهتماق ارثك أو اههف لستتي

 باح س الا باب رأريسف باح ىلع مورلا بح اص سواككن .دلازعمرعنيعلا فرح ىف هتجسرت فروك ذلا

 رهاظب هنقورابلاب ماقأ ووبملاهحوقو مهلاؤسىلا مهماجاةدلبلا اظفخ ىهعلا ل اوصولاهولًاسو فرسشالا كال اىلا |
 ةروهسشم عئاف و طاسعت تحاض ل ضفالا كاملا همت نءاو مورأ اتداض عم هلت درحو نينس ثالث« لمان

 ةجرت ىفهانحرشامبس>تُث اهسوةرشع تس ةنسفط امد خرغلاتذخأ الو اهحرسش ىف ةلاطالا ىلاةحاحال

 فرسشالا كمل اهنعرش أت لماكعل كلم اذاحتال هي رصملارابدلا ىلا ماشلا وام نم ةغاجس تهحوت لماكلا اكمل

 ىحمفط الي لزب لوهاض راوهسفاب نيعلا فرح ةرك ذمدقملا عظعملا كلاود ءاف امهنيب تناك ةرفانملا 0

 نور اوناكو مهيديأ نم طابمد عازتناو حت رغلا ىلنيلسملا راصتنااهتلا هلوصو ب سةعءفداصفهءمهيمصتس []

 كلما هداوددعب نمسهالاب ماقهتجسرت فروك ذملازم راتااىف مظعملا كلما تامامملو م هنرغ ن مسن إ كلذ

 تالملاهمعب رتساوهنمقْشمدذخًانل هن رضا اراندلا نم لماكسلا كاملا هنعدرصُمف درادنيدلاحال_صرصانلا||

 لماكسلا كلملاهيحنأ ىلااهحوتماهتم يرن مث قشمدن هب عمتج اوهبلا لصوف قرمشملا دالبد ذئموت تاكو فرمشالا

 ثالعلل قس وفرش الا ثلا ىلا يولست و هريصأسمأ [كلملا نم قشمدذ أ ىلءامهنرب قافتالا ىرحو هر عمتخاو

 حو رسواهرلاو ن احن عفرمش الا كم |لزتن وج اونلا كلو تاس وساد انوي وشلاو كركتلارضانلا

 لابقتسال قشمد فرسشالا كلما لست وكلذ ىلع لالا ب تتساف لماكلا كلم اىلا اهلا ونيعسأر وةقرلاو

 اهلاوح أف ثكسل قرشلاباهلسن تلا هدالد ىل|لماكل املا لةثناو ةئاتتو نم رسثعو تس ةنسس بحر

 ةماقاراداهزةعاو ق ثمدىلا فرسثالا لقتناوا م وهوتارعر وك ذا راثلافتزمحاواهرومأ ترب و

 اهزذدخاوةَعب اضمرش ااه تب اضواهرمصاحو طالخ ىلءءآش هز راو-:ندلا ل الح لزنودالبلا ةمّقب نع ضرعأو

 امنع عفدللا هدصقت قولا كلذ ىف هنكع لو قسم دن مةموهو ف هرمثالا كلما باوف نم نم رسشعو تس ةنسف

 نيدلارع ىن أ ذايقيك نيدلاءالعاهئاطاس عم قاغتالابمو :رلادالب ىلا لح كلذ بةع م هتناكراذسعالا

ناك اًضآمو أ !تحاصن اة هعمقاضأ ابرضوهاش مزراو-تدصق ىلع أ ارئاظتور روكا ا سواكبك
 فات 

 فرشالا كا اًةمدحن ىف قرسشلاو ماشل | ةهح نم مظع شيحفهوخاهج و تفهرواحخ هنوكس] هنم هدالب ىلع

 رهسشرشع ى ان ةعجا مول ىفةراجت ىسان هللاَعب عضوعتاكنز راو طالخننيناو قتلا او مورلا بح اصركسع

 كلما ىلا طالخ تداعوةروهثمةعقو ىهودهاش مز راودرسكناوةائسو ن رشعو عبس ةنس ناضمر

 قوهدلاوةعرت ىف روك ذملاد بأ نيدلا محن ملاصلا كمملاةداواهنق تتر و 5 دالسبهتكلم ىلا لماكلا ْ

 ىهو مورلادالبب ةعقاو تناك مثهدالب ىلا دحناولك داع ماعلا مداخن ناوصندلا سءىئاوطلاهتمد* | 0

 ركسعرخ اعح رام ودودةملوصح .ريسغي واما نمامهعم نم و قرش الاو لماكلا عج رودز نوشسما| 0

 امهعم نمو اههعابت ا وفرش الاو ماكل داع ئاهم وخآ واهذ افق هرسشلاب لماكتلا دالب ىلع مد رلابحاص ْ

 نيثالثو ثالثةنس قف قشمدولا اوعح رم مورلا بح اص اون نم اهوذةنئس او قريش ادالب ىلا أملا نم 0

 ةركتلابتابعلي واعم ناكر اناكو فرسضالاو ل ماكتلاتب أر وةريق كا كتف قة دن نئموتتنكو ةناسو
 دلو موصلا لجالرامنل اريسعت كلذ, ناد قناناكو .تاضءررهش ناكو ون لكريبكسل ارضخخالا ناديا

 هجدح» هن هنرغ نع بيس هإعلو لصالابازكع هنرغ نمي هأوق م

 | جي خم ةدم لماكسلا كل اهيحنأ دنع ماق اواي رصا ارايدلا ىلا هجوفو ماش اىلا عجر متد رخدقو فرسشالا
 ْ كلاااهفاضأو ةئامسو نب رسثعو عستةنسف كلذو ةريس ةدمفاهودقفو هلع اولزنو دم ند صا هتمدخنف

 ىهلسل ىرتساو ضوقنلا
 مس ور علاكهيل اتءرسأف

 ملسلا نما 0 امغالس

 نء اهريسطاس أت لسسو
 تلأسف ميلسرسإ هئاديوس
 هتحاه ناهس نمءاضملا

 نم ىقرتساد اهب ىنطعساف
 قاماهتسم تعوق هتعاس
 اعراس سماهلس ساس لاسم

 اهلييس لسفاهفالسل

 (رعش) فدحلاَف

 سول نع نسحاهلروطس
 ترفشا

 مالسو منان نس قاس

 سوفنلا كفس اهل لهسف
 ىس لقو

 ماهس و فت اساهف دعاس

 فويس تاسامناعرسف

 ش ىسعإوت
 فويسلاف اريسسق اريسف

0 ْ 
 0 و اكفسةواسأ اف ىلع

 ماسوو من رأ قوواساف
 داهسال ام أن ريسح أسف

 0 يىدعاس

 مانقمو ةرسحالا رسامو
 راسو انساؤسلاقاقسس

 ماكس تدعس ملت َّك ع

 تعجت نأ سفن تيد

 0 ايس
 مالس كيلع مل سو سناب

 نمفةعاربسلا رهط دقو

 0 (رعش)ةعاسلسرأ
 تردابدقرصعلا درفماب
 0 هعاطلاب

 تاقوالاو دولا ىوح نما
 5 هعاسفف

 موهطحإلدو ريد !نماعون

 حك : ان



 تقولاىف كل ادبعت كم
 هعاسلاو

 ةرك ذتلا (هفيناصترك ذ)

 حرشو نئموباسح ا لع يف

 ةيسشاحو ضن ارفلا لع

 فقاوملاح رم تامكللف ىلع

 ىلا حرش لعةيسشاحو

 تاعوذرملاوخ ىلا ةيقاكملل
 ىسفنلا حرم لع ةمشاحو

 حشو ب اعلا مزن ودل
 ىوحقفك واضرب اريسفت

 ميركل نارغلا نم نيأزح
 دقو هجر ازلا لعفباكو
 قفمللةيملاةديصقلاح 1

 ىلا هب قأو دوعسلاى أ

 هليقتسافو ونزااىوملا

 هيأَع ةمات وهنصناو

 ىلا راف: الف مارك الا

 هاطعأو هتستس اهيتك ام

 متامعلاوة.ثقالا نماضع
 نونوهحورهللاحوراهربغو

0 
 لسضافلاملاعلا ميئمو)#

 كوملا لماكللازب رسلاو
 ءالعكوملاثاقاساا ريغ
 *(ىلخلاى رعلاننذلا

 ًاشنوريغصو هو دولا لمتنا

 ديعريبكسلاه بأ رعى
 ىلج كابي ريهشلانجحرلا
 رغصلاةدقر نم هنتناالف
 ملاعملا هذه قركشتو
 تنزلاتوافتنا ع -كتفاو

 هناذإ لرتن تدالاو لضفلاب

 تحاصخ هتاذلنمكت ىف
 لصوئت>لاهالاوسؤرلا
 ندا ءالغ تملا سلخلا
 انزالمراصالت لاا
 زوكه رقة سردمداةثدْنم
 هسهاتوك ةيضصقاماب

 ةسردم مث نيرششعو ةسمخت

14 
 نيت

 ةءاطنعفرشالاب رنوةشحوامبنببتعقو اربثك ابشر الا عمامهتمدحاو لكبدأت نمىرأ تنل
 صج بحاصو ةانج بحتاصو تلح بحاص ومو لاب حاصو وهدهاعتواهرسأب لول اهتعْذاَو رلماكلا
 تداصرضانلاكمملاهمحنأ نيا ى هوس لماكسلا كلما عمق سلو لماكلا كلا ىلع بوريللا ىلعد شل ناضاو
 لماكلا كلا ىلعب وردنا ىلعاوقفتاواوب زتواوفلاختاملف دهب رصملارابد لاب هنتم دخن ىلا هوت هنأق اركلا
 أ ةصالخ هيلا عتدلادجر كركلاةعلقب ليقوةرهاشلاب هب رصملارابدلاب ةناهسجنو نيعيسو نام ةئس ' || هتدالو تناكو قشمد عما نمىلاسممتلا بنا ىةسالكسلاب هلتئشن ا ىتلاةي رقل ىلا لقن ا هتعلشب نفدو ' 1| قشمدشئاهسونيثالثو س#نةنس مرا عبار سيما مول قولو ادي دش اضه فريمالا كا ضم
 لاملانمييثهنئازخ ف دج ونالءاطعلاريثك قالخخالا مب ركودصلا عساواسجا اع زك اناطلس تاكو هلاوحأ
 نسا أل اكعا |هرعاشوهبت اكةاودفامون ىأ ردقاو مهريغو رابقلل نوهذلا هيلع ل زن الوهتكسل عاستا عم
 تيب ودلال فهدشناة كل ذه.لع ركن افاد اواسإق ىرصملاه.دنلا نياب فورعملا دخن ىلع

 اددعتاةلاك ا,كمالقا وي ادشرالوة فرشالا كاملا لاق :
 0 اطال ةئيدمتينكلاقف ىلع نك ىسهلملا بحاضا لاف ىهالملا ضعب ىلع 3 سا ٍ قت[ برطو | ادبأ ىيفت ىهف طقتف ىنت <. هقلطتامستك مظعل تر واج

 || صخشلا كل ذمح ودق لصوملاداج نب ىلع ب حاملا, فورعملا نيدلا ماسحربمالا هب هبثان ناكو هلاهاط عاف
 ١ 1 ليكتاكو تبئارغ كلذ ىف هلت اكو اهم عمخلاص ولالا نمةريثك لجامع بح ا اهضوعف ئماهلستيل هيلا

 0 نيدلا ىتئجشلا ىلا هس ردن ض وف شي دحر اد قشمدب د ومهفداقتعالا نسحو حالصلاو ريذلا لهأ لا

 عجدةىراجنرلا ابق هرعن نان قشمدرهاط ةققعلا,ناكو 0 ذم رم اعالصلانبابفورعملا نامَع
 "|| نأ قرليالازه لثمن ادنع هلل ةةفصوبالوتحالامر وعشلاو قوسغلا نمهيف ىرح وذالملا بابسأ عاونأ
 | هناك ةد وتلا عماج سانلا ءاسهسو ةرثكتسسة لج هيلع مرغاعماعا دسم هربعوممدهف نيلسملادالب ىف نوكي
 | ةسردعناك هنا ىهواه 0 ذتييحأ ةفيطلة تكسن هتءاظت ف ترح وو هيفتاك اهبانأ دكا ناك
 راصىت>حالصلا لهو ءانلعلارسشاعومستب رط تاسحربك الو ةناغملا ىجست ىتلا ىهو ىهالملانم || شب يعل, هايص يف ناك لاسقي واندتح اشد فرعأ ىتسل !لاجلاب فرغ مامادلبلا جرا ىلا مامشلا تس
 "|| لاجلاركشو ةعابج فرعشالا كامللرك ذبيطخىلار وك ذملا عماجلا جاتحاا بلف نايدخالا فا دود تعم
 || محرلادبعلاجلاهيلابتكف بول تبل داعلا كلملاتبا لسيعمسانيدلادا عملاصلا نموت قشمدبحاص ...٠ || ناكو بارسثلا لامعتساب مهتي ناكو ظعاولا ىطس اولادامعل ا هعضوم كرف فرت سلف هتناطدىلوتفروك" ذملا
 -0200  ىهواناسأى حرلاةشتو زنبابفورعملا

 ةنابأو انيدل قسملا حضوأ اكملماب
 هاش هلا ىلعأ ل دم اصلا كلملل لة لاق
 هناهاورسؤب و رض ف انأ مك لا
 هناغح ىنغن لدكسق نمناكدق ىذلاو

 هنامأ هبنم ندسلق دق ةبوتلا ماج
 : هيامز نشازلا نجع د نماي ني دلاداسعأي

 ٠ . هنايدبرشلا ق شعب نع ىلطساو بيطخ ل
 هناح حربأ الو انكلزاف نحت اكف

 : هنامدقيتساو لوالا طمتلل فدو 20 3
 دنع نم ةلاسر ىف ديرصملارابدلا ىلا لصودقر وك ذملا ىحرلا ناكو فراظل نايف اهجابىفتاببالاهزهو
 نيعب رأو عبس ةنسروهش ضعي فكاذواهلعلماحلا بيسلا ىو تايبالا هذه رشنأ و صج بحاص
 كامل اةجرتىف هنرك ذدقو ىلا حار فسشل اراضي أ هرك ذ قبس د قو راحتنا دج ءابملاو هرك ذق بس دقو نينع نيدمج نيدلا فرش مهنق مهني واودفدحتادما اودلدت .وهرصعءارعش نابعأ ف هرمبت الا تالملا حلم .وةيامسو
 ار دعته ربعو قرشلا نيمدصتةنب دعدئاجسو ةريشع عسنةنس هناقو تناكو روك ذا اه.دنلا ني لاكتلاورهاظلا
 | نب دمج نب رجأ نب لعن نع نب نسما ىأ نيد بزهملاو ةرهاشلاب هرهص فريج اذنك ةنس نيتسر اد ثم

 نامثع ١



 نيعيسو ع يس ةنسهد[اوموزوهشملار ءاشلا لضوملا ل دزالا ناب قورعملاىزاضتالا درج ا دبعنب ناممع

 ىكاعتهللادج 0 د تيس ,رهش ىف فولو لص وللا ةناحستجو

 تاونددما تاكو 0 ةقمدخلا ف لقتت 0 0 اك

 قعانيعلا أعم هريخ نما فرط قرسس دقو لئاسر تاون د هلوالسرتم ناكو لكوزملا مايأ ىفهريغودا أ

 هل أو كلذ نف نسح قيف 21 : هلوةلس نم يراسل يتاعصا راداموهتجرت .ر
 قاقرلا ثيح ةتسسداعلا اندر وامل

 قارغلا نم تيكراو ء دياَعللا حرف نمتكستو ..قافتاول مث عم بحأن هك
 قالناك امتاغصل هه« انثيد حلوط:ىح ق اوبلا عسبسلاه ذه مشحتالا ىل قس 01

 ةوذجباك قىدد+ل هيا ال وايت ذتبيحأ ةفراغتسم هداكحتاسدالاءذهاو

 قارعلا سافنأ امسنر يالا ضرأ نمتممعتو

 نمالحر تنك لاف ىرصلا ىركسشالا نين سحلا ىلعابأ ناوهو ةبراغماني راوت باب أ نمريغو ستقلا 0

 لاقءاتلا فيسفروك ذا سدداب نب زءلاوأ وه مع اذنهوادح باع فخ نميو ميكن محك ةريمالا سال 1

 تق مولا اع اا تاو راس وا واح
 تنغفءانغلااهرمأوةراتسلا

 هنودوءادرل ايس اكو دمد # هياعل 0 قلت ىرب * ىوهلالمدتاامدعب نمهلادن و

 ةناكم هرصو هنلا اراقن « قطب لف حا فيكرظنيل ىضق  ةناكرأ عستمتءارذلا بعص :

 هنافحلأ هيت معسامهاملا او د هعواضهيلعت امش اامراذلاف

 ىركشالا نالاق ىيسحلا اس نيدجتهادسب يأ ضيرشل ناغالا بحاصاهرك.ذتاببالاءذسهو 0

 تارك نتف مهعريمالا برطف تءاشامهي راخلاتنسحأف

 هرخاوأو ةدوبمت هلك اوأ 5 لضفمةلودتافاع كمل يس

 هرز " امديلعتدش ذمربلا ىلع 5 فلا هيفطعهللا ب

 تنغماديد شاب رطرض>ن مو . مخيسالا براشلاف

 هعلطم رار زالا كلذ نم ركاب 0
 ا ميتربمالا برط ديس اف ىوارلا لاقل واط ةدبصق هاج نمي دادغبا| بت امكلاقزر ني دنت يبلا ار

 لعتلاعف ى +7 تأديالهنب اوِلاَعف هتمال_بوريمالاة.فاع ىنعأ تلاقذت شام ئعاهل لاو مادج طرفأ و

 ريسغتو مغربمالا نول عقتنافلاقدادغيبة وبنلا ذهب ىنغأ نأ ىنتأ تلاتفرعن لاف ىنغأ ام ريمالا اهبأ ءاقولا

 كلوعدب ريمالاف عج راك1لاقو همر: ض عب ئيقلفى ءركشالا نب الاقانقو ماقد نسلم ار دكت وةهح وأ[

 لامفربمالاابِ امنت لف هيانحم امتي ارك<و لِلاَعِن هيدي نيد تو تمل ف ىف هرطتنر اسلاج هيدجوف ||
 ام تاعفاهفرصاف كانهتنغاذافدارغب ىلا اهلمعتا مهأتخ كريب ازهىف قثأالو اهلءافولا نمدال |[
 لجتوةقاش يمأ واهمدواهلداعتءادوس لدي راجابسدجأ او بهات اراه صح اوت يهاتف تق مث لاق ةعاطوأ]

 اندر والف انرسو ارعلاةلفاقىف انلمند مئانحانيشقو ةلفاقلا عمةكم ىلا نرصو ىماهتاعجومسبف تاجرات ١

 انملاتفريمن افةيسسد اعلا, لو :رئاهل تلّدف نحن نبأ قديس كل لوقت ”قكتلاقوءادوسلا نت اًدي_بداعلا 0 /

 را نيسانلا ءاصتن# هروك كماتاسالات زغوءانعلاب ار عفت ”زادقامت :وصت عمت نأ ثيلأ لذ اهتريسنأو ١ ١

 يبتاس قلابمأة .ةنوحدادغب نيب وامتبو هب رسابلاانلزت لاقل اهل معا لاقهئنابىديعأ لفاقلا 1

 دقءادوسلاب اذاو جابصلات قوناك املفدادغي لولا نوريكس مم هتلمان هريس مال ْ
 لخلاف ىردأ امهنناوتلاق ىهنأ 0 : وتلةفةريضاكحب تسي )كريس هناتسلاف كلام ةف ةروعذم تأ ١

 ا

 هلأ ةيصقاشأب قدا

 ةسردم م : يتافلر

 ءسورةنب دعمتجوابق
 كااهتع لسقنو يسن ران
 أشاب دو ة سود

 ُ نيسمخ ةيليط:طسعب

 نيس ودملا ىدحاىلا لقت

 داعم هنردابنيتر واحتملا

 اعلا سرادملا ىدحاىلا

 ناطاسلاةسردمىلا لعن
 داق مث هنردابناخ دب زئاب
 ءاضقملا لقن مم بلحءاضق

 ُع ىلاعت هللا اهفسن كم

 مدس و هر ءاضقدلق لزرع

 ةرهاقلا ءاضقىلا لن
 انناثةكم 0 لع

 وسفر ع دل |ىكريست دقو

 عنة نس كإذو اممضاق

 لزعم ةثامعستو نينس 1

 لاداءالف ةنسلا هدوم

 نوعاطلا نم تاممتطو

 نعيسمو ىدردحا ةئس

 ىلاءرع غلب ليقو ةثامعستو

 : بكعب لوةئس نيكرسو تس

 ىصواف ادشراثراوالوادءلو
 1 تازيرناووح ول هلامثل»

 تار كا ضد هياوزيق
 تدير ءارق اهح
 مالدعا نمد ادجس رتاكو

 ءالضءلارثاك ةوءالعلا

 اهني مولعل قدي بحابص
 قناكو مورلا لضافأ

 'هرانعل أ رثكه ل د ردن م

 كك ءامالا مج وس ردلاب

 نورتثك هيلع ل عتشا كل ذاف

 ْ هللادجر ناكو لضافالا

 تحاص م المكلا نفان

 ةدافالا را مان رابتسا

 ل اه ناكو ةداهشلالونقم
 «سردنمدحأ خل ملهنأ



 تار قةغليم نانولاس ”رادلاب

 نيبنمر وهلقل اورامتشالا

 ةذم قلبي تاكو تارسقالا

 'مظعف اهريحش هبريخخ اذ معريمالا ىلا تفرصن و اهتم يعاو-ثيضقوداذغب تاندو كلذ رعب ارث اهل شدا

 دعب وفاقلا خشبة يسداقل او اهملعاجاواهل ارك اذئالذدعب لا راهم اديرشاع ةلممغاوهاعكلذ

 نك اسءاه مث ةدذ ماه نما ثمءاناهدعب واّضن د ةروسكم لة تر ادفلالا

ملاوهنعهّللاىضرباط1نا نب رع مز فةروهشملاةعقولات ناك اهدنعؤةقولتل |قوق# هر اد رق ىهو
 ةيرسا

 اهتك نم ةانئمءاباهدعب وان د اة رو كمءاروةروسكم هإمهم نيس فلالاد عب وأ هتك ن مةانثملاعابل اره 3

 0 0 0 ىهنت 0 2 اسءاهمة ودم

 سوردة+, ,سةعئاعلارهدماقا

 نيبعتلا اذ هم وهوتءناٌعوأ

 بحاص نكي /زابتسالاو
 تاكو ا ل

 ىثواضرلا ىموم 12 مون وم ناش ارح دير وق ع ةاضرأا نب :- رولا تايدقوام كاذهونن أل تا 1 و 3 دمار 5| ١ سقنلا تي

 نمةفالخلاب قحأ مسهمئاوىلءلآ ل لضفاهفرك ذريتي رول زال مهازنا ةسدتمارفوةروه م ةبضق :

 قلد ذقوداشاوةساب زال

 ركسعلا ءانضق لع 01

 قد و ةيظعالاوم

 لعقفاهخسشإ نأ سابعلا نن يهارب اَكلاَنَو ةديصٌقلاتنسسافرو 5 ل مههاربانب قس الأف م هريغ

 معانا قلوةنلكوتللانم ىلا مانالات شارت متاس ار لاح و روةرادىلعهتلجو مسه ءردفلا [|هنسهوو

 نأ ص أو ىنلزعف ىدومبابسأ ف شكر نأ تع ناكو رول ذملا كِل اد عنب ىدوم عطومزوك" لالا

 تفاليالفباقكلاىلا كتحنو هلت الف عفديالاعمتحاتلعف. اهتعةرطانملل ثرضحوتامعف ةرضاؤم لمعت

 باوبالا نم باي ىلع نيسان اكل ىلع حو تاىلا مالكتلا طماغ كلذ لال ىف ىنعممت ومهمكح ىلا

 هتاعذن لن ذاقكنم ءّدندلا ف كتذأت هلت لةف ىضفارك نالاثمع كدنعناطلسا انيع تسل لاف تغلق

 دقو ىدشت لع نقال كسنم ىوحااعدبلا تك تالك ودملا انو ريض لتغلل تعم كض رع 1 عم ىل سدل

 قحأ هدإو تاو سايعلا ع نم لضف أت لاط ىنأ نب ىلعتأ معز نم ىضفارلاو ضفرلا ىوس ىرخا ملك تلمتحا

 ْن روما فزع ىذلارعسشلاب هتريساف هنىدنع كطخوت نأ تلق كلاذنم .ولاق ةفالكنا, سايعلادأو نم

 ىطخع ىذاارتق داارضحأ كلاق مث ةذنىف قس قنا هتان نارها اوفى ومني خف دو

 ةرخا اولا هذه قرختو ىدن ىلع ىرعام مش ىيلاظت الكنآدلاع نكسااعىق قئوفوأ هللاو التامه هلتاّةذ

 "||| قةعضوفرتفدلا هترضح أولو 0 هبلات تنلعاقناذ لكل اق لعن ل اندتدلو

 ' [اراصتتاللابلط اهرك ةنعتيرضاةريثكرابشت روك ملا ىسولو ةيلاطملا قت عتلازدتو تقرصتاوهقك

 ةانثلا ءاملا نوكسو هل ههملا سل ارسكب تاورب ريسلاوىلاعت هلباهجو نيةثامو نيعب راوتسةنس لاّوش ىفىفوثو

 ءابوةلمهم نيس قالا دعي ورملا خشن نازبسام ةروك ىهو تون فلالا دعب قواولاوءارلا تنوابتكت نم

 ا فاروصنملا نت ىدهم لا اهتكس تاك هن رةىهونوتفلالادسع و ومفمعساتاو ةمهملاذو ه ةلذحوم

 0 هرك ذمدقملار .ءاشلاةصفحى أن تاو رسل وتب كلذفوقولابم ليشرلا تووهدلاو ردع

 ناذب_ساعرتق ىدهلاىن * دمحربو دعا ريق ة م ركححأو :

 - ناس : ريغ عجزت لف .كى صد ا« هقوقترتلات لاه دب دالثبع

 ةسوروب ل
 نماسلاعاماج راح ءام ىلع

 هنملهعامشدلا تت رع

  هيهووتتس لكى ماظعلام
 اشان أمك سررت ريكسلارب ز روال

 ةلظا انسان ١ 00 ديرو

 فاتاقثلا ضع سدو

 رب رولات اب ىاموتهستي ار
 كل أءيلعوروز 1

 ْ لاق هو اتفهنَع ةئلاسف

 نيثالئرزولااذهاتاددق

 ةيلعتلتددق 7 راس 0

 اعل ارد أم وه وجا ِ

 قلاو زايتخالاولويتلا
 قغحاانرب دولا كلذ نا

 ىعسلا فرصتي لو مادقالا
 هدعاسن ملهناالا .مائهالاو
 هلال عفنت مخ هرب لهل

 هراسمل هذه رت لوريهللا

 موحرملا قاذؤوصضةنلاالا
000 

لع علاوا ردن ةرايعل بخل ادالب و اهددأ انهم ومعي رال ماتاورتسااو
 |ةرعلاو ا ا

 ْ 2 ملعأهلاورا<تزو ىرلاون از مههو نابعصأةروهملاهدالب ؤتاسارخخو

 ميس ل تسل ا طا
 * (ىوغللا تن دالاىذاذغبلاى لاو ارضنا نيدجار هاط لأ نيب وهو ةزوصتمول ار
 001 2 ل 1 د الا

 رك ذف الاىزب ريتلا اب رك رى تءطللا ىلع ندالا ًارفدادغي رحخافمنموهو بدآلاتوئقىاماما ناك

 حلم لقعل ارفاولضفلاو ز رعت :ندتموهوهنفف عرب ىتحهلذلتتو ةمزالو لاعتهللاءاشنا ءالافرح ىف
 | فلمسعب لوب زعم او تتاكسلا بدأ حرسش لم هنعترشتتاو ةديقملا فيناصتلا فنص طبطلاريثك طنا (رعش) لاقل 0

 اهمق نيلبامق' ةلمكعتلا هاعم تاماملا بح اص زن 0 اىبل صا كلا رات سر !هننياد هديرتاتي تاني لاذ
 ةماعل

 هنقبوغ ص قطو وعلا فتن لك غلاف ناو 5 همن رك ها زموكاا لت اسمى زاتك ناك كل ذريغملا ليس هيلا نوال نسل

 انك هلفلا وسجن |تاواضلا هن ىلص ةّللاب قتلا ماماللاماما ناكر هيفةالاغملاو همس فس انلا فانت ا ا

 1س ا م يس ا ثآ0

 افنطأ لينقلحوب راصنار نأ ٌ
3 93 

8 



1 

 تادرك ذك لاق ارصنلازرلثلا نيا, فورعملادعاص نب هّنياَ ةيهبيبلطلا عم 4 تروح وضورعلا ل ءىفاشبطل |

 مالسلا لاق نأ ىلعمدازاف هل تدلّ أ هبلع لحتدو هيةالصال همل ارم ذحانأا هناىهومدنعةعتاولاعتهللاءات

 ةموك ا لالدا هلو تقملا ىدب نيباعاف ارض اخ انَو ذيلتلان باها لاقفىلاعت هنباةجرو نينمؤرل اريمأ ىلع :

 نينمّوملاريمأاب ىتقملل لاقو هسلاقيلاو+لانباتغتاب لذ ملف خسايينمو 0 ريمأ ىلعإ_ساذكهاشيمتلاو دأ

 الا تاو نسوا اريمأ ا ءلاق غمالسلا ةروصفاربخ هئوروتهب وم .نلاةنسلاهيتءاجاموه يال
 كاستل |نالثنطا:راعكهتمزلابل ىدر 11 هج ولا ىلع لعل |عاونأ نم عوف هيلق ىلا لصن لان دوه 32 ١

 ذيلتلا نبا وحلا بعاكو تلعفاوث تنسحاو تةدص هللاقف ناسعالابالا هللا مث كفا : نلو مهم وأق ىلع مخ

 بسب واج الع هنعشانلاذخاورثك 1 اوهنامز حوش نمقملاو انباع سو هم ةرازغو هل تن س١ ا

 وهو هلق لو عسماجلا ضعي فهبلااب وسنمهتن ا رامشلاذ نة لباقئثرعشلا نم هيلآ

 متاحة فقودر ولا فان تفةوو 5 اوونراف كدوح لاساس ىرولادرو ا

 مح زب ريغ دادزبال درولاو د دراو نم إف تلط أ ناريسح.

 لاقهدالوأ تحن تاكو ليعمسادمتولأ هدإو كحو تاسسآ ه2 نمِساَس لنا ننال نيتيبلانيزهتدحو

 لافدكات تاغ ير ا نر رش سانلاو را جما ة البصل دعي ةعبلا نوف ءون ىدلاوةقاحىف تنك

 لقلاعف امهاذعم ىئفرعت 7و ىنمام ع عمست نأ دب وأ ًاوامهانعم مهفأ و رخل نإ منيتي تع مس لق ديس

 :ٌ ارانلا هب ىنيلصت زانلا رهو ع مكس دلل ناحل ل

 ارارناءازوخلاب فروز منا ا ىهوت سمس وعل اب سعشلاف ١

 بدالا لهأ ةعنص نمالاهربسو مودل لعةفر ءمنمئن اذه ىدان لاق ىدلاوامسهعم# الذ ليعمسا لاق ْ

 ىلغىل اوماقو معهنمهدذع سدلئس نع ل؟ ءسلنأ نم ىدلاوامكتساو: رئاقلوصحريغنمباّسلفرصناف

 هلثناف ١

 لصح وألذ ف ةرطنق مَع او سمشلا اريامسسسلا ف درع قه دل ١ 2ع ف ةراغن ىحهةةلحف ساحالنأ |هنمسكد

 لوطلا هاف لبالاناك سوقلارخ ؟ىفتناك اذاس مثلا ناهنعلّؤسملا تبيلا ىنعمو سلج ٌئهتفرعم |
 عسب رلا ل صفرتخ 5 هنالرصقلا ةياعفليللناكءازومارخ 1 ىفتناك اذاو ف. ردا لصفرخ 1 نوكبهنال.|
 مءاهئاد رصقلا هباغفىدنعلبلا ناك را تاو لوطا ةياقففىدنعليللاةىرز ملاذا لوي هناك |
 فاهتدح واذكه صين صيخلةدب ردنا فاه 0 5و تامانم ارمسغم ى ما هسيقءرصعءأر ءش ضعبلو |

 . انذاعلل دب رانارصت#

 اكن وا * ارفغ نأ امطاعت نذلل الأ : ةرواتسة لام بو ذا لا ا

 ىركن عربعت هتنطف لو هغو ٠ 5 ةحءاصف لع تكررت 35 اريسعمي رغما توكوابدأ

 نيثالثو رع ةنس مرحلا فصتتم دحالأ مول ىوتوةئامعبر و نت راكع عددا تناك ةريثك هزداؤنو | ا

 رصقلا عما ىلإ زلاةاضقلا ىضذاق هياعىل ص ندعي لاعت هللاهجرب رح ناس. 3 نفدودادعسدت اهسجنو 0

 ا ل + العملا 00 كاوأ ا

 00 دمج امضي قلاو ة 0 ملعالا نالاضيأ ذاَش ىلا 3 ا

 اميدقناك اذالمادعرصنُو لحال-عجلاواروقوناك اذا لحال> لح راولاةدرطمباب وهو اوقع
 ا العدعجو ادن دش تاك اذادك الغل-رورعار ءهعج ودرسلا اوهورغار ءلجر ولماددهعتبو

 ةنيلاةيرعةدحاوةلك_ىداعمتحالفاقلاو مدكئاوب ٌرعمىمعأ مساوهو ةريثكر ثا ||
 «(ثدحنار ادلاىر وناسنلا لصالا ىس .وطل | ىلع نير نيدب ولا نس تطاول (#

 هنلا دعى أ همعغلا نم تبسم عيدص ع مو مه ذخأو تانعالا ع نمةعاج قلادانسا نيرخأتلا ىلع ناك

 سد تورك ىلأ ع نم ىراخدأ | خص عمجو هياشجأ نم قلن ا دمدعملاىوار هلا لضفا انيدمح 1

 ا
1 

 لك قكداشر موهناو ١

 ]سم

 ليلد كامسلا نآولو تالض
 تالسف ظرتكا نعوز#

 ٌتك]دشم كاس وةداتسل اال وه

 ةداعسلاو زوما !بادكأ

 ننانجحرلا»بءوبسلا
 رهذلا ندلالاجهشلا

 دان
 ةمصضصقق  هللادجردإو

 وهو لخدو نوعن زم

 تايرأ ةصضر ى باش
 عم ع يجاقدادعتسالا

 ىحدافتساوةرصع ل ضافأ
 ظفاحلوملاةمدحلا لصف

 ىدحاى وهو ىمتلا

 لاتصال ونانملاس :رادملا

 ىعانورستلا دست للوملا

 ناطلسلا:سردع اسردم

 ' هلع ق.:زاديصقب ناخروأ
 قون د .ردلا دعم

 موحرملا كرترو زا كولا
 لصتاو ءابلعلا همي رط
 ىلحب درع روعشملا و !وملاب

 مساق ةسردع سردمو هو

 َِن 0 آلآ ةمسدقن اش

 مادقأ ىلع ماقفىراصنالا

 ليضع قف رمهاومادتالا

 روق ماعشال !ةراغف راعملا

 نونفلاوةن رعلا مواعلا ىف

 تن ندا قريع وةندالا

 ظعولا مواعو ريسفتااو

 ةسردم لو مريكا ندلاو

 اهانب ىلا ثيدسحلاراد
 ىأةيصتب ىرتقدلا دوت
 نيسعو ىراصتالابولأ

 ذ اشاي مساق عما اب انطحش

 ءامضعفف هل لاعتهتارس

 مخل انج ناكو ادام



 نهد تنم ناكنألا بط

 ل )7 ناكوتا ارغلاب عت

 نع لأ ن تود ناملعا

 فئاطو هلنيع م ت كَ رْلا

 ةدعف ريك" نئتلاو ظعولا

 لقنب تعاف عماوطانم
 دوو ريسافتلاو ثيداحالا

 ىلا مول لكهستغيطو تفاب
 هنأر 3 نمزيعو نيعبسس

 ىدح اةنس فوتو نم رسفملا

 ا و نيعبسو

 ءالعلا ولك نم هللا هجو

 دقو ءالضةلارتاك آو

 هرب - 20 أ كرد
 ريك ذيوهظعو فو

 ماما قم ومَح ىف هتدح وذ م

 لاالصأو مارا ققدتف
 ةدرابنلا ىلااغلاب وةراغلا

 ءاعالاب ىتكال ناكو
 قلاب لب عشرتلاو
 ثدح مضوتلاو هرضتلا

 َت 2 قفط

 الو تاس وتسحملا لئا اوان

 ةداعالاوراركتلا نعز رت
 ةدافالاو ملعتلا ىلعاص مج

 ىادحو ناك لابو
 هتعيض ادن رفوهنقي رط

 هناثح ابمموت هسيفكيو
 وأ «كحام هروحاشمو

 هنزاعا ةروص قدوه سلا

 اهتيتك
 اهتسح ةناغل مايعلاب
 بايزالابروهلل اهتراضو

 ناككلا لزنمتاقرلاكلام ٠
 باوصلا مهلمو قم قمت
 نم لخفأ لعروس لك

 لسضكو ةقشاقوا

 دانوالا 7 !ىلعو تاطالا

 (دعب د) ناطقالاه كو

 كتاهمئارذص واللا

 ةراحالاةروطهذه
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 ' || تعصمى أ ةناورأطو ما عمو حايذاشلادجلأ نت هاش باهول ادع حوتفلا ىأو حا صششلا مخ نم رهاط

 ' || تارتلا اريسغتت عموىدسسلا, ف ورعملاناطسل ارعنب ل هس نيمّنلا ةسبهدج ىأ نم هنمىنئتساامالا
 1 نياك عقم ةسابعت فو رعملا ىدوطل ارث نب د سايغلا ىنأ نمىلعثلا عسا أ ف ينصت ركلا

 نسل اى ت نيةمط افربدلا عأو ىراودس ادمن زان لا ديعد#ولأهنققلا عهتم و وب اسين خ ويش نمةعاسب

 ءاعدتساب ناسارح نماستك ةزاجاهنماناوراطقالا نمعبلا لحرو ريثكسلابثدحو لمعر نم رفلخملا نب ىل>
 هرمعورخاا فهدرغتو هترهشا هترك ذامغاو ةثامجسو رشءةنسةرخ الاىذا حج قلاعتهّلناهعردلاولا

 ءلافسوعتقو سنس لاَو2 نق نيرسبعلا لما قوق وانة 3 ل

 جتلاختبأ از نيد ةروصلا ذه ىلع ةج رتل ا هذهتابث ا رعب مت لاعتةلناهجودغلا نم نذدؤ رواسش

 َُ ىلأ نيد_# نب ن سلا نب ىلعنمدتمدي وملاةيتك لاقفهبسن عفرذقوةزاحا روك" زملادب وا

 كاعتهنياهجسر ىس وعلا |

 *(ز دوهشم ارعاشلا ىف .ولالا رمت نب ىلعزت دمت تدب وا ديعس ول ازد

 ناكورعش ناوندةلوقارعلاءاسؤ رنمةعاج حن موءاعجملاو لزغلاريثكءرصعءارعس نايعأ نمتاك
 دادغب ميرا قراعتلا نينيدلا بحتمرك ذةديج ادمديق هلوةريبهني ى ع ندا اثوعرب رولاىلااعطقنم

 1 : راب رقت ةيرقسولا, داود قل فو رفلار ءاش ثلا ددعس لأن لع ندمت نفاطعوهلاف

 ىلا دق ناكوتاسداب رعاشلا ل ضفلا نب ءاسهو هناي دشرتسا ما فاش واجراصودادغي لدتدو ليجد
 اعهباصصأو تقلا مامالارك" ذى مستو لاق ةرك ذمد27ذقو هاشكل مدت نيدوعسمناطاسلاةمدخ

 قفنو هلاحىرثأ اوهردق عفرن /لاعف هن رانك ىف ع :ملادامعلا» رك دونكنو ه«بلء ضيف قبل 3

 0 رع :رهذأا هن راع ثهشاعم وسع ومش 0 زاك راقت ا ئتقاو نسحل ودق 54 كاكوهرعش

 0 روتسملا مامالاةةالحل وأ ف 2 رخنأىلانينس هس نمرتك 1 ق ىف هما مامالا سح ىف قب و تاعشا

 هنزناكو اسويحناهسف ناك ىتلا ةرومهاطملا ةْلط نمدرصب ىشغ دقو ذئارحم علو ةئامسجو نيسعنو سج

 ةركشبملا ىناعملا نم هلع دقو بختم ماظنن تبرطمنولسأ اونسحلز :خ هلو لصوملا ار فاسو دانحالاىز

 م افصل لود تالذن ردننأم

 داعبالاوداعسملاىروط ىف #« امادىبذب وى فقثمو
 دامتالانمتلسامضبلاو *« مسرعوهو شخلا لقب مق

 داس الاةبهولومسلا مرك + اهماشن نيح ماج الا كت بهو

 ميت باو وما اذهنمنسحأ قلالي ملوملعأ هللاو هريغىلا هب وستمت امبالا هذه د ًاردقلوانا تلف

 ىنعملا اذهنموهواضنا ارق اف

 ع تاملتا له تشن #ئ فهفهمةامدلا وهص شقراو

 عيبطتو اهك الفأهونعتو 5 انرغمو ارم“ قاقاإلا هلنيدت

 عبضروهو ماح الاى دسالا هب د ى معن اك اك اموطغم تالا بح ٠

 َِس راعوهيندع نالر وق ىملاذإ نمتاعون هلدوع اًضنأ ىعم لاف مهضعبلو

 ساروهوةن.قهلعتنغو 5 ةماج بطر و هوهبلغتنغت ْ

 رونذط فصوىفمهضعب لوق نءذوأم + ثلاثلاتددلا ى ىعمو

 ا اهغنةو رالئىور * اينلدتع ةمصقلا هتمختب #2 ىعلكشلا حام روبتطو

 اددأ ازيش اشناذانوك ذاقطءالعلا ارمقاع نما ذك *« اهضقهنلقت فاهاوح
 : مهضعب لوق كإذن هلامعتساءارعشلارثك هدرا

 ريحشلا هيأ امهئادبر اق 5 اهدةن واعظم دوعب تءاع

 001 7 دنع "نوع #2 نس ص حولا تاس و لا

ِ 
3 

5 
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 ها ملا ماحد الا هةتبهو # هلوق نعي تلاثل|ثدنلا هلوقإب
 تانغ



 رشنلا هىئيسغئىودادإف انمح ع ةعحاسربطلا نور ضهءلعتنغ

 ٍ , لماكلاك ملا ناسي هاب حدع ةديصقن مح رك ذمدقملا
 ناصغأ نهواهمانأت رك ذلهف دع همهناب ربانملاداوعازتتو ْ

٠. 

 ىسهتناةديشراهل لاقي هب رقب قد رطلا فنا قش مدىل اهذفزاق صرف دحرصإ دع هول ناكو نيس وعسارأ
 ىلاعتهلباهجسر هلةديصقة | جنمروك ذمادب ٌواارعش نمودامعلا مالك ١

 ههحو رون ىئواميط هنسحابو 0 هعاعه ورك سلر دصرح ىلع د هر جحا 00 نماهدرناف 3 1

 هعانزتهاورضخاقانمل ا اهاقس 5 ةناب نصغ ىلع هاحاشو لوك 35 هجافرعشل ا نم ىناطغذ قبطي

 ماعم اهم ىهو ىوزح تغفو د همزالأ ىعمريغاهنمقبد لو  ىونلاب حصل اانلم” فت رالف
 هاش برتل' ىف عاض عيت فوقق# فقآ لو نبع ىلانبفوقو ع هلاعم تفعت دق ىعسحوءاوق. ْ

 ةرظن مرغتف تبا رإةمالو ييهعساط لمخاا لك مدن ىصشفوءاهدورص ىعه كأس رك قد م ا
 همزاور ليل, تنح دقو عومد < هل اكيلكرلا فىدحوهللذ ب همراغ ئشلا فاتملاو ةينابت

 همطانمت وا ىتح هتليقف د اهلالهأب رثلا فك نمدمدقو
 اهلوأىتلانادج نب ةلؤدلا فسىفىنتا اةددصقاهنزاودقواهماداحا ]ب وط ةديصق ىهو

 هجاسءافشأ عمدلاوادعستنأب 7 ةعساط هانا عسب رلاك اك ءافو

 قايان ذات ببعو مهدعب نم دب مهدعبلعومدلاتينفافاواحر - هوقتاسأتل-
 م رى ةتحرفواروسأمتسباو * قاروالاةةرغلدوقولادنع م هؤامرامتم دوعلا تا تلعو
 قارخلا ةعيص مكحقرااف #« قراغمداوسىوابلاركشتال « قالطالاةحرف لداعت ىدنع

 نيس ْمةنك اسواو اهدعب ووالل اوةزمهلامضب ىسول الاو:دعمدلاوةافو لبق كل ذناكو كل نكسمالا ناكسف

 وهو سوس ”رط دنع ل١ لا ىف مانشلاب عض وم سول لاق هنال ىناعمسلا نبا انفاحلا لع هكررتسااهف» 1
 معلا وماللا مذ وةزمهلارعىسل "الاراعلا نب ااهريقوهايصفدادغب لد هنالأشنملا اورادلاىدادغب |
0 

 ءامسلاءامصاعنيءانقب صور عن نارعنناةنكاسلانيسلايدسالا لاي ودزالانبكيتعلا ١ نبت ردانب رراونبىدعنت ور نب ىدنكن بعص نب قارس نبملاط ةرغص أ نب باهملاديعسولا]# | 0 ا و
 : دب (ىرصبل ا نكستعلا ىدزالاادّزالا نين زام ني ةبلعث نب س يدلي صان ةثراحنبا

 ( ىناث  تاكلختبا - 19)

 الا ىوتلا نذل || ءاهنلو ىنعملا اذ_هىف عبط اقمةدعترك ذا هددصب ندتاسع حوران او لي وطتلا فوتخالوأو أ مد: دل ءابناو علا از هى هاتي غتر ةاددم :عكاعرورطاو رب وطلع را
 . هعازع ةنع الفطاعلا !

 : َ || ةنس ماشا, نمدلارون لداعلا كاملا ىلارحاه نحر عش هلك ذدجتمداو ناكوةجج رثلاةيقيفدامعلا لاك
 فى :راضلاوهستكب فاطاع ! ٍِ .

 لص4 وحن ةعارصتمزال |
 هي واي قراصالب هاغلز ١
 سفلاليمكت قى ابسلا |

 بسعتباعلاتالاكلاب |
 ةيلمعلاوةيرظنلاهموق ْ

 هالوآ هلوقام هارخاودالوأ : ٍ 30 3 0 1 ا ِء ٠" - ||| نماضنأهلو لحم رعشرتك و نيعضتل اهحو لع ىنتملا ةريصق نمتاسأ فاصنا هنريصق فل معتس ادةو ١

 نهاط لبنلئالد هارحأو |

 لضفلباتو نونغلاىف |

 | | ر هش نمنم رسشعلاو عب ارلا سدجللا مول فوت واهم شنو سولاب ةئامعب رو نيعستو عسب رأةنس هتدالوتناكو
 || الوةئامسعتو نيسعتو سعة نس دادغل نمدح و رخناكو لص هوم ايةثامسجتو نيسعتو عسيسةْنس ناضمر ا

 ا مدقملاريثالا نت نذل رعد رك ذازكهتارغلا ىلعةناع ةثيدس>- دنع ةحأت ىه و سول ىلا ةمسنلا هذه ةلههم |

 , نايرعتاوو رثللا ةممأ |
 جاراتساو طيعتو لماش لك ١

 كاوغلا نما قاطم قام |

 ,قام طاينتساو ةعرابلا |
 دئارفل!نماهغيعاضت |

 أ
 اهتدافا «تغوسوةعارلا : «

 اهراونأ نم ني.تةما] || هحوفةقدصا ااوعتموهدعلا اؤدنرام لس قهيلعهللا ل صهللال ورده عا اولسأ ايدل هاتاكىدقاولا لاق
 ا مهمف نخناو مهمزهو مهلتا.ةف نع هللا ىدر ىوزخلا لهبجأ نبةمركعهنعهنلاىدر قد دصلار كب ولأ مهملا 57

 || نمةنأم لتقف نال نةفيز تكس ىلءاولزت م نومسملا ههرصحو مهل صحف مهلك نصحو لئقلا
 1 مسهةتعاف غاس ل مالغةرفصوتأ مسمفو هنعهللا ىذر قد دصل ارك ىنآ ىلا مهثع) ومس زارذى دو مهفارشأ

 مالعالاءاىلعلا ن زماقرالا
 تدبللا نسطفلا ىسالا
 ببررالا نّللا ىىذوالاو
 داقولا ميلسلا عيبطلا ىذ

 نغ نم هلا ذاك ضءاغتبا

 انالوسم رارآلا ءالعلا |
 ةودقنا نجرلادبعئيشلا :

 ةللالاج خيشلا نيقراعلا ١
 انليلاعت هادو نيدلاو ١

 2 هلا او هاضرب وهمي

 ناكلا ةذرسغم قرهاب
 قهنزلأ نوزكحلا |

 3 بتكلاةعلاط ا قارعلا باسم ضعي هيفريسخ ا اموهواهرك ذتنيح ان رغ ةتكننرك ذرعتسملاةيالوزم راغترك ذ 1 ةدافلا تتكلاد 2 5 5 .٠ ِء : ل 2 7006 : 0 0
 ||عبرأ هك ىف تكفءامسلا نملزناكلم ناك ىنتةملاهدلا اوةامحىف همانم فى أردن ىلا ناءالخفلا ||
 ةسمعأ نيطاسا اهقلأ ىلا | اة[... ني جنو سجن ةنس ىف ةفالذلا ىلتلاقفءارامدبلعصقفايؤرلاربعمبلط اظقيتسا الفت ان

 ةرخازلا موا علا صانتقاو

 ريسحولك نمريسسفتلا

 نيطالس اهفئضو طبساو

 ارب ردتو اريسسفت ةٌعئارلا
 اهراث مغ اهم نم نيةةغمللو

 همظنام لعا رك دوذطع

 طعم ف كاسبلا نان "



 ةسماو هثرو روامسلا
 روشنلااهتر ىط ىف ةعاربلا

 قم ل ازاحأ اهيسسح

 ل !!ىدلاو و
 مولسعلا ةلو فراعملا
 ةنكمطملا سنا اتحاص

 تاكلملاز رع ةيسدقلا
 توءعنلا نع: نالاةيسنالا

 ماكحأ فىاغلاةمث رماذلا
 فراعل اةيتوهاللا تْؤشلا
 سلا تاوساطةراوطأب
 تارضحل ارارسأ ىلع فقاولا
 ةييادهلا مامز كلام سيلا
 لع قلطاةخ داشرالاو

 ةعبربشلا ىكدابعلا ةفاك
 ندم ندلاو ةعفطاو

 نم هلزاحمادامعلا يا

 اىسالراكل هاشم لبق
 رادقملا لسلجلا هذائتسأ
 ىاسلاريطارام الا لبجلا
 ديدنصلا ىاظلارخلاو
 دج ارب ر غلاو دب نرش
 ءالعددلاو مع دما

 ريوهشلا ىل وللا نيدلاو للا

 بحاص ىعثوق ىلع
 دي رجلا ديدطا حربشلا
 مظعلا ةمالعلا ىذاتساو
 ىلا ةاهنلاو تاشلا
 مامهلا مامالا ناوزعلا
 - ماعمُمل ١ عدنا

 هدوع كدبحوو ملحو

 لاثم هلدح وال ىرقبع

 0 ماعد رضا ىدحوأ

 عرابلا كوملا لاثمالا
 دعلاعملاولأ ردتالا

 زاحادب ملا ىلءنبنج ىلا
 روهشملا هذاتسأ لبق ن مدل

 روهجلانيباسوتهردق ةلالج
 ىداءإئاضف فو رسعلا .

 ةلملال الح ىفاذلاو ىصاقلا ٠
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 0 017 ع هذالاقوهنعهتلا ىذرركيولأ

 0 ىعدفواماو طقر وب |ءارالوءالو هدف نكمل هردصاب تالي راازلا د زل طار وفرادلا

 ١ || قامالغتوك ف يكف بضفن:بضن اما ةرعللاو سرلاض داش خيشوهو هنعهللا ىضر باطلا نب رع
 1 هدادف ناكدقو نينسب ل سوهيلعهقلا لص ىنلاةةوبةداو نمرغاصأن هوهو باهلاداودقو رك أن مز
 ّْ ىجوسانلا مصنع نمروك ذملاتاهملا تاكو رثك اوةنس نيثالثب ل سوهنلء هلا ىلص ينل اةاقو لبق دلو نم

 ا اهرثك الماك هيك قدربملا سابعلاوف ا ىهّةتسا اراوهالابةروهشم عئاقو مهعم هلوحيراو كات

 اا ىدر السالنل-ادس ناكوابتماقر 1 ذلاهعتاقو راشتناواهل اوطالولو كاذ تاهملا5 ةرمصإ ىبعشنل ىبدهف
 ١ ْ ةقادبع زلت ون رهوخاو ملا او قارعلاوز اخ ارهتفالخ مايا يمزلا ني هنن ادع ىلع مدق هنا

 " أ ددىذلا اذهن ملاذ ىعت 0 :رثلا تهو نب فاح نةممأ تاتو ةصن هللا كيعام لعل تدفهرواشد

 : أ ةرفصى أ ننباهماوهفلاق فارعلا لهأ دس اذهلاقاللاق هف :رعتاما لاق اذهل هون نيِنمٌواريمأاب كاغش

 ا لاق عن لاقثاو مص نب هللا دن عوهف لاك شن رقد“ ساذهل اق نينمٌوااربمأ انا هع نمباهلا لاف منلاق

 | ىتاتلهملاتاك لوقأانأو اذهدعب ةينتق نس الاف غ بذكلا,ال ئىشب باعت ن نكي لو فراعلاىفةيبتقنا
 | بريل السو هيلعهللا ىلصنلالاقدةواب رحثناك هنكلو بذك.ت أ نملبت و فرس اول جور عهنلسانلا
 / | ناذكلاةرعساؤاكو جيراول اهب بهو اهريغ نعاهبىّر ويف ةماكنلا:يراوخنا ضراعب ناكوةعدخ
 ْ ا ىدربملاسابعلاوبأ لاقو اهريغب ىزواب رحدارأ اذا مشوه .اعهنلا ىلصنلا ناك دقو ب ذكي حارتولوي و

 . || لعب تاكو ”اههقفناكباهملا نالباذكل ١] هلوقو هئر وصام ب ذكتلاب باهملاا فك *رتام أ حرمت ىفلماكلا

 ا نيلح -رلا نيدلصل !فيبزكتل اةثالثالا,ذكبتكيبذك لك هلوة نم لسوهيلعهنلا ىلص هللا لودر نع ءاجام
 ِ ْ ا دلو انايوددتس ودعوت درا لح .رلابذكواهدعن هنأ ضاللح رلاتذكو

 مهلااعارباهملااو ًاراذابدنلا مسهل لاعب دزالا نم ناكو ب راو سعأ هيفعضا ونيملسملا سأ هي
 مملح دلو وهب هش ةوتذك, ب اهلا ا ردقأ اولا

 ل تنك ول *« ىغلالك ىتغلا تنآ
 تكرتناكوةةرازالاو باول انيدىرحامو حراولنا ل اتق ل_دف قوزخاو ىف لماكسلات اك ىدرءملارك ذو
 ا || روعموأ نيعم هلع نكيول نعطلاو برشلا دار ذم مامن باكر برضب لجرلا ناكمف بشت ن ماعد3سشانلا

 001 هرتسا تاو :رتكم لابلازابشأو |هغبطل سهأ ع نملووهف هدانط ا نمسك لا تب رشف تول نفاذ

 أ مدونيقارعلا ارعمأ تاك هناد رك ذمدقملا ققثلا ف سو ناحل ةهح نمناسارخ ىلوامرخ اولاودالا

 32 دبع ناتبحن ىلعو روك ذملا تاهملاناسارخ ىلع لمعتسافناتسحمو ناس ارخناورص ن.كاللاديعدنلا

 : :رهل نيعبسو عسزة نس اهملعايلاوناسارخ ساهل ادروق رك هّليا
 َ || ىلعمتتمعي ترض دقناكو

 201 هنافهنع هللا ىضرت اسس أ ند واعمةفالخقف +نعهللاىذرنافعن ناممعْنت دمعسا تقفل دنق رس

 ْ ار روشملا تاملافلا لطب ىف فقو درعم ا يا ازيلنا فان ني هللا ريع نة ط نيعاضأ !تعلفو:و غلا تالت قةعم اك

 تاهملالوهن كلذ :قودوالاومركلاب

 دعت يهذنأل

 - سمرلاىدل نويعلا 0 تأدبالو 5 اناورح انحا هللا سها ءاحاذا

 هرضحالو كانه افؤولاهثكردأ ىتحناسارختابلاو باهملا زن م اوناقلاطلا لقد عتماتداهملا نا لبقو

 ا داي هللاقام هج نمو تايلر كي اسد كاعد اءاغنا 0 ًالاديز هداوىلادهع هلأ

 |١ تالثتنسةخا ىذف فوت م هناسلهبتاكو و ههجو لجرلا ب جاه ن اف بتاكلا ف هر وبحاملالقعتسا

 || تانك هلولاغتهّننادجر ناسارخةدالو نمذورلاو صلانعأ نملوغاراه الاتي هب رتنةزعسولا نيناسمو
 نمريخقا حلا أ وةك ذ نفل .+ا ءانثلاو ةعمسلا نسحقهتبقر وهمراكم ىلع لرتتسلهتا راشاوةفيطا

 7 ىيشام كلن 2 ار »ب ىسفن تمار دقل قب



 كلقسس ١ ئد# ئدلاو

 لبق نم هلزاحن اناودلا

 نمزذلا مالقعلا هيد هاا

 ْ ل ام اهب مه-أتذأ توك نأت بح الدح اهم رامتيواونابح ا 4 هر اوتو!
 || مدايث نسح !ىبايهينبللوةيباهملاناكو لع هلاوديز هداول مالكا !اذهن الب ةدقوتماذا ادغيف ا
 ردّلا ىلعلاهدلاو م حز : ةوسك هنمبلطل ن مىلاهبتك أسوق قاطلا ما ةوأ اذهىلاراش أ دقو ريغ ى ل ءناك اهأ

 دعسأ نيدلاوةإادعتش | باهملابايثلا فىصوأ تاكا * ةيصوئىأ بطلا ملعلا تنأ 1

 لبق ن مزاحم قيدصلا ةجرنقروك ذم هناقو ىلع مالاك- لاولعأ هتلاونينا مو نيتنث اةنس وف هنادخ راى ىريطلا ارك ددةو|

ه اشم 1 ةعجاهبرسأك متورتأ 1لاق ع تم رد ماه ب اعدم أد نمورض-حامو ىفو سم هناق كايد هراقتلف دب زيها
 ائسال مادغل ا

 را || فواورثك ًاوءارعشلا» ءاثوتامامو تام ثع ءابملا اذكعلاق عناولاق تق رماه رساكينورتنأ لاثالاولا
 0 0 قدا مالا ْ رووةملارعاشلاةعسوت نتراملودب كذا

 فاتك فلم رشا همت ١ ترغمو قرش لك نمادعندقو د اهتدربالذورل اور سعامأنأ ادا رع تاهلادعبدوملاو ىدنلات امو # ىلا برةملاوزغلا بهذالأ

 3 0 ىلا عقوهنالاشي و فراعملاٍب اه ىف ةدتق نالاقوادادت تةاادا اود ءامركءابحتدالو ا ةرسعتاهملافادشو
 تدااوو إلا ران الا !

 اح - لا لسع 1 ةصيبق نب متاح أ نيدي زب نن حورم دي فس ذعارلا فرح ف مرقتدقو داوتئاسثلث باهلاباصنم صرالا

 مر تاس اجلال هةمارهو تاهسو دج تا عا هلا هخنمضت ةروثامعئاقو موعم هناكو جر اولا لاتق يلدقما رمل ىذاتساو | ف مدتب ل ناكوةريخلاهدالوأةارس نمو ىلامعتهلاءاشناءابلا فرحي زب رك ذي سو باهملا نب
 ردقلاو ةتاريشلاود ا هاثرو نينا ونيتثث اةنس مب ةايح فاهم فوتو ناعهاشلاو رعدنع هنانتساو ناسارتىلاهمنأ ةيصدحراو

 2 / مك سس ا 53 8 5 - : ١ "1 ئاًضغلاونأ الا هتديصتن روهشلار ءأذ لا سيقلا دبع ناوهورباجنب لاّميوناسجاس سداي زوهو محتالادابزةمامأولأ

 'هلزاحلا لمت نب ىررس أ 0 ا 1 اهلّذأ ى ١] ةرئاسلاةيئاحلا

 ا رن 1 لاو راع ملا نأ م عايل داسعلاو يك املا ع او رفا ذ زن اوذاول
 بسبنلاىذلماكلا هضشو : حاس فرط لكو تاجولا موك دع هن ر عاف هريست» تربيع اذا د د اولا قدرطلا ىلءورعازيف
 رت كلا الاردن ا هئاول ندعو هنزيد رهظاو 03 عادت مداخأ نوكي دقلف 35 ائامد.هريقناوح مضناو

 ١ هر ةريغح نهر ماقأ او الفاكو أ ال فقاعم ذونحل نهللابأ 5 ارش نيتلصم ةوعدب فتاو
 هب سكش اد ء..ضصح أ

 ةسهح نم هزاحملافقاوملا | 2 م تعصاودالملاهعرصا تفحم مول تاون دخحلاو 7ع هشعشب لذ : زوون مراكملاىرأد
 ءاعساو ل : حداقلا انس ن رع كي انرتذاو 2 ىشم نم م تك ال الا 7 ماك ريسغلاذإ نول ةلاانم 00

 0 ا ل مام ا ل تاماكتنو
 راو رظددب رفودناوأو || ل رت لا ل 4 7 رع ميلر عا و رات يلدا
 انحامروانل.خ ةريسقملا كت د ٌتانلا حوف ىوف ةريغملا نا ب نلعيلف ُيرحا ىلع حانباذاو:

 ٌمافصوةنسأ نيبلتلل 5 ضرع لوط دعب ةريغملا تا 35 مياصتو هنر تاك ايلاو

 ةصئذمرعلصتملا لقت #4 خانم و قلاخ تر عوتو ترم اشنلاسرلا لعرومالااذاو . :

 حاسم نيدنلا قلط ىلع ركبت ب تحصةريغمال كل اعصل اىرأو د حار ةعلضة.لاحرلا نود ْ
 ىذلاك ةريغملاب تاهملا تاك الدرب 50 عماول تبحنو: «ىدنلااوعحتن ااذا مهل عسيبرلا لك

 43 اومو عزاونن هضوحىف د هلوسف قتساام.ةجباصاف د حاملابيلقىلاءالدلا قلأ

 كاهل لازب ناتاهللانا 5 اهنطاعمت اف * ةزاطمطسسو لتءوإ مانأ 0
 ماعم لوس امك«: اهلاظ 1 0 كك را *« عال ب مرج ماو مهارقف رع

 || همس وتسرع كلم « حمارلا عصتلانم نونملامل هب هلوح بئاثكلا وفيت |
 ها ايو ف دفلا ١ ا 5 راسل ةلكاش ولا 0 داك ة 1[

 مون ءوسلاعراضم اند و || اتيينيستت ىلعدي ريلي وط ىهواهلك اهتيثالةلاطالا فولوا وانو دّئاصةاررغ نمةديصقل هذ هق ||
 ةيثك دابعلاب فور هناداثتلا |[

 7 8 ل ل 0 ىلع م او لالا ذولعجتئذلا هيك ىف ةزمهلا فرح مرك ذمرقملا ىلاقلا ل ءرتأاهرت هنو 5

 روهشملا ندلاودحاءالع |

 بحاص ىموادل!كو.ملاب |
 هناصسمرباو رخذلا باك
 لذلادح و ىلعاكم لاسأ ا
 ءايجىلع ادحاش ةناهملاو |

 تأ ةناكتمالاو ع ارضلا :
 لادم ماع شضسف |

 هجرس :اسو هنارف 2ع

 لبس انيدهيو هناوضرو |



 5 هوسم# هن هيا نمخارا

 اتلصلا لاس دقامالاقو واهتاببأ شعب : دوعدسل اونأ هنأ ارفغو

 هنع عرقا |

 فلا نادم لوملادودللا

 *«(دوعتسلا ىأ

 بقت ني سملا ىولعلاع ءوضا | تأ نن ىلع نب له نن نس ادجشوتأ فن رمش لا ا 5 هاهي وق كدردلب
 بتاكل ادامعلاكإذرك مادبهدلاورهاطلا بيقنلاا مب رب ةديصق هل بنمامهودادغبنيتلابابدهشم 0 او ليضا هع
 00 هحودادغيةئامسصنو نيتالثو عبستنسافوأ روك نملادجن اب فد رشلانااضنأ لاقو ةديرالاناك ىف ١ لدا فرح نعيتحل
 كيلا ارعخلا مس قنيتيبلا ن ذهت دودي راق دامعلاهرك ذام ع ىوقو دعب مث ىلاعت هللا : 7 7 ملك
 / عسيشتا ثاكو نس طاهنالاتي وفا ءلاوب أ لاعب رهنلاديعونأ هتيذكو ىممعتملا ره نب دج الار زرأا ْ ا هركخ

 كاذيفداب زلاتف معالا داب ز ىلع ناك اجابب , دق صرة بلهملانن ةريغملاناكو ىرتسلا ساني و ||. ”اسردولاى ارامل هرج

ْ 

 0 هنلع فطع هنصغع

 ١ ا اناس راع ا قتال رجا نب ىلع نسل اونأ رك" ذوهفطعتساوءاضراف باهل كلذؤلبف ا

 | مهردفلا ةثاماطعات ىنماهعمساعالاقف كإبقلحراهن دشن دق لاقف اهاباددشنافمعالادابز | 0 00 انآ 7 مهرد فل ةثامداطءاذاهابا هدشناف باها اهعمسي نأ لبق هناا خالاداب زوم عورتا 00 00 0

 ْ ةسأسجلا ءارعش ضعإ لون مهفوةبلاهما وسوللاة«تاسارخت ريثكب ته ىلومالو || 84 -رنن قتسورس؟
 يس ل ل نق رص حل يو وص كا ٠ نءالالوهلا ىفاوسرفتام

 | كومان لسنا غرمتلا
 0 اهشاو 2 ءاننلا

 ةجبرثلاءدهلئاوا فو نيعتلا هلل مود راضإا سنن معادلا قرح ىف هرك ذمدقملا ىباهاادمتوتأر زولاو لعش يمر نيدلاىحي

 مظب وهف ءايقب ضام وامهءاعمالكسلا م دقت دقندزالاو كرتعلاامافاهماع مالكسلاو اطيضلاىلا باتت ءامأ ا اخ كهتسس ىدس هيدل
 ١ هاطعاف هسلع

 تعذب قمع سام نيتلح مول لك سدلب تاك ةنالثل ذبشلامئاو نما وام نمناكو روكا ذلاؤرع 00 2 هكر ١ ةسورمهسد ا 24 ١

 ا نسسسمعاشات حداق
 نهلقتنا ىنإا اوهو هريغرح امهسيل. نأ ف نأب وامهف دوعن تأ هر 1 تاع هن اذاق| ا م رسل

 1 ١ نأ معا ف يطا تاكوهو مخل وبرعلا باسن ؟ىفممالادصتلا امس ىذلا هناك فباعز لا ناك نعام ا 0 0: 3

 ١ ا لب تداولا وول اقل اوعقو ممناو روك ذم اءانقب ضورع لكفو مدارك الا | تكاادجردم ع ئىر
 1 ىدحا ىلا لن ىرابلا

 هد عل
 ىدد او

 بولأ فاراو> قدم

 | ىلا ناُملا سوادتنملا

 | ناخمماس ناطلسلاةسودم
 | ماشلاقشمد ءاضقدلقغ
 1 مالسسالا دالبف طا نم

 : ءاضقل ارم انامل الصواف

 همارصلا نمهبقسلن اع
 هماقتسالالاكوةماهشلاو
 ركشب رابشالا اوتو
 لزعم راندلاهزهلهأ
 ءاضت لة م بسال ةسمع

 ا هدم ىطم راسعق ا

 هبلجو توذظلاهبتعاس.

 قش رهش وهو قيقح يرخهلنكيملاذا ثنؤملاريك ذتراود ىلع مههتكى اعلا هيدهثدست اهم ىاثلا ا
 لاَعف ع ملا ارعشلا نعي ذخأ دق وما نيلامدتسا دخل ةنصضول اورد ١ 2 هدا ع سس انش ع نمد)ر#*

 ثيبلاومعاادأ ل ميال رار ل دال دوظلادا

 فار ّةعاقهريق بنسى ر فكس ةع اكسل ع نكي تا قذاتجلا

 ل ءادت نمد دع اكدعفهءلع د نماهذت او

 تاهملاض رعت قضصامنكلو د3 هدخو تقص جاب 50 دلاام كرمعل

 لما نمزلا فئاط والا رع ا دمعت د انئاش لهما ل السمر
 0 مح يد مهر هرثو دع مهداقتن او مهفو رعمفلا ازاق

 تعقل اوهوهدو دم ةزمهاهدعإ وةيناثلاءايلا تنو ف فاقلارم نك وأ متت نمقانثملاءايلنوكسو ىازلا متو مسملا |

 |ريلاديع نر عوتأ كو جرزطناو سوالا مهوددإو نمراصنالاواهحرمث لوطن ةسصقلا ماش لالا نول |

 ريلادبعزب رعةلاقامرضعت و هوّكلذ فءارعُشااضعبلاةودركللا

 3 صاعن ورع ندرك نكلو 35 سراقءانبادارك الام كرمعا

 || دح [ىمخل اءامسلاءامز رذنملاامآو ثعغلاب هيشفهعفنةرثكو هدوم ءاسوسلاءاعبةلا قات صاعدوت امأو |
 نب رمنل ان مشجنب فوعتنب ى هو هاء[ سلاءامو ىدعْي ورع سيةلاَو صاهاب أ نافةريلا واما

 : فل اهرعي ؛ وةدحوملاءابلاو ةلمهما لادلا تشن ايدامأو اهلاجوا هت ءانهسلاءاماهل لبقاماو طسسافأا

 مهر ة:ددنعدزالا ناكودوإ ارنالةيلادزالا ن مةعاج تفيض نب رخآ اويتاعبب عضوم ءاوهوةروصقمأ'

 :ًاونشدزاوايددزٌ لمقف اهريغ نعاهزيعئثىلا ةفئاط لك ثفضأ ةجبرتلاهذهلوأ ىفءانرك' ذاميسح :

 فالتحا فات دزالا نأ تاطنظالفر وك نملادزالاىلالكسلا عضو ةارسشلادزاو نانعدزاو||

 | ني بعكن ب ثريا نيبرجن كلامزن ور عزت سة معساو ىثاحلاوهو رءاشلالاقدقو «بلانيفاضملا |

 تانردعا: ماس راب لخرو 35 م رن اجر دقت تنكو قرامخلاثرخلا ل

 ل تلبس كلاامأو. ع :اويسف دزان تح ىلا اماف

 000 :ة



 |هئافرسف اجلا ىلا ' !دفوم ىف لاشفري تب ني كلامىلا ثعب هرك ذود :ءاشلا نب ىرطق
 لاق بالا ىلع ل دال ف هح وتو قاةكسالا رعب ةزئالا اال اقو اهدرفةرئاع هلا ثعب وكام ل> روق

 لاق انام نم ولم ام كردأ لاق باهملاتكرت فيك لافمث ةراشو كال ملاقريشب نب كلام لاف كم ام

 فيك لاق لدعلاب موعنفأ اولضفل ايمهعسو لاق هنعوداضر شيك لاتضفرردلاولاقهدنع و هش ١

 ى هرطق احا لاقان ف ت رد مدعو ةليومسهمف ذعمانف نرحب مهاةلن لاقك و ٌودع ميلا ذانوءذد)
 لاقهعابتاا ع نمر هئارو نم ماقملا اند ًارلاقهعابت انم راق لاا دكس امرا لاو ةءامشلا نبا : ١

 ىلا ةلاذلاق ل خف مهيأ لاق هودرب ىتحح رسل اةامجوهوئمأب ى ةباببلاةاعرلا باهملادلو نعرف ا ٍ 0

 لاق مالكلا ازهقتسب هور ل هكا بلع تمسقأ لاق اهأق رط معي الذ غرف م ةشاكس مهلا ن ناوقتللاف مهمأ 0 ١

 قحناكت لق عونا مالكا العوبطملا مالكتلا هنناوازيههثاسللس جال الاف هبمغ ىلع ار هيا علط اما 0

 عتواذكمنكلامدقتمن وكن ال صغلا اذه ٍآ

 *«(روهثملارعاشلا ىلي دلا ىسراغتلا بت اكلا هوز مهنب راسهم نيس اون ا)# ْ
 كَ دمدقملا يوسوللادجت سل اىنأ ىذرلا في ريشا ادن ىلع ناك همالسانالاقي و ملسافايسو< ناك

 لهأ ىلعامدةملوعل الزحا عاش ناكو هدئاصقنماربثك تزاودةورعشلا مظن ىف رت .اعو هس وهو 3 0

 هرك ةهدباصق قف سْفنل اليوطة يش احلا قيةروهوتاداعت عب رأ فل خدي راع ,كرعش ناؤبدهلو هنقؤ ١

 ىعب تاعبلا مايأ ىف روصنملا عماجرضحتو ا لاقوهيلعىئاودادغب جراما قسط 1 اركبوبأ ظفاحلا

 رول ل م وس لا لوهرعش ناو دعبلعأر شب ودادغبب

 تعاك هنالك 2 00 ت5 اكورعاشملضغل اكسانمى هر ءاش جف لاهم بدل ١

 35 *, ثني هدب اق نط

 هرعت نمايش ١ نق ماتا قولا هر 1 اله نساعتف 0 م

 اهلذأى أ عم نمو

 اومارادلا فب رتل ليك ثام د اهانخو ني:ةرلاباهراذ ق قويحص

 00 دورزاش دالبنينو د "كلامعأ ملم 1 ل صوت شكو

 اهاب ورب يعل نمنكلو ىلنةف « ىونلا لعىلت قوشلا نيغباهار
 اهانداوةادغلا ىنم اهدعتأ آو دع اهدردكحاو :قدصأ م هل هنيؤ

 01045 وس سل

 باهملا مز هالو

 اه امشاو املا ودعوا *ىرأن ابتتن 7 ىبيبعتشحوتشااذا

 اهاقهيسحأ ساكلا ارغتفشرأو 5 اهدةلسنطرلا نصغلا قنم :ةءاو

 اهافشدت عاشلاب لك ضدقةهاوم و ةسبط لرسم نقلا مول د

 اهات لو اهاثلعم انْسسحدادْزتف 5 ابلة كحنلا فود لذ

 اهاياكلنا هينشنلا هسدك ع 3 كلاممأاب ”كيففرط تايراام

 اهانيعتنأو ادخلت 2 5 اتسع واهد ىنوكتا منأق

 اهامرص عماطملا م -رىلعقشن 5 ةنزع زاد تح ىف ةماؤلأ

 اهادغتام ةسما ءادع ناواف 5 هسماق تاهئاعرلا اذ و هوعد

 اهانع تأت اَعلانو عنك لسهف «تيعب اهارب نأ م عزم مشو

 اها هيك داما اهنط ىرس * هلوط رصق ليست الاتاذب لاو

 اهامع هنلا ديعيبال هراطدتاو دج ىووهل ١ ىلءان مل اوهلاهملاتطخ

 اهابانث ضيمو الا انهاد انك و« اهلضن نآىحدلا فارس داك د قو

 تنزل رذتعياهلثجو 2 0 ا موتيلووأب هيلع

 تا 13010070177 9117311 سس سنت سس سس جعوم د تتست 3

 ةئس كالدو ن روزلا سب 0

 ةناقعستو نيعبس و ئددا

 نيعب رآ ىلعو رع فائاامو

 حةدوح رسلان اك نق
 رداونو رصعلا نساحت

 هثاك د ةد شقفرهدلا

 هنافنوه4هذ ءافصو

 ناثثاهح نم لد

 هتانحو نم حولي و ةناجتلا
 ةجرتاكو ةدايسلاراوأ

 امودو اد دآ اناعهللا

 ىلع عالدطا هل انيل

 ناكو زاؤتلاو فراغملا
 اطنالا و ارةّمان ةفرعمهل

 نم .ريثكلا عجدق و

 هنقلدنوفاسلا واح

 0 َنأكَو ةىطعالاو 1

 هناك ةياغلا قاضلماامحخ

 لبعا اودىلع مظع عالطا

 غاب تح ى» راغلا :تاسنالا

 ىسرافلارعشلا مظنهنأىلا
 ثرع ماظنلا 1 1

 ماعالاةرهمهتعز عل

 (رعش)
 ارئاسمىو حسا أف ونيت ان

 نأ ت سلابخاب

 ناونك 0 وأن نيدح

 ََس الا

 ركل ةتارسوتى الار ْز

 مهناتساكو وزمن

 ثمأق لياعت نريث بع

 3 !تسلادتعااب

 ار تاا دش ناب

 1 ىعرش ََ

 تيوربازو لت تآتيردرز
 نادل اععنراد
 م 0 اميبعنكم
 نار
 ا اردض مغ



 , لد رتص ىلألسملاحز
 .اضن اهرعش نمو ىديس رينا 7 قواعريسغكنم باقبثحار. « اههح كباق تقلعتلا نا

 قيثوريغ نيدقعلا الكىهوف دعاهرصح نما افون امذ تدع | ىفتدانوزا جهدمانت

 قاعتهللادجر هلوةاضاأ هرعش راس نمو 1 نباتسلاح هج أد

 جعف ى-!ةىجللا ءاعرعو دع امامأ راداب ىرلا لام سف 4 ىاعنلاوو دة ضراعلارك ا (اضأهو

 اماقامسس نعراسايلقنا ب ابع ثّدعتف لحرتو امالسلا ىلق ىلع رقاو ىجلاب احول دماكسل شون ىاارت
 وك اسنيالو ماعلا ل صن :اغلدناكو نقلا ثيعتسطو ىلعاه؟ىضغلاناريخلق نتفك ناون ىن
 امازخواصش لمحت نأ لبق 35 ممشنن مايسصلام راولج 5 رم عال ١ ب 1 ارتبل شخ نامت

 اماندكآى 8 ذآ ا َى ؟لاقىل كاش اوتعباَو :

 0 و 8 5 3 مك 1 0 2 2 3 نوجزانزاورس دننامتدق
 .مم ىلا هب ديصقهرعش نمو راصةةالل اطر دقلا اذهىلعاس ا 3 نمرصتةنةلب وط ةدمصق ىو ١

 : نيسك تاوتم نأ 0

 ىدوناايةدواأاب كتدشن م فرتةدفأ نيقرالاىلع أ« عاسةعحاهل لهذتقرأ

 ' قعت اعمدامرريتسا اذا ع ىثعناكعمدع زاب لسأ ب قحأ ىأ نبا نمىكناق : يك

 قشدامالاكلأسأ لذ « ىاعملا ىلع ءاكبلا قش ناو | دهر
 1-2 ىلاعت هللا هجر نسحأ دقو ةعانتلاق هلو 20 0 ١

 | ا اعاقلاو لا نعاليدب ميك 3 الخ كه-وءاعنوكتالفأ دع هلاع 0 لخلالغ ى 5 ا

 المزتس ماهم الهشيم تيبأو دع ىعانق لضف ىلامذادقلو د ا ن١ نمل ةايناردق

 الوم ىلاخف ىنغلا ف صت 35 ةراشةصاصتلا ىبءّودعلا ىرأو

 الكون نيتينفأ ابنامأو ه« ةسح لاسالا ىنفأ وما اذاو

 تورد در م

 ١ تاتساككذ داو ع ودرا

 ْ . نئفك اوتمم
 ا ةطط ره هسنكى ىزب رف

 ةديصق نم هلوقهحنا دمت تدق 0
 نكارابف مستفاهتيقال 5 ةيستك لفت” نا,تدرأ اذاو 9 2 سمو ْ نيعالا ل يقكتفرع اغا د . مهحاورأ تقر مت كوأراذاو ا 0 0
 م رك ذّنع اماذا فيكو *« متنأف يك ىل قاف الارّوصاذأ 1 قرح نامت هواستلا نست ارد ةديصتة ل نم هلو ||. 2 4 سلوا دولاب نمد
 مجك طافعلا نسور هر ع مدغم ىداؤف بتعنعت سنت تابند هك قرحىلو

 .ةرآىسهج و ءامنم هلريتك < ,كح مكحدادو 0 نفكت اوت ىتاينقرام
 1 ماكس امم 5 ناي تاو 5 هش وةهتلعانضاف تترآ ليلخلا ءاذعلا نمو

 0 ١ دحاو ثدن إب وط ةدمصق لح نمدلؤتارك نعت وهنساحتايثاف ”هلاطال اىلاةحاحالفر وهشم هناولدو نيدلا صم للوملار ا

 : مهتعرب لا قرعتن أ تنأاب ار واق د ووو نيتغال نمرحلا ان. ىقوهو ' رهتشملا ني دلاى نوما نسا

 ا ا سئرلا قوت ةنسل تلد قو لاكمي راد يرتع نا ةنس ورح " الا ىداج ن منواح ساندحالاو إل ىفوتو : م (رامعملا عاب

 1 : ميراوتلاضعب فتءارو لات هلل ادجوه:ح رت ىف رك ذمدقتا يسحر وهما كس انيس نب للعونأ 0

 : نينيسمل اهداواضد أ ةيمدلا هناك فروك ذااىزرخابلارك ذوعمأ لّوالاو نرسشءوتسةنس يفوت هلا ناطلا ةل>ار مما

 اهريلاواكيل | تعهامرش 5 56 رلاميسناب اهتلجس نم ىتلاةيئايلاةديصقلاه لاب ستو رايهم |( نذالاو معلا ةيصانو#
 ا ماس ربو طاخلا اذه هلعقو نأ نم لعأالو رايهم دن اصقريها ثم نم ىهوتةلن وط ةديصق ىهو 1 لئاتنلا تلاد لع 0

 . ا داولاوىازلا» جو ءارلا نوكسو ممملا محشي هي وز صو عار فلالا دعب واهتحت مانا ءاملا تفو ءاهل انوكسو | صان رنم فاق ارهاش
 01 لأ ناس هئاو انعم قتلنا. اهواك - ١ هك لل وأ ارقؤارهازو ارا مولعلا
 0 21 ا وا و ل ات اح ا 6 ا م يعن فول ا ىل ١ كرو و 5 9225 | | ريهذلا سدلا يقل وللا 1-

 |١ ناره هو هنو ه0مج ن 9 1 401+ اج >> هد |
 0 5 2 تظل و 2 269- ل

2 3 0 

 مشا اى !وملا ىلع م لولءملاو

 0 م دازدوع ربهشلا د



: 16 
 هلي دعربمالا سر رمق سرد تت سل تاس

 مح رسع و "اسمك هس 31و

 ىلوناااشايدجأ ةسردم
 ةرول زا ةشدلاب ندإا

 : ردا ردم منيثالشن

 ةروك نملاةدكبلا ف تاغ

 ةبصقب نا ماست اطادلا | عما عفانا لومي لزن ذقن رطلا نءلدع مث هينا ىف هيعبسصأ عض هو عار رامز عمسف امسي ع هبا ىذر مشو لت ا خا ْ 0
 هدعاس مث نيسم زون ارط مسوهيلع هنا ىلصهتلالوسرت راكع لاق ثقب رطلا ىلا عجرم هينداَنع ماا 5 تلقىح 0

 ”ىئحعاسؤرلاضعباع | سم لو ةرامزلاتوص اسس نعهينذآدس فيكربع نب ناوهو ءاهتغلاهتعل ًاسالاكشارتالا انهىفو |
 ور ةسودملا لن || تاب لاكشالا نعاوباجأ دقوالمأت وصلا عطقنا لهتقولك هلآسا ناكوهنمهنكم لب كا ذلعشن اعفانءالوم

 ناولس ناطلسسلا !| ناوهورخ [لاؤسباوخلا اذهىلعدرب وعام شالا نعهعنع ىتحافاكم نكي ملف ايبصتاك ذثن حاعفان
 ىلا لن 3 ةشطنطسق ا ةحدضمعل رب الااذهو ت دوصل ا عاطةث !ىفهرابخ اىلا ارعنب انكر يكفل اويعمربغىصلا رخل وعلا

 مناعْلاسرارملاىدحا 08 ريثك عفان رابح اوهنلع مالكلا عضوما ذه سالوزوهثمفالخ كلذ فول اوبعم ىضلاةهناو رثالاق نم 1

 نائلس ناطاسلا ىنتباامل هنعهللا ىضرةئامو نت رشعةنسليقوةرشععسبس ةنسفوتو أ
 ل « (ءارقل ادحأ ىندملا رقما ىدخشلا بوعش ن ةنوعج لوم ممعت لأ نب نجلا دعب عفان ورولأ)# نيتعقاولا نيدسس ردم |

 هاشناك نك فرس ||[ 02222 ا

 فلل ا ل 1 ٍ 5 8
 ى 20-2 ١ هللاىطركلامىللاق نس وى أن بالاقداوسلادب دش دوسأ ناكو ةراعد هبفابستةناكو مهملعهنلا تاوضر
 || ناهصأ ع رانا معنولأ ظفاسحلا هلاق از كه ناهمصأ نم ىلصأ عفان ىل لاق ىىمدالا لاق و عفان لع تأرق هنع

 دقو ن ولاهو شر وتانوار «|ناكو سو هنلعمتلا لصةتلا لودر و زةلس مآ كوم ةنووم ىنأ ىلعأرقناكو

 ريغ ليقونيس#:و عست ةنسس لبق د ةئامو نيتسو عسل ة نس رود دما عفان فوت ونعلاف هرسفامهرك ذقيس

 منول ليةو نجسرلا دبعولأ ليقو هللا دبعولأ ليقو نسل اون اهتينك .ناليقو مدل والاوة سن: بلا, كلذ
 وهوةنك اسءاهاهدعب ونوتلاوواولا تف 'وةإهسهلانيعلاتوكسو ملا شتا :وعحو تاوصات معادلاو

 ةراوصل ادعنةثلاثلاةقيطل انموهودهراش+ءا ىلا اوعحرو هنءارقىلا اوراص ىذلاوةنيدملا لهأ ماما ناك

 مودعر ملا امهارحا :

 سم“ لوما ىرخالاو
 يدان ميل ادع تدل |
 نيب مول لكف و

 مهسوربءاضقدلق امهرد 1

 2 5 ل 0 . 5 2 1 3

 00 0-0 || نيةزج ف ل ةنوعح ناكوالع يلع ل عحو اربعة نكي ل تاو لحرلا هن ىم- مرسلا لح رلا لصالا ف
 0 00 ْ نيشلا عتفب بوعشو مئئاهىب فيلح ليقوابنعهنلا ىضر باطملادبعنت سابعلا فدا-لبقو بااطملادبع

 0 0 3 ١ 37 || نيشلارسك,ىصشلاوةبنملا مسا لصآلا قوهوةدحوم ءاباهدءي وواولات روكسوءلمهملانيغلاممضو ةمتلا ||
 0 ةيرداع 3 ١

 نبا ضر عتب لو ثبل نب صاع ىنب نم مهو عمت ىنرىلاةبسسالا هذ هزل ههمنيءاهدعبو ميدان وكسوةمهتلا ْ ٌ 1

 ١ 0 : ةيسنل هنيهرك ةيلا فان

 ي(ىز راوخلا بر دالا وتلا نم اهيقغلا ىزراطملا ىلع ني دمسلا دبع مراكملا نأ نب رصان عشلاونآ] «

 هلع مادو ةشطتطسو ١

 و رولا نيب د هنييعقوىح ١
 حقواماشاب متسرريبكلا | 0
 ةئاممون لك هلنيعو هلزعف ||| دج نبق ذوملادب وما نأ ءوهبدأ ىلعهدلبب أر قبدالا عاون ا ورعشلاوةسغلل او وتقل ا,ةمانةف رغما تناك ||
 ممدعاةتلا قدرطب مهرد ||| رحاتلا دعس أ نب ىبعنيدسمتهنلا دبع نأ نمير دحلا عم«واهربةو مز را اوس. طخ خملادمتنا |
 و ونزملا رر 7 ولا تامال ١ 8 هنعللا ىذرةسف متل مامالا بهدم لأ هيل اا.غادلازتعالا قاسأ ردنشر ةق ةردملا مانت نأكو هريسغو ْ 0

 شاب ىإعهناكميصتناو | هنزاحو لعوهوىرب رعلا تاماقملاح رماهتمةعفات هى .ئاصتةدعهلوالضاقهّمْفلافناكوادصفعورفشلا

 قهتبفر موحرملاهارهظا || وهوس رغلانمءاهقفلا اهلمعتسس ىبلا طافلالا ىلع هيق علكست ب رغملا باك هلودوصةمال له ديقم
 .. هللا ىل ىنلاة:: دمعاضق ||| هيسانلا عفتناو ل ذريسغ هاودصاقمللا ماس أ هناق بفرصتأ اموت .عفاشلل ىرهزالا باخ ةباثع ةيفنت هللا ىلص ىنل 1 3 دمءاضق و

  دغيو كاذراةفطسوهيلع أ ةءانج هم ثحابم لانه هلىرح وداقتعالا لزتعم ناكو ةناسمس وىدخااةنساحاحدادغب لحد وهبثكت و

 ابو داعالف هنعلزعةنس أ ىوو إذ نفرعش هلوتيصلاد.عب ةعمملاروهمزك ذاارئاس ناكو هنعبدالا له ستأو ءاهشنلا نم أ
 سد هثكردا رصم كَ 2 هك 1

 كك



 هالو دلال

 ق كلذو هيفا ةعاقو

 نيتثثا ةنس اوس نرجس

 ٌ تعسوت امعسنا زنعسو

 : بيسان ا ماظعلا ٌضعب نم

 15 هدوع قل هراششا ىف

 ّْ قف ٍرظ 0 هرمصم قل رط

 | كيلا سيفا
 3 فلوق الاف عمسف مأن

 ا هبتناقرمدملا فءاضعلا مان

 7 :ركفل ار ف صاعو

 تايدتلا ما ورام ذغ د
 ١ ايضاقن وكس هناب ةرهاظلا

 ا ةضاق اهناردب لو ةرهاشلاب

 1 ةشعلاب اف لصءسس هناي

 ١ موحرم الو ملاناكوةيضارلا

 | ماعلا نمريثك فاعراب
 : هع رغل آي ورغم

 5 كلذعمو ةييدبلا ةدو-و

 8 هستوربك ةئارهف سل

 | ايحن حارشنالاريثك ناكو
 ا كح حازملا أو ةهك اغمأل

 ْ اك و ناو_تتالاةرسثاعأ

 ١ نال_ا ةحاصم لع

 ١ نانملا فرغ هّللادنكسأ

 ىساو>هللادجر قاعدقو

 ا ندد لوما ةيشاحىلع

 | فقبو جواتلا ىلع باج
 1 هدذسهو باكل || شماسه

 : قةدو-ومن' الاذسنلا

 ا ر زول اهفنر تكححلا

 ا هتسردمقاشاب لعرتيكلا :

 ا اضءأقلعو ةديدخلا

 | ررغلاورردلا لعىثاو>
 3 ىلع هلترثسعدوو متو

 ناقش ماه ابك تانك
 ١ لغاسب عض وما لع ىناخلا
 1 قدل و5 نمسالظلاه سنع

 ا ةفاضاز وحالو)درعلا تحت

 : نك نما 27 ش درعلا

 زرطن نما ةيسنلا هذ هىازاهدعإ واهرسكو ءارلا دي ثنو ةلمهلاءاطلا كفو ملا مضي ىررطملاوةدصق ا

 ملعأ هللاو هب سنف كلذ ىط اعتب نم هُنا آى ناكم ا هسفنب كل ذىط اعتيتاك لهما الواهقر وبانثلا |

 فالكللاهبفور 0 ذاارهشلارسشع ىداحةعجلا مونناكو هنبأ ةاقو ع .وب مالا لةتسس ا وةئالت ونيتسو '
 عمهتصقوةردعلاد:ءعوفعل !نسحاءاعتاع ركن اكوةفال1نانهيلعر سوهسأ ةريسوةجسرت ف روك نما[

 ملو الب لح الامم تب راحت ىف مرغدق ناكو هب رغطا ل هنعافعو ةروهسثمةلودلا زعم مالى رتل انيكتفا |

 هلاقارعش هكلدروأو درهدلاة سعت باك ىفىلاعثل ا و 0 ذالضافاسإ دن اكو زيلاو رهوللا ف رعن وأ

 | || ناءانالنازعرات ف ءافراغل |ةفعت ناك ىف ورلان حلاو أرك ذوباوملا نعةمفلاو رازنىلعدتسماف
 | || نيبو سلدنالابحاص ىناورملاو»و هللا نيدلرصانلا نجيرلا دبع نها رصنتسملاك اعلا ةعقاولاةذسه
 1! | هلاوتاماكدلاهزسهزب زغل هيلا بتكسف هوععموهبس زب زعلاىلا بتكرضتتدلاكاو روك ذلازب زعلا ١
 دقوتاودلاب لعأ 1

 ريضن هلئاضفاب ردنر و ع ىرو ه|ضاوذ ىدندنزو هلوقةعانص | 0 ا مم ساس مدعو وه جمس تاو هس سس تكسسسم هو سستسس  ةسمسج
 3 راد هلاوردو د نيستا دبأ هلال ردو

 :ىناغأ فيلاوأ تاوذ فناح ب ىرأ نآدحلا نم ىدتسال ياو
 انماعت ىذبت ءاقرزلا ىلع عبق دي هناو قوةح نع قامزى انعت

 ىدبيعلاىدهملا ماعلا نب روصتملانب زعملا نب هئابزب زعلا بلا ارارتر وصنم هول

 : *(نرغملادالد ورصم تحاص

 سجةنسرح الاعب ررهش عبار سيلا مون رصعرهعلا لوهدافحاوهداووهدادحاومدلاو رك ذمدقتدق

 الفدرمح نم فرط ءاغل افرح فورك دمك 4 وب نب ةلودلا دضعة جرت قيس دقو هنمردصا عي ذخ اود

 طحنا ىذأا هنا ىصسملاب فورعملا راحل اريمالارك ذوهوفع نسحو ملح ىلع لدن ةيضق ىو هنداعا ىلا ةجاأح
 لاق م ناضمررهش ىف ةئاملثو نينا دنس هنرامعب ادب وهرغحو حوتغلا باب ىلي اسم ةرهاقلاب عماجلا ساسأ

 ١ عماحو بهذلارصقو برغالو قرش ىف هإ#_ثم نب ىذلاةرهاقلاب رحلارصق ىنبهسمانأ و اضن ىهسملا || .
 قالا نسح نيدكسنملا ضن رعزعل ا لهشأ نيعأ رعسشل انوضا أر عسأ اكو سعت نيعا ر رو.دعلا اوةفارعل ا

 عابسسلاريصا و هب :رغمديصال ا «عريطلا نمح راخلاو ليكاب ديصا ءامدلا كس رب ونال سمانا نماس رق

 وهدم ًاملاهبلعدةعومدالوأ ضعب توم قفاودةوداعالا ضعب ىف
 انتنع مارال ىفةبمع 5 انمطاك ةايطلا ىفاهعرخ «* نحووذ قطصملاونب نك

 انمت اماندانعأوارط أ« مهديعب ىرولااذهح رغب ب انمانو .لشيمانلؤأ
 || يحاصرازت هلا سكس لدنالا بح اصفاورملا نا ىكك بيطلااايأ حْشلا تعممو لي وط لصف دعب لاق

 لهارتك ١ وهبق نعطلا او مههسنرابحتا نم قرط هللا دبع ىدهماهدجةسج راف مدعت 5
 دإا اوزرعملا نيد ودتسر اداما.ط ايط نب هللادبع دمتى آش رمش اح ا ىف مل ةندق وهن در عج وعل السسنلاب ملعل ا

 1| أ زب رعلا هالو ىدابم قو سانلا نيب ضرختسملاك اذ هزاضو زعملاهيباجأ امو بسلام زب زعلا اذه
 بوةكماهق ةقرو كانهد>وفةعبلا مون ريذملادعصروك" ذا ١

 اقدانص ىدتاسهف تنك نا وب .عماسشلا قريتنملا لعىلتي < اركذم ايست انعمسانا
 1 تي 0 2 يي يب يجمل 6 : * 0 0 “الما كن ةناتات سناك وي هنتلقام يمك درت ناو دي عدازلات الاد عتابا رك ذاق

 وا

 بيسي

 11 مالا و كانم>ال انف :رعول اوان وح #انتف :رعدةكناةرعبامأ سلا تكف» و 6 وهيقهيسااناكرصم ا



 نرشألا نم رم ل
 نييغلا لي نأاوهركم ََ ْ ماه ىب باستا ناف .هب عساولابسنلا اننلحداو * ةر وةسمبانالا عدالوأ

 ا فا مق ا ا لاو تفلالاب عودا ماظلا عمط اه عرص#ن
 ىقهامدعب ىلا دوعتأمدعل ا زب زعلادعصودادغب ةفياد هلل عئاطلاةفالت فت رحةدبصقلا هذهنالعت (طلاك لع !سسناقلاقاعاو ١

 ىاولاب عومجلاةروص يف ا اهمفأب وتكمةقروهض ىأر ثربنم اخ انو ١
 ىلا ريش ء ئعأ تونلاو هتاجلاو رف كان ب انيضردقر وحاولت زاب

 8 هفاطبلابت اك للسقف د بيغ )ءتيطعأ تنك نا ا
 نيدجأ قمعقرلاىنالمّدعت دقو ةروهشم كل ذىف مهرابحتاوتاببغملا لع نوعدي اوناكو مهتالازهتتك امعاو 0 1 1
 ىلع هةكءامتداز وهينهعن ادمدوح ا وو 5 ذمار زعلااهم حدعةبت ”ارةدءسصقمرك ذمدتملا اطنالادعتا] 0

 مسازءسيملانمدارملاو ١ لصو !ا لصوملا بح اص لبّقعلا بيسملا ني داةملا بطدشو تلو رزيشو ةاهحو صج هتفوهسأةكلع

 ددعل اريعوهىذلادودعملا ١ قلز , مو نملاب هبطخودوتبلاو ةكّسلا ل دمس|ترضوةاماثونانانخو نين :اةنس مرح ا فاهلاسعأو ا 00

 هال م2 لحرل م ا تح رن عربسكالاو عل اف نزعل هءتادتءاف ماشلاىلااهحو م سينلب ىلأ حيرخ ناهىلا هنأش مظعو هناطاس 1 ١

 لؤالادعب ودقم ةح زيرملا |

 هلوقهذهىدهذ (نيعست ٌ

 ىل لعاف مفرلابزيسبمتلا |
 هلوعفم بصنلاب ع ودل او

 نم ناضمررهش نمنيّقب س1: دحالا مول بكر ىد صني ودب 2 هنضسلز , لوةئاماثو نيناو تسةنس ا 0

 لعل دعبامو ىلإ ل )و وسعم ١ هرك ذمدتملا ناوحربحوتفلا أ ذاتسسالا لزنمىلااهتمرجنو سبلة“ . دع ماسجلا لازوك للادنَسلا 8

 ا دا راجت سوال هو تول و اا ”اودد_:عماق اورصقتلاب هن از حاصناكو 3 ١
 دّوسعا استاد الب 0

 بقالى اكلاراسع ننس ادمحابأو نامعنلا نيد ىماَعلا ىدتساف غن وقوةاصح نمش ص ناكو
 ْ سى هبامسمطاخاميامههطامنواهديسسوتماك حش ناكو دهب هد راغملا نمسعا:نملوأوهوةلودلانيمأ || ٠

 || ماجلا فزت زعلالزن لو كلذياضد هبط اخوروك نماهداو ىدتسا مهرك ذمرقملا املا بقلملاددإو
 ا ةنس ناضمو رهش نم ننرشعلاو نماثلاءاثالثلارابةوهو مويلا كلذ ف نيتالصل انيدىلا هيدتش صالاو

 | بيبطلا ناتاو ريسقلا رات بحاصلاقو ىصسلا لاق ذك ماسلا حسم فوت ةثاسٌءلثونيناقو تس
 زيبقلاءيعنااوهرك |

 لوءقمسدضئلابعى حلاو

 ريع اهناك هإ_عافدوعتل

 امو ءىحلا فرط قاثلاو

 هديا لو صومهدعب
 ترعاا نا ( ىنعلاو)

 ةدحاو ةعاس هيوم م ل امد يطل هم طاغو مالا ضو-ىف هنرمشا ءاود 4| ف صو

 دعيدودعلا مساوهىذلا |١ ةارغسانلاج رقت :رهالا ع رخل و رك ذمد قل اروصنملا ىلعوتأك انا هدو هعضوم بترو
 ثنؤلاعج عو#اددعلا || ىلصل' ناد زاهلمح رماقماهسأر لعو تابارلاودونبلا هيدينيب ودلبلا لشدفك املا قلتل ءاعب رالا
 عجرب دقت ىلعمزاللا || ةيراعف هيدي نيبزن زعلاهدلاوو علا رارفصا دنعةرهاقلابرصٌلا لدن ناوجرب ةجسرت دوك ذلا

 نآوءاتلاوفلالا,ةثاملا | هردادتءنفدونامعتلا نيد ىضاَعلا هإسغ لوتورصقلا هب رامعلا تاس واهس ام دلال
 ٠ دعيلسرت  املت لاقي أ| لا اوحالاورهشلا لس سيما مون سانل اويسصأو ةريمخالاءاشعلا دبع هنفدناكورصقلا نمةرح فزعملا

 دعيعىبعنأةداعلانوك | مكتضرأع نفك ا الوةنؤمالتااءل اف ىدونرقوةىقتسم
 ا ١ عبرأ نس مر ارم اسشع عبار سيجا غور وك ذاازب زعلاةدالوتناكو همدو هلام لحدا ؟ءزاندأ

 لم رك ذملا عملا أ ياخ !ىللاقروهشملا# راتلابحاص ىدعسملاراتخملا لاقوةيتي رفا ضرأن م ةيدهملابةئامئلثو نيعنرأتا
 نيعست ىلا اة حو نب ريثع 8

 انافأم نوك ىلعلدب و ا و 2 وشو نوم لم ر رعل ١ دامااوو كناهيلعو لسا ىراع هوة وه ةىدلاوفاعدتسسا انكار اهدلاورك ذىرحدقو
 اناقىعل !اوىديسابضمالاق هانيعتعمدو ىإة بيبان كل عى رغاو لاقومبلا عضو ىئلبقو قارس

 ١ لاقءبلازيزعلاد كءاعتو هناع سمت لفن لاتعللان منايدصلا هب يسوتاب اعتمبتل او تيضفلاقةيفاعف قَد 0 7 هلوق حسد

 وق تازنق لاق فوانمف اننا < ولزتالاقفرادلا فتناك ةزمج ىلعأ ىفانأ اوناوحرب ”ىلاود ايف 0
 577 وىلامعتهّناتجرو نين مؤملاريمأ ا,كءلعمالسلا لاقو ضرالا ىكليقو ىسأ ان ىلعر هوم ابةمامعلا 1

 ةريثك هرابخاوةفالخلاىلعاو طسوضرالا لو هعيج لمعف ةيهلا كل ىلعسانلا ىلا زئنيحىجرخأو ا 1 ١

 ملاعاو هعجو هلوقح رمد
 لامعتسان الامهعجو لهب

 1 صضوفصاهزمم عمةنام ع

 لاقيال دانسعالا ىف
 ليقور دل حرت انادو ْ

 نيدلاسو# كوملا هيدارأ) ا

 لحمدازىداقب رهتتشملا |

 لبر هحو ىلع مالا اذه

 *(روهثملارعاشلا ىز را زيكلاب فو رعملاىرصبلاثومأمنبرصت نبدأ نب رصت مساعلاولأ)*
0 2 
 ١ 2 2 9 70 : : ١ ان يا نا يس م يي

 ىلءةر وصلا هراعش دشن ناكو ناكد ف ةرصبلا دب رعب ز رالازب تر بخت تاكو بنك, الو ىعساتنالامأ كك
ٍّ 

 ( ىاث ب ناكلخن ا - ع. (
 اس وه



 7 3 و (مايبالا

 3 ام | هناوسحخاو
 دعي ءاتلاو فلالاب و

 دراملازببعلاعىتعور و ريص
 َْق وهىذااددعلادعب

 داولابعوجامسالا ةروص
 لاقي الالثم هلثداعتونلاو

 ازكف تامم نو رمت

 لماعلاتت ؟املثلاقال .
 امو ىلب نأ لوالا دسعت ق

 قلماعل ١ وهن ردصمو اعل

 هدعباموعىحلا فاشلا دعب

 درب ةلوصوموأ ةفوصوم
 نولوش الكم مماهلع
 تول ]وة التاشمن ومس

 داق وهو ها كلذك

 لوص داسغاهوحنولادحاب
 ىلا ىداهلاو هو دادعإلا

 همالك ها داشرلا ليس

 يفاوسلنع نذلا نمو)# :

 عرفو داشرالا سلات

 لكح نم شانلا ةمل ِ

 نيعبرومتملا دايو رتاع
 ا ىراسبلاهبانع :

 قدنشدعنلا فيطألا دبع

 اى راجل (

 . دالوأن م ةلادخ رن

 ءاززو نم اشاب يدوم

 ناطاسلا ةلود قناوندلا

 ه«سأ لو أ ىفتاكو نا دمت 1

 فب رشلا لعلاةبلط نم

 ف رعلضافلك ةمدخو 0

 اع اتانانغل اهتفاس مم

 هس ةسيزابجرلا نايذملاو

 - و قف وصلا ق قا ٍِرظ

 دب ىلع تاناو 2

 ةفيلتئسامالا دوج عش
 را ١

1 
 تل أ 0-3

 تت

 نب د نيس اونأن اكو هو هلاح: نموت رز ب درا وهيلعنوجدزت سائلاولز علا

 ىتعاو هرعش  مهسسإل هناكك باني مهدتعمردقواع عم مروهشاارعاش ثلا ىرمصبلا ككل ساب فورعأ ادع

 ا رات قس طنا هرك دوالنو طا ارهداس ماقأو دادغبىلالصودةروك ذملارصت ناكو د او دنا معو

 نب رمت نب ” روصنم نن دجحأو ىرت رعااب رك زن فاعملاةرعش ءْش نمتاعطقم: ذعىو رو ةناوندهيلعأر قلاقو

 هلوق كلذ نف عبطاشم هلدروأ و ةمنبلا باك فى !اعتلا هرك ذوهنعاوو رةعاسج دعو ىرششونلا اح

 ديعللاىشع كرف نمعرا د [.ةعمسو ايرصب له“ ىليلخ

 : دحولا كبلق قدلعت ن ع كح 35 قكلاقودءو ريغ نمارثازكا

 كدعسلاوةدابتسلا كالفابرودب اع هندد : و يب لولا مح * لازاف

 نيطاةخاف ضيضعت لع اروطو د را جزيت ل

 ك_حاضوهالنيب مَةْفط نأىلا ا وك اوهن مىلانام ىفكملأ

 كلآم هرط ىف رانل الوتد ىلامو د ىنباصأ دقامقوف ىف مدام

 اولامشاوؤاوضرعأ عاوضرعو# راضح ههواوة-سانأو جعاوناغنيحانل | اوفو سانأ < اًضنأ هلو

 راذتتعالا نسم اونكتن. دع لواق ( ىلا ىلع م 490 ياو راجئاور واحواولام م

 نابلا فزعو ماد برسل دع 50007 ا 1 اهرعش نمو

 1 نامْزلا وكم ل موههلا ثيل د قيدصلاروز قيدصلاراصف

 هسفنل ىز رآزبلنادجأ نير صن مساقلاوباندشنأ ىرشونلا متاح بدم ن روصتم نب دج لاقو

 هنثلقع رابإلا عنص د ادشادقو ىدتغام ةيلذحو عيصا ر كسلا دع ىدانم تبييذلا تان

 هيلع دعاسأكت *«ي امزلاناسح الار كش هلا ارظن تضوعتو * ىركلا م

 كون رهشو ىضقنتةعجوهالب وطالطموئىرثت تادعو د اليقوالاف كر دا ىساقأك اضن هرعش نمو

 ال .جاريصك دع تءطاعت د عفلا» نهلدجلا ك نم ىتفن نا د المصأو ا

 ل كن الءاقااملق ىلش ازححو 2 الاف الحدب زتسن ىوهلاو
 لاجل فوم نسا

 الي-رلا ليحرلاة علل ا هيتحو اصدق كودو نس اكس د اليلذز ز رعا | كرات امنا

 2 اليد كاذعءاسو امالسطر دع ولا تلد نكتلذش

 الراح تل صوذأانوكيد د لدتا ىذا اتعشاهدنع دي دا همانسشكع نكن ن كو

 امهعف ريح. نمردأ لذ ويرانلادذع ن َ اااه نك «تياطادحو ولالهلات بأ ار اضن ١ هلق

 رعشلاداوس نمىنعاراموو# نيتنحولا ىفدروتل االولو ديرشتل !لالهن هىحدلا لاله

 1 رهلا بيحان انتو تييخالالهلان اطأتنكل

 ْ ىمم عم تجر خلاق ىرصبلا افك الاد نيمّنادب متو ٌ كح هلاثمامد دادغبرم ران قسطلارك ذو

 ةلاطنفف ا وب ايو عقل هناا كيل نيزسط اق أو رعاش لقاك الاهثلا دعى

 دج نر صنولا اوهتناىتحا وشك مسمدك ىصدئوو انا ودبع
 ١ ١ هقراط ىلع زي سلاح وهو ىز رازيطنا

 اًضأأ هلد درو و

 : انيط رايق ندعم

 مهنثدفدوقولاف دار ةقياطلا تع ىعسل ا دقو وهو هرب كوذر عتب وديعلاب هنونييهدنعةعاجلا تساذ

 هللاقف نيس اايأاب كارأ أ تم ككنل نب نيس ا ىالدجسأ نب رصن لاعذ ناخد ادنازت دن ةعاجلات ضف

 ْ دنعلا اهم لمعلا ضايع ءلانمثوك ام قن أ ىلع اددحذ_؟موبهنابث تناكو لايت تسلا اذاريسملا وأ

 اانا اءلاقو نعل نئيشاوا نم اذ ىنالاني دج يأرا دولا انيبثنا تح : 5 ----

 ْ ةاودعدتساوانا دب نأ ليقءأ دبنتابحو هيف أوت دن :رمهعمانل ىذم ىذلا س لا ازهىلدال ا ارصن

 اروع انركف هاشنأ 535 نادصلا لك ىلع هيشيتأ اي تح طرخىذا اوةقرصنل

 ىلاهذو[ ىدرط كاذيدارأ أ آد رمد واردانم تمد تاشأل نادل تع ولا نم

 لا

 تثكو

 -ت



 ةح وز ىثح هتمالز و
 ىايثتذسلا اذاهل تاقف دي نيسحابأ كار تملاستف ىلاهكش لد الو هتلداب ا

 روب لاس اجادابعلابر باجأ دةوهاذافهان ار دفا جاو ىلمًافرصن ىلا تاببالا غنا و
 هش , دازفداترذلا كح : تيشرت هك هلاشو كاد باذع طاغقلاب د ىبعاذو د ىدو مهد نيس ا ابأ تهم ا

 ةينيطنطسقبةمزبملا ةفورعم 0 بانثلا كيسمت هلخدخ وير مرعل اى ينط تايشلا ناعب رك هلندعف

 ماقملاكاذمد ثوديمحلا | تاي قح )اذا واخ ع نيسحالا كارا خم
 نارئابأ ىصولا ىتكي )ف د ريت هيف هقرتلا ناك ناف ْ ندا اوبس | 1 0

 أ ىلاودادزبنباىلاىدهأ ىز زر "زيدان اضتلاواادهلا باك تا اروهشلاتارعاشلانايدلا لنا يحد

 نبي لنا سل لك انابام ٌكدنعحرطم ع هفاعذ |ناولامدهأ هعمستكق اصفةرصبلا :

 نيييحس هلع تالا

 3ك : روأح و ةنامعت ساو

 عويس أ قد نأ ىلا ةفرسثملا : اناضرت كنا انلناب 5 هضرت ناكإ تاحمماازه 5 اناسعل سززءاهزارهأ

 0 ل رمل لأ ل وناس نان أ هداف ذات او رايقز د باكم1ا: قنوع رت داون 1
 نايس الخ ةيلاقلا ١ يل بست لت نقع تو يتناك ناهشنلا نب تلاع | لاش ةةورمل ل داك ىوشنلا عساو ةمعنلا نسح
 هتلادجر كاك لماشلاهبر أ يمس كل ذي هيلغبتكو هعايض ن مةدعاههوا م هتايصواهاباءسح طارقالفورع ماي فرعت ىغموزدق
 ادةتعما ب اصالقأع انلاع || فلم لج رشا صاي تاكو ومظعتسا و هيسانلاث دك توك دب ريدا عاشت لغب لع اهنلا بت :لالجو

 راقولاوةدؤ ولاول اق 31 ! ورعم أ ىلاىدهأاماك اممنأ هلةعئلتو ءاهع نط كاذب لصت الذ ىرخأ ة نغم ىو مك اكرلانيب
 تانح ققانعل 00

 || ادواح عاتباف هيلا ىدمت نمدنعاهعقوملك و ن.سعتست د ىبلا ايادهلا نم اذهناوامف 31 الاضنم ادواج

 اسلادؤاجلات اص والذ بح ىتلا ىلا اهزغنا و كامن ده ف عض هتب دهنوكسش 58 0 وربك

 ءارعشلا صولا و ادب هماكت الاهم فلو هقشتةعقرمبلات كو وديلعت ظ.غئام فري لعتفقوو
 قانبالا تنكر لطفا ةرلااهعدودل ىنعملا نه ىفانآ نأ لمعت كَ ا

 رابالااهتح نمىركت

 لخفلا تايراآنمق)# 1

 الر حو 35 اك اصعنمكعوطداءال
 0 1 ل ا

 "سر رج 0 ١ واحلا ى دب متنارأ < اك ادب تلعفام تبني دع .ةشاعلا تصضفدقلف
 : "اك اهساذئا| عنب قت 35 نأتمركنانظأو 5 اكاوس هتقيشعللا د قنيكماجلااضت

 اك تدوس نو كل« 1 ا ا 2ل1وو - ع «اضل اىدهأ ىذأا كاذ

 دا يي | اطكافق 31 ةعئام م هك .اطقأن ال عل ركل اك ارآ نا هكا ةرات الا
 هاو لضفلاب ايمو ا 0 6 ك ىقكعلن ارا ىو و 0 را 1 رع نم
 0 3 00 أ 1 رومهتختو ىرجأ دير ناكن رذاندمضعب نم حرر ع اًشلا ىدابللا تااضنأ نا ازهنم تلَعو

 تبعرو ليصغلا مه . [|رعشلا هب واراسإ داهتسار 5 ةتئداق لاق هلراج ىلءاثد-امالغوقن ر امل اضف ةيدجتتسلا تناكو عئاردأ
 فرشتدقو لمكشلا ف | 3

 ا 00 0 . ىلا تعفدوادحاو تذدناف نيه.ةرب ف ءاجن ألا هيَتةفرف ئث دن عشوك,نأ ا 7 ًايشديحاص :ثاكو تا 2 6 7

 ”ندلارخ وللا نال د نايلنا تح اصتل ًاسق ىسغن لع ى غنم مظعأ فل ءربغب تيب نأ اروملا لع تت اكو رخ الأ مالغلا كلذ تتناك امهم |
 ظ ا دعب ىءاحو ىضفشا ذىلعةعح هلت اعحو لت لط اقتاةفةدحاو ع لك نس هدفا لاقفريعشلا نع |

 هلله جرأشنوتابضتلا |

 نمتيلطف قب رطلارهط ىلع ناخ ىلا اني سماق انموت ةسقنان "رشفة احب ا اوطارم 0 رلا ميغ ا

 مابا
 لاذ دما : نيعدعبام كمر نعامهمةئزالهناقالطلابفلح لندن عنيكوكم تدحودةلاقولب و |

 هيحارسلاةسرد اقف سرد . 1
 قرا ١ ناجي ىتغا اثداحأ تساحو تب ادلع هتقاعف لوك قءاق.امهرذ نيت 37 قالطلا |

 0 :اقاهخاه تلف ةعاس لات درمددخأت ا اهلنا كلذ ] عمست لاق مايلمق ٍٍرط 1 قار 5

 امداشنافك- دلاتطسناد5 0 راش مون امىماظت لاذاف ماكرعش هبافنع "ر دش ىليسأب ا

 اكسهأ م دم ن ةىرماتلجو 35 قادر و قر رسو ى است 1 * اكرع نمةرطق قرة اىفوش

 ا انوه تشعلا كتفانض ىفانا 0 كك وتي.-امل>دمديعلا ةاهضَقَنا نادحاح رك ذادب انرأ و

 ا 35 اكرهمةفانض ف ىراج لعحاف 3-3 0 2 م نيس جاف هئفيطو ا 7

 نامْزلا هناعاو :رهدإاهرعاس |١ هللا وهيل اهئعفدوامهرد يسم رشاآلا وكما تةتءاوهزاج ص لاشغانمهبلاترزتعاوتكحص* ا

 ىلا انثم لصو ثبح :ء : ْ

 7 داره ةسردم ْ

 يد ”ال ةنءطنطسش ٍ

 يم وم ةسركم أ

 تراخ منك رابتتندملا ا



 - 0 هر سلبا ل , .ثامملاسوادملا ف دحلا

 0 رقم ةرشمر تعش وو الا روك زلارضتوامخاودوصتل ان ءائدوخ رمق ا 34 زولااشاب سابا ةوسمم

 زب زعلار دقت لب ريبكلا

 :مازوم ًامراص ممر دقلا
 1 تانلع تاطاسلال دق

 تتكلا ضع هاج ريو

 ١ اهعاند رئلاةهراغلا

 لاقو بلح ءاضق دلق مث ناش
 ل خجشلاهخع زانىف

 لسضفلا تحاص نئدإا

 (رعش) ندالاو

 : تاند_ةلاموهشاب كارعش

 مل حلاصف انهلا كأو

 تلالا
 | حلاص كان دقاهانعلا لاز
 | ىذ ذرلينح نيرجلأ مامالا هزم ىلع قف ودا تأ ًارقلا طظفحو هئاف ونيح ىلا هنكس وهايصفدادغب لمدق ْ د ذر كسلا
 "1 كراع ملا نب باهولا دبعناكربلا أو ىراضنالاقابلادبع ندر 1 : نأ ىضاقلا نمشي دملا عمسو هنعمل ا هفاصوأ ترغللاو مخل

 حدمورعشلالاقو قلاوخلانب روصنمىلأ ىلعبدالا أ ١ ارم مهربستو رصانترل# لدفلا كافى طامالا ٍ

 دامعلاهرك ذورعش ناو د هلرعشلا فرصا للان سحاعر وادها زناكو ثدحو رباك الاوءار زولاوءاغلخا |
 ا لعالم ىذإاوهلاقو ةزودلاء ذه لع تس رو ودودم مارش أ فود رطاناك قفامسصالا :

 طك قتل نب اءاذسلا اوخ 1

 تسلا

 .هناقوأانل قاع نعلاب ْ
 ىضان هك زاب لكاس:
 1 ءةلردع ُ ع نلح

 سشتفت هلا ضّوفو

 ١ تدعصاف ةرهاقلالاوأ
 | ةصاع هتماقتسا لاكم
 ١ بلح ءاضقانناثهبلاهحوق
 هللاءاش ناءرك ذى" الا ةريبه نب نيدلا توعرب زولا ىلا عاطقنالاريثك د ادغبب ناكو ةلازحوةقرهيق هرعشو | دي ءاتبغو لوولبة يلف
 ةنامسجو ىد> انسة“ الاىداج ريشعّتل ابرضعل ادعي ءان :الثلا مون هندالو تاكو ادمءيف هلو ىلاعت ا 0
 نفدودارغبةلامستنونيناممو نامتةنسرن الا عسب رروش نم نب رشعلاو نماثلاءانالثلا مون فوتوةةرلاب | 1 00 3

 هذ هءاراهدعي داهتعت نمةانُث ؛1|ءايلا نوكسو رمملا تفو نونلا مضي ىريمنلاوىلاعت هّاهجنر رحاب 1 ل ادد

 فورعمقابلاوّدجرتل الو قبسنل ادو.عفروك ذا ماعنب ريكىلاةيستلا 1
 . تاذرصم ءاضو ىلإ لقنمت

 : قب ولزعمم اعنا

 1 هبلاهح دم مهلا نزلا

 ئراصنالا بول اى ود

١ 
 دس سا

٠ 1 [ 3 

5 

 ةماسس هنم عمسروك ذملاىرمشو:!اروصنم ني دجلأ نادت رانا قرك ذسطالان الر أاعن هنف هتاقوي رانو

 ةزمهاهدعب و ىازلاثةوةدحوملاءابل|نوكسوتةمهعملا ءالنا مضي ىزرأ زيكا ةئاملتو نب ريشعو سج "5 ن

 ةملكلاهزهىفتاغلل !فالتح ارضا: 2 زرالافاهشفو ىازلا. لب لشت واه كوز :رمهلا خةوئاز مءارم 5

 ةثلاثلاوىوالا لثمقابلاوةزمولا تشب ىرخالاو ىازلادب دشتوءارل اودزمهلا م 26 ا اا

 مضب ررةسماختاوةمووذمءارلا نكلا ةثلاثلا لثمةعب ارلاو ىازلا فدضخت وعارلا تكسو :زمهلا مضي ز ا ْ 1 ان
 هدهروك ذمارصت تسئاماو ىازلا ف يفتو ثوم !!نوكسوءارلا مضي زنرتسداسلاو ىازلا دب دثتوءارلا ا 000

 55 سوماللا فب ثنا ناوةحرتلاه هلأ رك ذمدتتاك ةفر طازه ىطاعتب ناك هنالديسنلا نر 1 زلم
 جرعأ اهانعمكنلة لك نالج رغ ًاريغصت ب ريعأ ىف رعلا,هانعم ىمعأ اةلوهو نيسسملاوتم نيف ونون : ١

 ةددوم اءابلا تفوءارلانوكسو ممملا ارسكي ةرصنل ادب صوافاكهرخ [فاوت ةلاامسااو رغصاذا ممم عااةداعو

 : كو لد .الاهنف سيدك ناكم لكس مسا لصالا فوهو روهمةرصبلاب عضوم مس 0 5

 روك ذملاعضوملا لعامل عراص

 - لدن نيرشب نب قاطعنء درو نب لان نيديج نب شو تبن للا نب روض: مون رصن فهر 0

 ريك نب ثرذا نهللادمعن ب ةعمدر نب نا نلدن-نب هرواعمنث يصلان عارلا دييعنا

 نبةفصخ نيةمركعنيروصتمنبتزاوهن ركب هي ؤاعمنةعسعص نب صاعنا
 *#( روهشملار ءاشلار رضا اىريمنلا نان رعنيدعم نب رار نب رضم نبت ال يع سرق

 رب ح نيرو «تثببناكو رعشل اتاودلا بحاصروهةملارعاشلاوه هيسفدوع ف روك دما عارلاديبعو

 فدامعلا هلرك ذوةنسةرسشععب رأءرعو ىردخلاب هرصب فك دةروك نما فهرااوتأ ناكو ةاحاهم |!
 وهوهرعش نم وطقملااذ هدب ر دا

 دعت ان ثو دعي سن أنو 35 عورام نامز نم نماذ « عددصلا لعشلا فلأتي ىرت

 عبج ممدلم لمشلاو ىذم ع ارصع نيلبخلا نعاب 50 دع عوبرلاوة عدلا انلزاذم

  ىلقءاسنحنىلا ىنعزاشإ «عومدلاكصعت ىودلادنءو 3 ابرغذر ىمد]كلمأ مف

 عومللاقريلا رع أ اماذا  ىداؤف ىلع فاخأ ام فودنأو « عوسشدلد 0

 عييطتسأ الام ب تايحالان ع قانتلال وط اوط نم تاجرقل ا

 ىمخلل | سفالق نى ولا دع نب ىلع نت فول نن هناا دع نم هناارصت حوتفلاو ادع

 #* رووهثلارعاشلا زغالاىذاتلا بعلمك :ررزكسالاى :رهزالا



 ةنيدلاةرو 0 هلعرطول ١ كا ملل قلل د0 لو رهط انناحلا يشل بعصالدزلضانو ادار عاش ناك

 رع لصوانلف ةروعسملا ا ود ماا «رديلو ىامارلت روكا نما انذاك ناكو هناون «داهنمضت رقو تام اررغهبف هلوهديدصل

 دودح ىلانينرعلاذه || 2. اهلوأوناسحالا لك اهنفنسحأةموسوم ةديصتبهرك .ذمّدعملامحرلا دبع ل ضاغلاىضاقلا |||
 تامزلا هدانا نيناسؤعلا ْ ةئدوإ ضو نم كفا 3 مياس مياسل شرب نك ول 8 ميرال أعرلا ٌلاذرضام

 كلذوناو/ارهدلاءالباو || 2 مسنلانوك الوهم لعأ ب ةضورهيتمهامديغأ د محى هدصنم ىرأالا

 كيد ْ دقو ى بسط مرصاال فيكو ف مقرلا لشاب مودل اردت امو رهاس نع مان دس مقر

 آد ا | نوطءادع السل ,ثلق رو مياماوس اظيةىفعرماو + هل-سر ىلسع وهو ىئانرغن 0 ل ا مادوممادلذاعو دب جرصلا طيس دعا
 قراكلا ةذاسلا د اخي | مهب داولك _قهسبح نم د رعاشهنا ئداؤفرذعا دع ميلالاباذعلا فىنهتلقلاو

 را لا ا فيمدلب اةنوتستا يزل امر واتا ل و امك مخ حرا
 هد و فلاو موسسرملا ١ + ملتتلاووتملا ردو حضن. ايرلاتاقا نعام ارسفاف ع ملطعاو معز اذهل

 ىارب ة دي همتارو ا 1 م-<رلادبع لضاغل |ليقام * انسسم ليقدق ناكوأ
 ةداع وهاك ةعدقلا و ودا ١ ش لوب كلذ فوراعشالاو تاع را :؟تاكو

 انك ةئلسلا عاماطلا |
 3 8 6 , ىداخلاو حالملاة مذا مالا د لردعالن 5 يك سالو

 ايا 0 1 || ىر#ناربرخنيلالي ىدنلا تأ يرساب جرفلابأ تدعتسي را نمار نولاهزان لت« تورح ١ قو 00
 دا نجح 4 جوس 95 1(

 0 0 ل |١ بحاص قانلاس اعل نبا عد رز ن.دوعسلاىلأ نبابس ىئارلا دهجت نينا ارعىداودوعسلاو قاودجتو ْز رد

 ثا 0 : عسيج قر غو هيبكر مارس 00 هرهلا بك رذهمجح ع نمىرت ا دةوهقزافؤهتاصلزح ا وهيلان سحاق نمل ادالب 0

 2 3 ول 6 تسول السب ترا ىذ نسمات تعمل ول كاذو كهذو مبرقلابسومانلاّ رن زج هعم ناك ام َّ

 هناريح لعالضفتمهناوخخأ

 دل سعو ةسعل مثلا 00
 1 3 : 006 اهلو' ؟ ىلا هتدصقمدشن ا هءلعلخ دال فنا رعوهوءبل اداعف ةنامستنو 000

 ١ عد سنخ 2 ب
 ا 0 53 دج دوعلاو لانغمىلاانرعف د اود :رانن حاملا يدان دقوان ردص

 2 هرعت يد

 0 0 الا .عقتالذ دعت دمنا ءافكسل تيبلا اذه ىوسابمف نك لولو ةزاتخل اذن اصقلا ع نمةديصةلاهذهو

 ناوت د هلو مهرداو ا
 0 3 1 اوندمدرلا : 1 ىرحام تدنكت ءاملاو «ارد راصفلاله اراش د اردق تاؤاح اذا رداس اهلوأوهترغ

 تاوندود رتاابرعش 1

 ملل كلذ تاك
 فرغف لاعتهيادنكسأ |
 نائدلا ا

 مالظعلا ءاذعلا يمو)# |

 ارسخردلاب تاديةسك قنلار ردلا هلعش و #3 ارهساامثنخ وام.ط

 ههحو ةرغل ارفقا د ايفر عن لو اريخ 35 رأت نع انوار ان

 ارسكيلع مالسلا ل قو وع هلع ناش مثلا « اردتتنكن ا ىملا مك

 ىغاذب تلث سدا 3 0 ارفغمهللانرع علاي د 0 ق تطاغو

 ل زحد عب ُكاذو اذم هب لزب مل اذهتدوعو * ارسقف كاَد,تلزو اج
 مهلا ندلاىدخيلوملا | 2 ار :

 : «مالا 1 نامزلا عسدبلوق نم ذوخأ ما نم ىاسثلا تيبلا ىنهمو نايحالا]ك اهفن حاولا و طة سصق ىهو 7

 ماج قاماما هوبأ ناك ١ 0 ىهودتج رفات ذو لاسو وأ ةزمسهلا فرح فرك ذمدقلل تاماقلابحاصا
 1 نيدلا ف حف هرك ذمدغم از ءاشلاردرصلوق ناو ا ا تدعو هثلاثلاتديلاو هئبخ رهط 1

 مهناطوأ وةلاعحف ب رودغلا فاوغلاعدو # الغلاف كءاكر لقا وعما

 روخلاىلا رودلاررد# تقترااملةنتلاالوا * روبقلا ناكسلاثمأ

 هتناد_ جر شنوا ايدو

 نقاء تانك الايأ اط

 ل ةسحاضلابغألد ١ هد
 نونفلاسزامولاءدحام |١ بيب رغىعموهوءادوسةيراسف قا

 نافتصملا عبسو دعب را روذاكل ااه :عْكلسملاس فان قع ىهؤءادوس بر ْ

 قولا ىلعأرقو ةغيطألا | رونو» امناو اداوس س هي اذلا هبسح نورعلابحلثم ٠
 هريسغو لاك نيام انمالا ١ نيدلث اةنسرح الا عب ررهش عيبارماعل رالا مو ير دنكمالا ارغنب هتدالو تناكوةردان سقالق نبا نساحن و

 لاك ورز دلل بارا : ةماّقص لخندو ىلاعتهللا هجرت ا ذيع ةئاهستنو نيكسو عييسةنسسلاو ثتااث وو ةثام:و نيثالثد

 لولا نمامز)امراسدو 27٠2-7222 س22222لههه5 522222 ل تس م سس بس وربي اقل



 ا ةسردمفس ردم ”رداقلا
 | دئاقلا هللاقي داوقل !١ ضعب ةنلةصب نأكو نيس و سن ةنس نعل ىلا هلو .دو ناكو نيتسو ثالث ةنس ناعش ىف ذ

 1 فاجر ناقل آفات وحال هلا اهنا هل فنصوهلا نسحلأو هبل صتافرخع | نب مسانقل اونأ هتفيطو تراص محن ريشعي

 مسالا نأ ىلا بتكف ةءلّقصولا عي رلا هتدرعاتشلا نمز ىفناكو دي رصملارابدلاىلااعحارةبلة ص قرافاساو || فصرد م سرشعوة سن
 ايتحخا ىلعو قداءاف ىرايدالوسرلا عملو وصولا نمءاتسشلاعنم . هلوةروك ذملا ةيصقاشاب قدس ةسردم

 .ىراكملا ضر غن ماكو ورو اجلاعقواعرلو ة«ىرايشخاريغنمءأح ىر ةسردم مت نيثالثب لوكهئبا
 : ساّتلق عج وهوةلمهمنيسورخ فول مالامهدد و روسكت قلادة ونس كوالا ذاك سقالقو || هسورةن دعت اخ رداد

 | ةانثماءابلانوكسوتهل «هملا نيدلا خب باذيعو ىرهزالا كلذكو هيلع مالكسلا مدقتىمثللاو فورعموهو ||| كك ال
 هذسهنملدنع مني سمك

 ىردحا ىلا نكردالا

 سن ل واصتملا نيت ردا

 ْ بكر لاا مم ىدغتو لهدلحرع طاش ىيعةدماد ىهوةدس>ومءابف لالا دعإ وةمعملالاذلا تنوابتدت نم

 ا 00 م يل ملا ىرصملا

 أر رهاط مااا : امىلع اهتعدليا ىدرعاو درا !اماريستةدح وون ةفاسمىلا عن هللا اهسرح

 نول لوح يق دمت داط ارو يدل رت را نملا ارسان و

 قالا دحاولا رسل ا و ل لا

 #*(/نيدلاءايضب قلما ىرزخلا ريثالانن ان فورعملا

 انغم ىف الذ هن ردا

 ةس ردم ىطعراطوالا

 سود لوأوهو رادكبنا

 لقن ماس هماعنل عفار داسمج

 تامل اسوارملا ىد>اىلإ

 ماس ناطاسل هس رذم مح

 كح ءاضتدنات نك

 رافت لطو ؟هنمتمةرالث

2222-2-25 222222222222222 0001112222222 01 

 : ب انتو ماعلا لسور تكا دلتو !اقاودلاو عمل ةتادابع ا نورت تازو زعمدأو 2

 || نماريثك ًامشونايبلا ل _عوتغللاو وعلان مان اصاقرطو هن ويثل اثي داحالا ن ماريثكو عركلاهللا |

 ةثدحلاوتعدتل اراعشالا نمتافف>تنكو هلاثمأم موقرملاىثؤلا هاهم ىذأا هاذ نام

 ىنعب سوأ نب بيبخنييئاظلار ءس ىلع ذ رعب ترضتقا 6م ةراكدمصحالام
 1 ىرتعا اةذابعماو مامتابأ

 مونتتسردقاسمف ءاضذلآ

 ةرانوز سات , ماك 3

 لل ردم سن ”سح نعالتسضق

 01 تنكح كيت>نينس ةرمسردا|باهياعررك 1تنكو ةثالثلا نت واودلاهزهتاظفف ىناملا بيطلا ير عشو
 00 : لع تأ ىجينت ئتنلاناض هم لفل اازهترك ذامناو عبط واقل ل نامدالاراصو ىناعملا غوص نم

 ا دصقتاودالاروك ذاانيدلاءايضاتاك انو ةعانصلاةزهىف هنلعروعل دعو 6 11 ل-لسرتلا قهنأد

 ١ هلدوفةنامستتو نيمو عبسنسلقالا عسي رروشف هتجوملا هدمغت ندلاحالصرضانلاك لما انح نوناسملاهلَنيسعَو هع

 ؛ ار اعلا ل اًوشلا دنع ماقأو هلا نمورخ لا ىداجف نيدلاحولق ةمد# ل ضافلا ىذاقلا ِ

 ا قس وهدلو ١1لاّعتنالاو ه«ستمدخ ىف ةماقالا نب نيدلا حال صوريفت هدالاو نم نداارون لضفالاكاملاهدأو-

 || ندلارون لضنالاكلملاهدلوهرز و ةسافاباش نئمون ناكو هيلا ىضقمدلو راتختاف هيل ءانقابةلد ررةىذلامولعما |

 كلا ءدإو لقت او نيدلا حالص ناطا اى والود العتنسمو ىلاعتهللاهجردزك دمع ا ىلع

 | قدامعالاراصوهنلاساملارومأتدروةرازؤلابرو 5 نما نيذلا ءايضلةتسسا قشمدةكلا هعلضفالا |
 )ا وهتجرت قهان-رشاميس-دخرص لا لقتناو لضفالا كاملا نمقشمدتذخأ املوهءلفلاودالا عج
 1 لفعم ىودذص اي انقسم مع نبن ساعت بحاح اه .رخاف هل دب اومهف اهلهأ أ عمةرسش ول اءاس أدق مدل امض

 : ْ هجرت قدلك كلذرك ذمدقتدقو روصنملا كلا اهمحنأ نب اهزاثل عدتس | انأ ارمصمىلاهيدصو هيلاراص هيلع

 ل كانهدانرك ذاكمستأ نان ماهذا و هن ان رصصملا ارابدلا لداعلا كاملادصقاسلو ةداءالا» نع ىغات لضفالا ثلملا

 ْ هسفغن ىلع فاخ هنال هتمدشفنيلءابضع رخل أمصم نمح رجوةيقرشلا دالبلا لضفالا كم !ضوعتو

 001 هلحاجف حرش ليوا ىطةلاس .رايفتكسموي و هرخة فنك قدلوا ارثةسماهتم رقت هنو دصقد اوفاك ةعامج نم

 ]| داع طاسيع» ىف لضفالا ارةتسا الود دم لضفالا الم اهمورذت نع باغو هلئاسرن اول دف ةدودس ومى و

 : رهالظلا كام اهيشأ ةمدخت لصت | داوود 5 ةدعتلاىذ فقرا غةدمه دنع ماق | اة

 ملصوملاىلاداعوابضاغم حرخوهىمأ مافتن الون هدنعهماقم لطن لق هرك ذمدسقملا باد بحاص ىزاغ
 تنكو رقت اومتماقارا داهذ تاو لصوملا ل ادام راس ىل ارفاسؤ هلاح مقتسل لذ لد رادرؤف هلح مقدس

 هرك ذمدقملاهاش نالسرأ ندلار زن نبدوعسم نيدللازعرهاشلا كما نن ادوم نس دلارصان .اهجاصل ءاننالا

 عَن نولاعل ١ و ةداعأ اند

 بصاو أم هتفبلظو توام

 رفس هلق فت ا ةرئاسملاو
 . ءالعلا نم ِِن وورح الا

 ءالخفلاو ثاماعلا

 مالك ققع نلماكلا
 ىف رافنلا ققديو ءامدقلا
 قاعدقو ءالضفلا قلقه

 ةلوازتملابتكلارثك 1

 ةرسشلمالا يتوسل
 ضستلاو تنتركااو ا 0

 هللا هجر اكو بيذملاو
 ريسغ ضان نع الزك<م

 .ناكو ساسللا فما

 هئارتك | مدعل هنعردص# ١.

 7 هنالابموإبقو ايندلارومأب



1689 00 : 
 شاشااذارادمقوو هع تيس يت

 اوناك كلذاو هنالماعمو ! م يي ىرونا الث اننلاوأنيدلودب ريمالا نمو كب" 0 ملاح
 0 ىلاو تونعطرهسق : الواي هنعزدت "الهر عاسمح الا دوأ تنكو اهب مقموهون اص رسشع نمرثك أ لد رن ملصوملا ىلاتد درت

 (تيب) نوأسنب بد 8 ىلا تاقتناو قرشملادالب تةزاف م كلذ قفتب لفةدنك الاذذو 0 نمىلاعت هللادسجردلاولا نيد وهتستاك ّ ١

 حسم

 هياقو ريكا ذدعب ىنغلب مثةانخلا دق فوهو ير صم رادلا لات 1 ٍ نيسرشعرا دم هسا ًاوماش لا ا 1

 ىلع هلادلا ىت.ناصتلا نم نددلاءام ضلو ىلا عت هللا ءاش نا ةجرتلارخ او فهد ران ى ا سسو:ر داملابانأو |!

 عجب نيداجتفوهو رعاشلاو بتاكملا بدأ ف رثا الشمل ءاسمس ىذلا هيك هل نق يةحتو هلضنةرازغ

 دادغب ىلا لصو ةهنع سان ادت شين ضل ع نم غرذاماو و هرك ذالاةراكسلا ع انش قلعت آش كرك :مم موانع ذا

 هاناصم ىضرت ىذلااذ نمو |
 اهلك
 هر اعمدعت ناالمنءرملا قك|

 لوأ ىف هللاهجرفوت |
 ديدكا أن نيس. ني دج نينا ة يد سد. ادبع دماعيوتأ نيدلاز عاش دالاه فلا هلددةناقة ةضسن هئمأ 0

 ” ةكاعساو“ || لشن العر اذا كمل اهنيك ىفتادخاو اولا هذه عجن متنعو هيلع درلاو هنا اىدصتوىنئااملا | ٠

 لماعلاملاعلاهتمق)# | روك ذملا هلا بتك<قاضإأ مسالا ىديودجأىاعلاولأنيدلاقفو وأ ياخ فتودلك الر املا
 انش لماكلا ىرسلاو |١١ ارثاسلا ل ثلاهيفريصت هب رئادئكلذاذهن كل .ارئادلاك|غلاهفتغنص اه ىدسايرئاسلالث لا هلوق
 مهاربانيدلا ان انذاتساو || ىففوو ةئامسجتو نينا و تس ةنسة لا ىذلهتسمتيسلا مون نادم ارو ك ذا ندلاز ازع ةدالوتناكو

 ٍ ةناّمسو نيسجتو تس ةنسقدادغبب روك ذملا دلا قير و فولو زنا داس و نيسدتو ست هحاد :

 ا ىداج ىفروك ذملاقنوااداومو ةحام .راعش اهمها نيلضافنيبب أن يسقفاناكو ىلإ ادي رتتلااهذحشأ تادعب | ؛

 نعسوت الل ةنسنيعسرلا

 هارث هللا قس هللا 4 .عنب ا

 «(هاوثمتنل |لعح ف

 س'رىل_ءهللادجرداو |

 دج هال او ىفةثامعست .|

 معلا بلط ىفابنم ردت ١

 لغتشاو دالسلارادو |

 ناوفنع ىئاودافتساو

 مواظنلا لى موقرملا ولا باك هاون ادلب ها متو نيعستةةسلؤالا عبر رهش فلبقوةرخ الا

 هلوهنابف هياهئاضن ار هوعاشنالاةءانص ىف ةعرتملا ىلاعملاباك" هلوةدافالاو نسحلا ةناعف هنزاجو عمو»و

 و أ لاقوديذم هلظفحو ريبك د حاوذا<قوهو ىنثملاو ناك دوىرتصلاو ما رعشهضراتخاعو#

 ْ هلاثمامراتخملا ناكل اذهرخ 5 |ىهطخت نمتاقنلب ل اعران قيقوتبلا لما

 ميكرو مالاب ري لاسم سد راشد دا هنافانسغت اًملع 4

 موقهبلا حم نمرعشلاىلا د يراها ةرابلا حو تلم

 دقو همودرىلا هك امدإت اسودإ#ج ن ءودحاو را: ىف هنمراة اوت ادا <#ةرعىف لسر'ا ناولد اذ أهو

 : هياعلبسأ | هن راضم هن نحدلات درمددقوةمدكنا نعراس هناىيبن ودب دّةلادربلا وءاتشلانمزف ةرفاسا

 نم قلتو ساس أ دشاب لعلا |١ دب ىزاوت هن 6 ا تس رد طخ سرك طخوارت دغةوب رلكوارب_فح رار لك لعجوهبثاوذ
 1 سوردلا ل_ةافالا ا ليصل ةدئاف د نع ىراعلا ليثُمتلا اذه نمهّتلاز اغتسل واما اواهعدب وص اثق :لاواههرك ةعش انالوم
 لدتاوسؤرلا اضف دهش | هلك ا ارغوأ فيصملاهتيهذبا درا رداد معي تدر العن مو هئاع ىداولا "العام نيب رفق

 ريهشلا نيدلاروت كر ا طرا يبا راس ل يا خف اطضلاو عبترلا لك أ ايو فاطعالا توتة ورث ثنين 00 ,ركلا |

 ةسرم راصو زركو راصإ فاخامو قوةعلاب هرب لضتا تح فرس ورد أ تس لصاوو رثك 5 ىتحداجدقاواهلب ووءامسلاو اهاحوو :

 معلا ليصحت ىهبايسش |
 : تحاضو هرزاررووحم او

 ناش دشو سانلانامغأ

 ةسردم ىف سردمتامزالم | انومالسا اودرك ف فهدر دش نمو برحف هرطق عقاومنهلز و قوربلا عل فاخاك قراوبلا عم لواملا
 ,ةيشيط:طس#ب ساو رلا مهارنا هلوقو ذو انعملا ذهدر 52 ذمدقملا ل رالاعرناط فورا ماري برت توسيع ماسح ا 2

 ةعقاولاةسر دم اب مث نب مشعل ا وهو ىنعملا|اذههعدوأ تيباهثا+ نموانم ا ,امطنوهبعاب رك قدور

 قار 1 اهنملازعلاولاو ك2 د هاباضردر نمهالب و

 ىهواه درك ذب سًابالق أ[ 13 ىهو تاسدالا يقي ىلع فوقولا ىلا قوش اب ردا اه ىلءفقو ند 5

 1 هش رنمدلكأا يحن اح #* قرط هنع ناولسلاىلاال م هي قيقعلاىداوو عرطاىولنين ا

 قينالارازعلا كاذتتينأام ا ةنسمنج و نكح ملول < قييشرابانثلاو ىنئتلاواسح
 ىووهلاف قلع ابعاو * قلر + اهئملاذعلا لاو كسا. نا هل تاضر دوب نسمءالسو

 قيقدلا "ىرهعسلا لعف لعفب نع هدقىدلا ىطلاىدف ىور 5 قيدصلاوهو ءادعالا لعفتام

 هأوؤ أوووهو ىنعملا ازهر مذكتت هي الا هتاسأ ةاه يت ةرعمل اف هر قى ,رطقل ا سيشنلاة جرت ققيس دقو

 اهئاي ريهشلا هنوابنةبصقب |١
 ةسمخ لغو لاضك ||
 00 نب رشعو 1

 0 اد هسسرلم مهري ١

 اشأن نارواش ا :

 ابق ل ا قدسنراب :

 ردص لع ةسشاح تتلو



 111 1 011 هاما ولا ةمالاقلالاوما اطال ل كج هاله م هم شه ريس ىعاسفذدرو هعل ريغلا

 ا هجراشاب لاك تاىلو 1

 الذ ةوستك حار هلا

 كلدر,تقذا ىاش بد هل ارغئا تقرحأ

 وهوةروهشملاة ونلا هيدنصق ةإ جنمتدف را واعتلا نال ىنعملا زد لصأو ا

 نانسوهنم قرط دجولا ظةولو د مش هرغث نمدران ىو اكد ذب | .ةلاسر بتك اهنع لصفنا

 ْ ناوةكحاضلاى مهنلودو ىهوةلاس هر هاج نمزب زعلان اوهدلا 1! همودخت نعهيتك“ امزيد|اءايض ل ئاسر نمو ْ هدر عاب نانو سو

 : اهراعش لعح مو سانأ تحرخ ةماريخاهاناعرت اا كم هنا تحرخأ ةلود ري ىنهف سابعلا ىلا همست تاك : اعضومرشعة سماع
 لصولاو ىلسالىذل' ب ا,ةداعسلاراكب نم ةوبعتلازتالاهنأو مربتالاجمابالؤاغتالابابشلانولنم || روب زاا لوما ىلع ظاغأو
 |١ هتلاحاالو اهفحصىف مالقالاهطةةالا وهو اهراعشو ةلودلل مدادنا هعرتسا ىنعم اهو مرصاالعذلا || تلازم هد مسار

 ا لئاوآقلاقو ةلاسرلا

 سا مول لوأ اروع سايعلا انهي نيدارصانلامامالاامبسدمىتلا ةينسسلا هتديصق قاض !ىذبواعتلا ا ا
 ةديصقل الوأو ةئاسم تو نيء سو سنس ةدعقلا ىذلهتسم دحالا مول ؤهوةنالكناتسدف ا م داع مالس نيقيلان الط

 . . .٠ .٠ 0 ب : | ا ِ ساسملاةك ارالا بيضدك نع سالكلا لعام دن فاط | رصتخملانانيلهاخلا ىنتنال

 انهرك ذاابدوصقملاو هوصاخلادئءانمو أ ل م :
 ارط و ىوهلْزيد وب لاح 35 ساعدلاةييمسشلال انت 5 اهوى نم ببكلاراهناب ٍ 2ر4 لم م و اا جشم ا

 , هلل اهمدسعت اشايلاكنب 8
 ساءلربيسخ داو تلا ناقو ندعم مرات يدش تايناغلاىأرو 3 ىسار ةغِمص لاحأ زهد ىل ا أ ا

 ا 3 ١ 54 انفسكم
 نسابغل ىب لعاراعش ى هع :ادقوداوسا لضعن الميك ١ 1 هلا 1 3
 ا لوسفليبسلا عضو أو بابلا تف ىذلاو هىذب واعتلا نأ نكمل ىبعملا اذهىلغداز نددلاءايضناكمالو ا ع ءاحص ْ 0 0

 ع 3 ”ىعوحو 0 2
 ١ تدر غ قعم .يهوريبكلاعيشلااهملع اكو : ىلااصعلا رك ذر هلئاسرتو نم هلو هك واس ندا ءامض ىلع : 7 0 1 و
 : 0 _ تلا نعش

 فصوق هلو رغسلا ىلءل,لداهلج ناقةماق ا اهٌواَعلانأكن او رو ىرهط س وعلو ريخ قعضادةملازهو ١ ع 5 0 1
 1 تاثر كح عش

 | قوهف سابلل انعءامدلا مهتضراعواوباسفوهو راغكتلاةع زم ىرسشبلان مضت باك هل نمنيبواسملا || رع تاس
 || ىتحووسلامو رز لووهلع بيحب مهتاريغ رهلااهسابل وهل طيخامع رس امو ساكىز مهب زوراءةروصأ| 7

 ا ١ لازلاوووسلانمةدراو
 ب :سلاههسراعشوهورهدلا ىلعقابلا رصتلاراعش مالسالا سلا ل اعهناشالللطا ايزل

 ْ ذوخأملصفلااذهلّوأو ماللاو املخا لا نيد ن اما لاو ماهلاو لطلافضءءلاتءاغام ر الادسال ِ 0 0 4 2 1 1

 املس ل كتف ريغ © لك امذلا تفر اذاونا 1 يا
 ع مم نر تقرسا'و اويل ىرتخ 0 لطلاب مريثكل علمتم

 ا ا ا دا راو اهلين فص ق لصف اهتاح نموةلد و ط ىهوهدرصملارايدلا اف ف صن ةلاسو هأذ 0 3 5 هو

 فرق 03 مه 0 0

 كا مي هلوةوهو هيواس أى عهريغل فقأ لتي رغأا لصالا هنثلادع قال
 ْ 00 هنأت لعذ 00 هرجحاو لتلا ي

 أوةو هو هنم نبدأ ءايضذح دقو برعلا ضعب | ىنعملا ده دز سووا 2 نانط اق يرا ىحاااعو لدلا دايما الب وتلا

 | الو ىدتمللا اهتتقع

 ١ بتكلا فاح رصاهتالخ

 | تااتلا هس ردو علل اهوا كارا أ اوعدف ندلاءايضفصن ا امىرعل لوقأ اهراكسفا قرط اودنا

 اروغموأادةةةمامغلا قرب نب هسعورب لازبام بلق هل

ق دقوالا ار ب د ةدمغص ريبعلا ليال افرح ام
 1 12 ركل ل

 ا دمرأ مالغ قورك ةمدتلاوعلا ادعو 00 اذهرلا هإة:ىففطاتوهز تأ ق نسحأ دّدلو

 بصولااهسملةةلا ةرثك نم دب مهلتلقف هنيعتكستشاااولاق | تالؤاطلانم تاربنعملا

 : ا « تاتقع نما مدنرسط اهترسجت | اهف كش نمو تا ارصتخملاو

لا ضاعن ناكو لسرتلا فعله مَعم لك هلو : اهن رطنلا دحر د
 1 ناكواهاثمأ ثار شنق هلا سردف ل افلا ىضاق

 ش وظخواحذوكأ هنمرك ذاع ن.-ئنواظلا ف ةنكي «لوتاب واو تايتاكماهيب || كشدنأ كَسوُأ رك ذس

 جذمهلو لأ 2 اهل قزلا عذام خدتو بوكو وس 1 حرغلاىل طغت هنداث ا دوحوو حابصملاءوضف

 ب

 دام .ءنينعااملاءاعدىل * هنا ةنابضلا ْنَم ءافكحدلق دشن أفا ريثك ناكو 1 حاب ءالا عواط 08 حابصلا

 ىلضأ ىفهؤاتن نقلادعب د :ىههونّت ا دسافلانوئاغلا نمو 3 عفدو ند نك

 ا دوحرمتلالاط لدَو ةرثكهنساكوهرك ذمدتملا ىنولاةراسع هعفأل تاس اهلج 0 تاتمااناز هو لاو زولا ىلا امهادحا

 هيلاوبوك ناكَو قودلا



 اك ١
 ىدحاةئسلّوالاعس ررهش فلي رادرولاقو هيلععانثلا ف غلابولبرازي ران ف ىوتسا نبت اكرملاوأ |

 ةئامسجو ننسجو نا ة نس تابعش نم نيريشعلا سدجنا مون فرم نبا ةزن رع هندالو تناكو هثاهسو ةرشع
 لصوملا بح اصة هج نمالوسرابمل اموت دةودا د غبب هئاه و نيثالثو عسبس ةنس نيد داجلاىدحافيقوتو |[
 هللا ىذرر فعح ن ىدومده شع رغلا ب ناكلا فش رقرباق؟نفدو رصقلا عما دغل انما للا :
 رهش نهانا ر يشعل اوعساتلا نينئالا مول ىفوت دادغب م را فى دادغيل اراغلا ني دمج هللا دب عون آلاف امهنعا]
 كد كي وخآ 0 ذمدقلا دقو مهدنعتامدقو نغلا اذهب حاص هنالرمشأ اودوةنسلا نم. ا 3 دأآ

 ءاسسؤرءامع ءالخف ةنالثل ادوخالاناكو نيدلازوبقاملا ىلع نسم انآو كرابملاتاداعسلا ىنآ ندإا
 نسا ارثنل اومبظنلا همست داو روك ذملا نيدلاءايضل ناكو ىلاعت هللا مهجر ةعفان فيناصت مهتم دجاو لكس ١

 نون نب لداعلا كلملانس !فرشال اكلمال هعجاعومت لتي ًارواهريغو عيماجت نمةعفأب فيناصت دع ف صو ا
 نيناعو سجن ةنس تاضمررهُش قلصواا.هداومو هيدآلئاسو وهرتنوهمظن نما جسهف رك ذودمف نسحأو

 فرشلاهبةلو دمت همماوةّناّهسو نب شع .ونيتنث اةنس ىداج ىناثننئالارام: ركب فون زةناهستو ا ٠
 لامعتهلادجر 5
 ةورعنب رعاشلا بكسلاريهز نب ةدبعنءموثلك نيديزب نبةشرخ نبل يعش نبسضنلا ن سس اولا )# 0 1 ف ا عر تت ا ل ا ا ا م ل 55

 «(ىرصبلا ىوحنل ا ىزاسملا ىجمتلا ميخنب ورع ن كلام نين زامنب ”ىازخنبر خخ نبةولح نبا
 ثيدخحلاهب اورو برغلا ماين ةفرعمو رعشو«ةفوب, رغسحاصةةئافود ص لعلا نمتونغبامملاع ناك ْ 3

 رضنلا ىلءةشيعملاتقاضلاةفةرصبلا لهأ بلاثمباك ىفةديبعو أ هرك ذدجلأ نليلابادجأ نموهوأ |
 مهفام لج ر فال 1 ةئالث صوت ةرصبلا لهأ نم هعيسشف ناسارتخدب رب حرفت:ةرصبلاب ىرصبلا بعت نبا

 ىتحراسف كاذ فاكتر مهفدحأ نكي لخلاف مسنق ةرافام ىلقابة حلمك مون لكت دس و ولهللاو و مسقارف "ىعزعب ةرضبلا لهأ ايلاقو .سلجدب رملاب راصاسلف ىرابخاوأ ىضورعوأ ىوغلوأ ىوحتوأ ثدسحتالا ||
 ىكتلاملاباهولا دبع ىذاقلارابخأ ىف قيس دقو ورعيستماقاتناكو [يظعالامارسدافأف ناسارتن ل صو ا

 دخعولب وطال ادجودلاخ أتي ليكتب اودو رعش ماسه نم عم ودادغل نم رخانا ةناكس اهذه ,ريطت ْ
 نملكو ىبدملانب ىلعو نيسعم نب ع هةعىورو نيعباتلا نم مهريغو ناسح نب ماشهو نوعنب هللا[ |
 كيش :رلاتوره نبت روماملا 6 اواهله هزم عمم وانامزاهم ماقأ اوةىمرب *روناسدن لحد دو هرمصع 3ك أ نم هكردأ 0

 ىصاوغلا ةردساك ىف ىرب رح ا ءاكامكلذ نة«سلانج ناك هنالرداوفو تاناكحو رعاه مناك املا
 رسكل ابل اع نأ ب اوصلاو نيسلا مف نو نحل قزوعنمدادسس وه نولوةب و هلوق فص اوما ماه د
 فاض ومهردفل ا نينامث ف درا ازه:دافايدافتس اى زاملا ل عت نير ضنلا تأ نيد وكل ازابخأ ىف ءاجدقو |
 لخخدأ تنك لاق ليم نءرضنلاىئثدحلاف ىزاوهالا مصان نيد جتيلاهبفىسهتنا ادانسأ رك ذوةربخخ |
 ريمآ ىلعلخ ٍََي ىقحفشقتلاا دهام هرمنا لاف ع وقر بوت ىلع وهلم تاذتلخ دف هرج قت رورماملا ىلع 1

 اللاقناتلناءزممدربتأذ ديد شو صرسحو ف رعض خشان أن ينمؤملاريمأابتلقناتا1ناءذهىفنينمؤملا |
 ننانعىعسشلا ن عدلا نع مش هانثدح لاق ءاسنل 0 ذوهىرحاف ب د1 اانبرحأ غفشق كنكلوأ

 هذ ناك اهااجوابني دا ارا لسجرلاحب قرت اذا لس هيلعهننا ىلصهنلا لوسرلاق لافام.عهنلا ىذرسابعأ
 نعوإ.جىأ نبفوعءانث دح م .ئهنينمؤااريمأاب ىدضت اقف لاق نيسلا 2 ءهنودرو اةزوعنمدادس ا (

 ةرملالحرلاعب قت اذا مس ,دهيلعللا ص هللا لوس .رلاق لاق هيلعهتلا ناوض هر بأ اط ىلأ نب ىلع نع نسما 00

 لاقءظمل نينمّوملارعمأ عستف ةناد ناكو منه نما ا تاق ىننيلتوأ لان يحانههدارسلانالتلقدادسأأ
 1 ثهيتددس|ملكوةغلبلارسكلا ايذا دسلاو لمسسلاو ندلاىف دصقلا جتفلايدادسلا تلق امهتيبورشلاالا

 لوي ىرعلا اذهمنتلقكاذبرعلا ف ١رعتوأ لاق دادسوهف ||

 ( ىناث - ناكلخنبا - أم (

 ريبكلار زولاىلا ةيناثلاو
 اهاياءاطعأ الذآش ان ماسر
 اهتءارقروب زاازب زولاباط

 ىلع هعينشت ىلا لص رالف

 رب زولاريغت روب زملا ىلوملا

 ناك" هنا بيس ريغتلا ةياغ
 روب زملا كوملاىلءأرسقدق
 لاقو هلاسرل'هنم هدام

 تملا ىلااهلاسرا نمداال
 وبأ لو-لاذئون وهو
 ايام 35 نافدوعسل ا

 هلآستامل.طعن كاوعدف

 نا ريس تيذك ناذ
 2 رف بدالاكتءاساب

 امومغم هدنع نم موحرملا
 روب زملارب زولا ضأ مث
 هلر وه ناءادعلا ضعبل
 روصااكإ:نماضعإ هل

 لّوأ ناكوهمهغب ثرحع

 لخافلالاق هلوةاهنم عضوم
 اشابلك نابريهشلا

 ىلا بوئلالدسن هركذ)
 قوفىب لاو ءطولا هلوق
 هنق وذل لوملاو دحسملا

 (ددس هبفتس ىوفو
 ةالصلل نا

 كاراشأو بارت هللعجو
 لالا في رعتب اذه
 ةع(لوقأ)ىناثلاريكشتو

 نم دما قوفلوبلا
 فلاخ تاهوركملا لج

 هنحر صم اوهامةنيبةغلاشت
 . تاريتعملا بتكحلا ىف
 همالك د وهنا لاخلاو

 وأ اوهسال اوهام هول عمد

 2ز ولا عمما لهن ملق قبس
 عاس أ دولاق هإ سا كالت

 نو يحاضر هفبدالا
 وهامو دبعسم قوف لوبا
 ازهىل ارظن !همفس لحرالا



 ان مسهنلاءوسو لولا

 عيترب

 ايسضغ بضغ ى هرخا دع

 ضن رعت هنالاقو اديدش

 هسيلاهجوبال نأ مزعف ىلا
 كلذ ىسنو اعطقامضتم

 ريسمت هللاىلاالآ رورغللا
 ةهر موحرملاق يق رومالا'

 لذلاهماسهم ىنامزلا نم

 ,هنلع ىل !اومساوتاوهل و

 عطقو ساسلاو 0

 هحوتف سانا نعتنما

 نأىلا 03 !ومباتدىلا

 اوس

 هنا َكلْذو هللا ور نسم

 1 هسعمت عإ رق

 هدو درب ةيناطلس عن قفتا

 ناطاسلا نمسالادووو

 نمدسحلأ ىلا «بتحوتث أي

 مس مدح ول لونيلوزعملا
 رخآآ صخشو موحرملاالا
 رون ملا زولاهضغبت

 موحرملا هضغل نم رثك" ١

 تاطاسلااههطعب نأ اقم

 قعراسة صوتنا كلذ
 هإبةفمو>رملا ضرع
 هلعفام ىلع مدن ّ تاطلسلا

 ١ تازامدعي مدنلا هعفتن لو ب

 لات م ىدصا امو مدخلا

 تكز

 تلاغل اةاضملات وكاد
 تلاطلا فك اظل ترد
 لإ موسرسملا تا

 [ ةداقالاف عرشف هتسردم . ْ

 ىلعهبتك اماهف صضسو'
 لوأ نم ةعل ردلردس

 باتكلارن 1 ىلا حلا باك"

 نينسعبسيلع ىشمالق ٠
 سرادملاىدجحا ىلتعا
 افي ادحأ تنفق تاق
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 رغ' دادسوةهيزكموءل # اوعاضأ قفى و وءاضأ
 اهززماواماصتأو رعلقض رآتاف رضا: كلاماملاق مث المو :رط أو هل بدأ الن م هبا عبق نوم الا

 || فيك لاق غبتكامىردأالاثأوساطرقلاذحخأف لاق جاتك لذىلافاتلق اهعمالام كلدغنالفأ لاق

 || اذاموهفلاق هنطتلق نيطلانفلاق بّرتمتلق اذاموهفلاق هيرثآتلقبرتبنأ تصأ اذالوةت

 غابتهمداخنلاقو ءاشعلاانب ىلص م هنطوهيرت أمالغابلاق مث ىلوالا نم رح هزهلاق نياطمتلق

 || نيسمخي كل أدق نينمومااريمآن ارضنا,ل اف ساطرلا لضفلارقاسإف لاق لهس ل ضغلاىلا هعم

 مشهنطاماالك تاقفنينمؤملاريمأ تنل لاف هيزك ؟ملو هتربخاف هيفسسلا ناك انف مهردفلأ

 || مهردف ل نيثالثب ىلرعأ غران" ”الاذاو رو ءاهقفلا طافلأ عسبتتدةوهظفل نينمؤملاريمأ عسبتف نا ناكو

 نينامعن ورع نهّللادبعل وههيدهشتسائذلا تدبااو ىنمدشتساف هر مهردفلأ نينامث نزح اف
 تاببالاه ذه ىهو هلثاسأ هل نموهوروهشملارعاشا اخ رعلاىومالا نافع

 اياذملا كرتعم لع ريضصو رغئدادسوةيمركمويل # اوعاضأ تن ىأو فوعاضأ

 ىرسقو ىبلطظم هللايف د موللك ع ماو اقرأ « ىرخلاهتتسأتعرشدسقو

 هاعدنا بنما كلما ىدع د وزعل 1 قىتست تلو ب اطيسو مف نك ؟ل اك
 قر ولهأ نتاغضلاب ىزحأ اووي ىد »و لهأ ةماركسلاب ىزحاف دع ىركش فيك ملعبف 0

 ةكمىلاو ناك لكما دبع نم ماش هلا ورا ليعجس ا نم ماشه ند نأ تاسالاهنهدلع تنسناكو

 اهيا هتبحل كلذ نكي لو بعك- نبث ردا ىنب نم ىهوءادرجهماب بيشد ناك هنالروك نملا حر علا سدح
 || قاوسالابهرهشو طانسلاب هنرمضت ادعت هنقتام مث نينس عسل سح ىف ماقأ ادروك ذاااهدإو مضغبللي
 || ءاكحام كلذ نؤرضنل اراب 3 ىلا ن الا عجرنودوصقملا نعانحر خ دقو نصسل ىفتاسدالا هذه لمعف
 ]| نيسلاب كبامدتلا حممضن رمل نواون وهلوقف باكل لسا وأ فاض [صاوغلا ةردفى رب را

 || لسجر 4لاقف هنو دوعن موق هيلع لحخ رف ض سى زاملا ليث نيرضنلا نا كتي وداصلاب مضمهبفباوصلاو
 || تعمسامأق ةرذو هبهذأ ىأداصلاب حصم لق نكملو نيسلاب عمنم لقت اللا ف كاما حسم لا صارأ ىبكي مهنم

 ا مدمواهمفداي زالا لثا 5 تدب زاابفرجتاماذاو 'ىضعالالوق

 || اذافرضنلاهللاقف رضورَعَسو طارسلاو طارصلالاة داك داصلا نمل ذيتدق نيسلاّت ا لحرلا هللاقف

 0 نأت ارغلا ننس أرب زولاةرضح زوجءابدالا ضءب تااضا حام ةردانل اهذههبشتو للاسولٌتنأ

 ٠ ]| ماما 1 نم ملص نموا.منوأخدب ندعتانحأ ارثثأ رز ولا للاخ عضوم لك فداصلا ماّعمنيسلا مات

 || لادبازاوح ف ةغلل باب رآ هرك ذىذلاوانأ تاق ىرن ريا مالك ىبهتنا عط”ناولحرلا لفت لمن

 || نيغل اوءاملاوعاطل !ىهوةعبرالا فورخل ارح اهدعي ءاج ونيسابمف تاك ةلك" لكنا نيسا !نمداصلا

 || فو ةبغصمةبغسسم فورخد جل ر طم ىو طارصلا طارسلا ف لوقف داصلا,نيسل ا لا ديازوكأ فاقلاو

 فىرهوملاى هوس اقالته بقىكحو ازهرك ذنمةغللابتك ىف را ودلك اذه ىلع سو لّعيص ل مس
0 

 ئ || لاةي مت ىننم هوقنارينتسا|نيدمجلات نيسلا, غرسلا اولافاع روالاق هنافغدصةظفل ف حامصل !ناك“ ْ

 1 نيسلادعب نك اذاءاناونيغل اوقفاقلاوءاطلادنع ف ورح هع رادنعاداصنيسسلا كوبان ريثعاب مهل

 || لقيسو ةطصب و ةطسب و طارصو طارس تولوة.اهدعب نكي ناةعباردأ ةثلاث متناكة منان كاسالو

 بعدلاو ؟كرطصو ؟كلر ذم وة غ صموةعداسمو ةيعصموةبخ نمو تقرصو تقسو لقيصو

 ٠ || باك كلذنفت ريثك ف مئاصت هلو لوا راصتخنالاوةريثكرضنلاراسنأو لضألا اذهقهمالكى بتنا ذصلاو

 ٠ [| لع ىوتحمتملوالاءزملا قوكلا نيىلعلاةتافصلاب اك هامهوبب رغلالاشم ىلع سان الاف

 || لابحلاتافصوتويبلاوة.يحالا ىلع ىوتتس ىناثلاءزتلاو ءاسألاتافصو مركل او دودلاو ناسنالاق ادن

 رمشلاو سعّشلاوربطلاو منغل ىلع ىوتح عبارلاءْزطاوطةفلمالا ىلع ىوت< تلاثل اءزل لاو باعشلاو
0 0 
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 موللك ىفهيساماب ىوتفلا || فلس قونيتئامو عسب رأةنس يلا ىذهلس ىفىوتو فيذاصتلا نم كل ذريغو دجحأ نب لرش يعلاب# ىلا هيلا ض وفم ناخماس ا لحدملا باكو رداصملا »اكو ثد دام زر شتاكو اعلا ناتو هازل الانام سرفلاقلخ بأ 00 ناطلسلاةسزدمىلا لقن مت | حالسلا باك هلو راطمالاو باء لاو حان رااور اضمتالاولوقبل ا ءاس ها وتسنعلا و مركللاو عرزلال عا : ةيوصابأ ةسردهىلا لق [(|ىوتح سماخلاءزيلاو ربنا ةفصوءالدلاوة.ثرالاو ضارخلاو راب الاو: |كلاونابلالاورامتلاولدللاو
 فرحت ا نينس ست هلع ممل تفوةمهتملا نيسشلا مضي ل بع ةوءاراهد#عب وةمعلاداضلانوكسون رولا خشب رضتلاو لاعتتا |[ ىضمانأت امهردنينا6 ١ هجراهلا بسن كل ذلفةرصبلاب ًاشنوداواهم و تاس ارحخدالاد نمو سحب دعنيتثاموثالث ةنسنلبقو اهلوأأ] ١

 هاجر ري مكست اوهسحا سه ا مضب موثلكوةمملا نيس اوعا ارااوةمعل اءاننا خفبتش هرحشو هالاه سعت واتت نم ةانثملاءابلا توكسو|[
 فوتو نوناقلادةداعلاوهام | ةمهلحو باوملاب لعدن اوقمواجن ةورعب ريهزوه بكسل اةعجرت ىفباقلالا باك ىزوملا نبال بح نوناملا 1نيسعو ا اهتكت نملنثملاءابلا نوكسو مالا ارسكوةلمسهملاءاملا خفية يلحو .«بوكس أ تيبلالالئ شب كرب *أ 0 ضاروهو هنعلصفناف | هلوقل نكس هلل يقامناوةد-ونءاناهدغي رتل نر ةقوا سات دل خا كاوا ضاصالاةباع تمعهو 20 اسءاهو ةرحومءابامهنبب وةلمهملالادلاو نيعلا تشن ةديعو "ذك اس مالامهتيبوةثلثماءاشل او فاكعل ا

 نيعسرلا لوآىف هللادجسر : ميسجلا مشب ةهل>وةمولخ هللاقي ىداولا بنل مسا لصالا وهوةنك اس مالام_منننوءاهلاو مخل امكن
 || هطبضيلاةحاحالف فورعمقابلاو بسنلاءابهيشتةددشمءاب ةروسكمةلمهمنيعفلالادعيو ىازلاتضوأ] ٍ ةمهعملاءاملنا مضي عازخو ءار م ةنك اس محاهدعبو هل ههملاءاحل امضي رخو لجرلاىهنهيوريمريغيءاهلاو | ٠

 ثالسثةنهروهسُش نم

 ”ناكو ةثامعستو نيعبسو
 ةلوقراعملارح موحرملا |

 قيقا ىلاالصاو مولعلا |
 يور تال اكأوو || 0 ا ل ا

 هناقهباب وقفل فاضوصعت ١ هللاورارحالا نم سراقءاند 1م كاب زرلا ن تاهن_عنلا نأ تنا'نتامسعتلا ندا ليعمل | ةيلعتلا نوئغلاىف اعرابو ١ قات دا ناس الو مدس الا لكس داو قتعافقرلاهسمىذلاوهوذمرتلهأ نمليقو اسنأ' ةيلتعلامواعلاقاكراشم | لها نم لوقت رابنالا لهأ نمل يقو لدابلهأ نم ليقف لداك لهأن م ىطورهد ورانا عسب ارارختاك |
 نمريثك زافاكر ثماكرامم ٍ ىلا ةفوكعلا نمووصنملا رفع ولأ هلق .ولاعت هللا لا عرضتلا ادع وشحلا اريثك انقتاعر وادياعا رهاز 0  اطشءامند مرسلا اعنا || الماعاملاءناكو مهريشو ىاببشلا حلا نيدجتو فسوتول أ ىضاقلاو حارتلا نب عسكوو كوابل ني هللا | هللاقالخا,اقلذتمة ضرع | دبعنعىوروبرحتب لاهسوةورعنن ماشهو مهمنعهنلا ىذررعن هللا دبع ل وماعفانور دكسنملا نبدمتو لئاعثوةضرلئاصخاذ ا فارصلابييحن متيهل اوراثدنب نراحتو ىدتسلاقعسا]ب او حاب ردات ءاطع عمو نالس بأ نبدا ْ هر ترداكو تيورخالا | نعل ادخلو هنعمل ىذرك لامن سن أ ىردهنأدادغب جرا ف بيطخلا رك ذورقنلا لها دنءئالذ رالي دلا نبا رز تشيد سعف درو اعضاء را ترو ساو دوريا نعىلاعب هئاهضّرع ,رصع || نيصاع ليغطلاولاوةنيردملاب ىدعاسلادعسْنب لهسوةةوكلاب وأ أ نعقادبع وكلام سنأ رهو ] هدعاس لومرهد هتان نال ||| 50. مكاعمللا تاوض رةياعتلا نمتعب رأ ةغينحولأ كرد و رلعأ نات هتاوهخي راناف بيطخلالاقاذكه | - لاضأبتاو ةيلعلا | مول لك انور هملاقف ناح رهم مول ذولاغلا هسنعهللا ىض ربلاط تأنب لعل ىدهأ ىذلاوهتنان || الا نار.( تراب تاوسعلا والت لملك 5 باخ دا دق اسهل نركب تآوحر نعد تي رذفو ب300 تاكو هيابرثربك أ نتم | 0 را لا ا عا

 ىلا هنرهأذ ىناعأ ةرافك ىلع ىنهردقأ هناع أ ةراغك ىلعنيسنموملا ريما تول لاقي فاح نير تالاللا ضعي هنعردصدقو ريمأ ىرتإلا بحاحلا سول نب عسب رلالاةذءاضقملا لص نإ ىنالاقو لعشال تاييسسوا فل 0 هنارتأ ىلع قاقؤ هذسالتا ا ناعفيلر وص ا ىناذ لعفي النأ ةغينحو آف لذ ناعفلهماع_هاخ- ىلافءاضتلاهبلو نا ىلء هدا ارآف دادي 0 ٍْ 1
 أ| نمالا كك ةنامأ ىف عرتالوهملا قتال ةد وهو ءاضقلا ص فةشنح اية لزاني روطنملات يار عسيبرلالاقو لقنلاةهج نماذه مص موهنيعنعكلذب رفكيلامابانبالاددعدلول هنا وعدي ماوعلاوتقولاهف سلا ||

 هتفلاخ ىلع كجرعلا |١ كإذإ لص الوثل مهمرك نمىلا نوجات< ةيسش احل او قرخأ نأ نرتحخال ,كسلسا ىلدوأ تارغلا ف ىنق رغأ ىنماقردتي مخ هامل رلعم || نآىنتدد من كالع مكتملا هعقاولو بضغلا نومأس نوك" آف يكفاضرلا نوم مان امهفلاوهنلا فاح |
 هوقو هس أ: هليثل هنابصعو يل ا ع ا ا ا ل ل ا ل

 متىومىفوكلاهنقغلامامالاهامنم ىطوز نم اهنعهللا ىذر تراث نبنامعنل اة ةينح ولأ مامالا)
 * تابزلاة زج طهر نموت وةياعث نت هللا 4

 ١ نااممتاماركلانةبسشلا _:

 اشابمدهاراهنامز وزو '



 ش ضم 3 0 1 موخرسملاريضح اق هلا طأس
 وهوكنئامأ ىلءامضاق وأ نأ كل لكك ىلإ < كس فن ىلع كت مكحدق كلاقف لصت تنأ ثيذك هللا ف ||. موسرملاهسيلءضرعو
 بناخلا ىف ىدهملالزنواهلزئو هني دم ىنباساروصنملا ناتاباورلا ضعي فاضت بطلا ركسو باذك ||| اذهلوبق نمديالهللاقو

 لعق: منا هللاقف ينافةفا صرلا ءاضق هيلع ضرعف هنءىأ ذة ةفينح بأ ىلا لسرأ ةفاصرلا د م ىني وقرسشلا || ايضرلاالا كل سيلن
 لجرمان أ ثلاثلا م ولا ناك امإخدحأ هنأ , لذ نيمول ءاذضقل اىفدعتفرعن لاق ل عفتوأ لاقط الاب كن رخآإ . موح رملادر ضاقءاضدلاب
 راظناو هللا قناةفنخوب أ لاعفر ةصروأ نءقناودةعب رأو نامهر داذه ىلع كرافصلا لاف [هعمو زاص || مدكتانع ةرقنلا رهظاو

 لجرال ةشيندوت لاف ىلهفل خا لان لوةةامراغصلا ةغنحو أ لاَمفْئث ىلع هل سيل لاقرافصلا لوقباسوف | ارصانسفنل دح لذاضرلا
 هك ىكاهدسب م رضو هيلع عطقالو": نأ ىلع ارّوعمةغينحوأ أ .ارالف لوقن لعش وهنا هلال ىذا فا اولق ا 0 ع

 امهلار انوا ارافنف كروت ىفامع نع ضوعنامهردا!نازهراغصلل لاقو نيل نيمهردع نخاو ةرص لذ

 ن رعؤ دز , ناكوتام ماتم هر ةغينحول ىكستش | نيموت دعب ناك الف نيمهردلا خف رعت لاق 1 دما ةانخا
 هيلعىبافةيمأ د كلواموخ 1 ١ دم نب ناو رص ماب ؟ةفوكلا,ءاضعلا لب تأ ءدارأ نيقارعلاريمأ ى رازغلاةريبه ْ 2 / ل دهن زباتخ

 0 نسم لام الاب رفطظ ناكو هلبدس ينل ذى أراسلف عانتمالاىلعوهو طاوسأ ةريشع مول لك طاو سأ ةريشعو طوس ةئامهب رض 0 دكهت امولدلل اثأ/”ىف
 لولا ىلع دج رض نأ دعب كل ذو ةهينح ىأ ىلع م بثو ىكلذرك ذاذا هنعهّللا ىذر لين>نب دجسأ . َن و

 0 اقلعأ او

 لانك كم امتنا ويةماكلابدأ منوم غيتس تداححت ليتل ةدشآر لا قلخ ا يو 0 ١ ا انحىلادح 0 1
 لعب لفءاضقلا ىل نأ ىلع طاوس لم ريع موف لك ىف ماي ةرسش ىنأ ةريبهنب ابر عضو 1 اذهفئان ْ ورث نمو ل 00

 : ىلا غلا نمومانكتا لع
 يرانا دس رافلز تجرأ. دتتا ار صفا ا ا ) 0

 مهالحا و اًمطنم سانلا ع نسحأ روس وواعثالاوط ناك ليقولاحرلان مةسعبرناكو هناودخال ةاساو 1 0-2 تود 4 7

 5 زعأ لاق: 8 0 2

 ثعبف لو ديلعهللا ىلصدنلال اوسر رق شاب هناك م املا ف ىأ رةقينحابأ ناد ران قسياللا 0 - ندمان
 طذ لال اءامعرم
 ئذرىفاشلال اق هل» قدح هيلا هقبس ملا ل عروش ب رلاءذهبحاصن ريس الات نت ريس تنا لاس نم )» / 000 0
 ماعلابهذاهلع نأ هب راسلاهزهف هتك والجر تأ رعت لاف ةخ نحابأ ثد رزه كلا لبق هنئعدتلا | 00 . -ى 0 و
 رع نا دار نمةسجلااءالؤ هىلع لامع س انلا لاق هناهنعهنلا ىذر فاشل نعى نب ةإمرحىوروه دعس || رسع دعب نم فأر س كو »د نادارأ اءالُو ارعسانلا لاق هناهنعهللا ىذر عذاشلا نع. ج2 ننوإم أ مك : : عق ءرعدافدش ىدب
 لاعرون مدنا فرصا دا اراد هقفلا 4ك قفونعةشينحوو ناك :ةينسلأ علا عوهقهقفلاف 1 0
 هل 3

 احا هرعاست سها
 هاَتناذكم 0 نالت ةايم لعل ع رون بتل نرحل ا مو ا ا 00 0 0 و

 تكردأ اذه ىلءةفشحى أ «ةفهقفلاو ةزجةءارق ىدنع ةءارقلا نيعمن :ىكيلافو هت رات بطلنا || اهيالاو 50 0
 هّقفلا» نعل ئساذاف نماتجد لوطأ 1 ,ًاراف نيس سمن ةفينحى أ ل عتق عبرت ر رهعحلاقو سائلا 1

 تلد مصاعنب ىلع لاقو سال ىفاماما ناكو مالكا ف ةراهجواي ود 4(تعمسو يداولاك لاسو مت

 ميلاف دزتالو ماخ !لاَعف ضايبلا عض أومعسبتت _ || لاّعفهرعش نما ميسا لا نمدما اولا ضءبوبسع

 ونأ كرو لاقو كدضف هراكل هذه كن رشل تيكحو رثك هإعلداوسلا عضاوم عسبنتفلاق ريكي ال لاق || 86
 هراسهت لمسعب فاكس اةفوكل ايراحة فينس ىنالناكءاحر نم هتلا دبعلاقو ماجا عمدك ريل ه سايق ة 8 : درب ف د رم ال حا حرس 1 د ريسأل حاتعملا

 ”يلدلادرفلا دحاولاب قثف
 0 كات رست دعو

 : اشايلاكب اىوملا نع 272070
 ا

 نداذا ىّتدبرعش لازي ورا الط ا ل عجأ 1 1 لا 0 7

 رغئدادسوة هجرك مويل « اوعاضأ نفى أو نوءاضأ لون ردو كر كدر غ ةبارشلا ل واجب
 ناك ة فم رنحوبأوةليل لك هتيلج عهس ةفينحولأ تاكو مونلازخأب قا اذهددر ويرش لاز.الف د ركلة :اننم عض

 0 ودم

 ةفيلحول أ ىل صف سوركتو هو لايل ذنم علاه ذحخأ ليةفهنعلأ [سق هنوصدش» حول دعم هلكل للا ىلع 5 ع ل

 0 0 لني وعدت الوأك ار هياواسقاو هلاون اونذئ اريمالا لاف :ريمالا لعن ذات اوهتاغب بكر ودغلانم .رعتلاةذاص ا يرن لعامل

 هدم 1 اراك لاف كتجاساملاقو هسا ىف هلسونريمالا لز هل قدك طاسلا 0 1! عدت : هدد فورعم لا من ممو)#

 نيعجأ مهتيلختب سم اذهان موف ىلا لل اكلت ىف ذحنأ نم من لاقفهتيلذت ريمالا صر لايلذتم ودعا «*ي(ةفملخ

 تلففح نيالا ف 'لانعضاىئفانلاقو هيلا ذمةقينحول ؟لرتالف هءارو بشع فاكسالاو ةفينحوبأ اينكرل | ىحاوت نم هينانسجر ناك
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 عضوملا كلذ ىلع لنا بكسوةرغسل ااهملع طسب وةرغح لمرلا ف :رذح دقو فينحابأ تأ رفاوريستف لكلا || ٠ هيفتوبص ايس اود لف لفعمواكأيتااوهتشاقنيعم ليصف مهل ىوش دقوتكمق ير ط ىف ةفينحابأ تيأر
 مدلع هنلانمالشف ملهةمهلائثاذهنافركشلاب مماعلامفْئش لك نساولاة ف لانايعاوشلا اولك افا
 امة هلاؤد- باتخدهتعمسامتريغلا نعة م حاب دعب امهتادبعا,ىروثلا نايس تاقاض:أ كلرابملانيالاقوأا

 لاقفةفينحايأروصاملارفعجو بأ اءعدفسونو بأ لاقو. انمهذيام هتانسسح ىلع طاستأنملّمعأ وهلاَتفأ]
 هّللاد,ءناك كد فلاخ ةفينحوب أ اذهنينمؤملاريمأايتش زحاب أ ىداعيناكو روصاملابحاصعبنرلا | ٠

 لاقو ءانئتسالازاجنيموتب و مويب كلذدعب ىنثتنما مث نيعلا ىلع فاح اذا لوةيامهتعدتلاىذرسابعتب ا

 شل سيل هلام عزم عسبرلاتانينمؤملاريمأايةغينسو لاف نيجلابالمتمالاءانثتسالازوحعال ةغينحوبا] ٠
 كدضف م_مناعا لطبتف نونثةسيف ملزانمىلا نوعجرب مك نوفل < لاق فيكو لاق ةعبد لدنج باقر 00

 لاق ىدب طيسستن تدر عبيرلا لاقةفشحو أ رخاسلفةفيتح لال ضرعتتال عبي رابلاةوروصنلا

 ىأ ىف ىّرلائيس ىموطلا سابعا اون ن اكو . ىسفن تصاحخو كتسصافن ىدياطمسأ نأ تد راك نكل والا

 وهامىردنالل- .رلا ق نع برضإ هام لج ناو عدي نموا اريمأ ناةقتحارآ ايل اعف هيلع قاف ةفينحارأ ا
 قيلا نفنأ لاق قط ا,لاتف لطاسلاب مأ قاب صأب ينمو اريمأ سابعلا بأ ايل اةف< ع برض» نأ عسا
 تبمكسلا نيديزب لاقوهتطب رف ىو نأ دازأ اذهناهنمب رق نة نينح .ونأ لاق عهنعل ا ستالو ناك بح

 اذاةروسةريخالا ءاشعلا ىف: ل نْذوملا نيسلسا نب ىلع انب ار قف ىلاعت هللا نم فوم: ادب رشةغينحولأ تاك |
 سقت وركشتب سااجوهوةشينحى أ كات رظن سانلا رخو ةالصا ا ىضقالف هفل نة ف دحوأو تازلز

 رهفلاعلط دقو تخل ليلقي زالاه ف نكي لولي دنقلا تكرتتج رخال ف ىبهبلقلغتشدالموفآتلةفأأ ٠

 ليدنقلا اذاوتنذأفلاق كتجرةعس ىفولدأوءوسلا نمامنمبّرقي امو رانلانم كلدبعنامعنلاوح أ اريثرمتةرذلا ثم ىزحي ماب و اريخريخترذلاقثعىز بن ماب لوقي وهومسفنةحط ذخأ دقوئاقوهو | ٠
 ىلع ماك !لاقفئادغا اةالصل تنذادقتلق لب دنةلا نأ: ندب رتىللاق تاحخداملذ ٌئاقوهوودز

 ورم ن دس لاقو ليللالّوأءوضو ىلعةادغلا انعم ىلصو ةالصلا تأ ىتتسلج ونيتعكر عكرو تيأرامأ| ٠
 عج تي إيلتماعناكسحو ةنسنيعب أ ءاشعلاءوضوبر فلا ةالصءيلع اظفحاسيفةسفينحولأ ىلسم || ١

 عضوملا ف نارقل امن هنا هيلع ظفحو هناريسمجرب ىتحلبللاىفوؤاكت عمن ناكو ةدداوةعكر ف تآرقلا |
 نسحل اانل ًاس ىنآ ت امال هب: نعةفنح لأن يداجنبليعم لاقوة فال ةعيسهيف قوت ىذلا |
 دسوتتلوةنس نيثالثذنمرطغت كلر غغوهللاكجرلا# هلسغاملف لعسفف [اسغىلوتب نأ ةرانعتا|
 زك ذدقو :ريثك هلئاضفوهبقانموءارقلا تحضفو :لدعب نمت بعت دقوةنسس نيعب رأ ذنملبللا فك ذيك
 اذه لفهنعءبارضالاو هك رت قيلالاناك امرك ذب كلذبتعأ اربثك ًايشاهنممخ رات ف بيطالا |
 نور عابأن اىورام ل ذنفةبرعلاةلقىوس ئيٍباعب نكيملوهلظذحتومعروفاالوهنيدىفكاشدالمامألا |
 ةدعاقوه اك اللاّفالم دولا بحو» لهلقثمابلتقلا نع هلآس ءرك ذمدسقاى :ولايرةملاءالعلا| ٠

 دو قات هلئقواو لاقف قينهملار تح هلتقواو ورت ولأ هللاقفهنعهنناىطر ىفاشلا مامالالافالدشمبهذم

 نالوتد نمةغل لع كل ذلاق هنأ, ةفينح نأ نعاورذةعادقوىلاعتهّنلااهسرح كم ىلع لاطملا لبا |
 لاودتالا ف نوكتا مارعالاموذوهوفوءونهو هوجو هش أو هول | ىهو فورتابةب رعملا تلا تاماكلا
 اهاتباغدحلاىفاغلي دق دب اهايأانأواهاأتا . كلذفاودشناوفلالابثالثلا

 دوصقملا نءاج وتتناك ن اواذهو لعأ هئلاوهستغل ىهفةفوكسلا لهأ نمةفنحول و نيبفوكسل اعل ىف
 ىرحاةئسل فو ةرعملا ننام ةنس غنى أ ةدالو تناكو رسشتت ]آ اف ضعبر هضعب ظدترا مالكبلا نكس

 كراسملا نب !لاقوهبلعناك امىلادعن لو لرلا انو قالا هباعرو راوؤلا ةمرح نعاريسمتلا لازؤحتسرو 0

 أ | لتقأ موبلا ىدوطلالاقف سانلارثكو روصنملا ىلعةفينحول الشرف كلذ فرعت ةقينحوو اكو ةغينح

 لرأ ف ناك والارثالا
 عئاضبل |نادصأ نمرمالا

 كندا ضد
 نينس ةغاردلاةعاسص مل اعو

 نرشع ىلعهرع فانأ ىح
 امو مهلعل نم افرح قامو
 باب رأن مد اون غمتجا
 لاعلان م ٌعمو-هغلا

 راصف هنالاربك ايهسيلع
 هئالعو هريضع نابعأ نم

 لمعت الغتشمةننادجر ناك

 ء ساو ورمل ق ةفاندلا

 نك ايهما حنا قفا
 حاف رصعلا كلذ ءالع
 ةدابلا نابع نمكقرف
 ىتفلاةفاسضلْرو زا

 ىلا هياوبهذ فروت زا
 تهذو قتار_طاضعب

 ضعبلافطاتمرو رملاىلوملا

 اورمشاباملف سلجلاباب رأ
 نم اويلط .ماعطلا أ
 ,مودرملاوبطملا مهل عمت
 نيفاردلا ىرىل-ءمتاق

 روزملا ىتغملا لاف ةإهجلا

 بهذيل ءوحرملاكااريشم
 هنم مهغذ لداجلا اذههيلا

 ةتاشلهءاردزا موحرسملا

 نمالا كلذ سين هنارلسعو
 ىلاتهذو لهخلاة كاش

 هسسننفو .بطخل ا عج

 هئاردزا نم ماظعرتا:
 لزوم دعب اسف هربت و

 هنم اضوثو كالانه ءامولع

 برص مث .نيتعأ و ى صو
 هحتولو ضرالا لعموحو

 لاهتسبالاو عرضتلا لاكي
 لاعتملا ةرضحنانح ىلا
 ند ضالةناه:منلطو

 تنانعمتلا اوله اذه و

 لضفلارشاعب قودللاو



 11 هلوقىلع ذاككمنافرعلاو

 ْش مد[ لقالاو نيس سو ثالث ليقو ةئامونيسجة نس نابعش ف لقوب> رزافافوتو مدأ لوالاو نيس و بحب رقى افىلاعت

 || ف فوت ليقو . نعسلا ف تع هناليقو عمصلا وه ازهلعفن ملف ءاضقلا ىلل نسل !ىفدادغبب هنافو تناكو ||| ماق من اعداذا عادلا وعد
 راز ر وهم لانهوريقو نار زمكناةريقمىفنذدو امهنعهنلاىىذر ىفاشلا مامالا+ب.قدلوىذلامويلا ||

مد اوهوةروصّةمفال اهدعب وةلمهملاءاطلا فو واولانوكسو ىازلا مضي ىطو رو
 ١ خفي لباكو ىطدت 

 1 نمةعاجاملا تش دنهلادالب نمةفورعمةمحان ىهو مالاهدعب وفلالادعبةردوملاءابلامضو فاكلا : 8

رست ىن:دامهماعمالكل اىلاةجاحالف تافورعمامهفرابنالاولدابامأو مهريغوعاسلعلا بارتسلاب تهجو 5
 أ دهتدعسولا كلا ف

 || ىبوةيقوادهشمةقينح أ مامالاربق ىلع قوجلسل اماش كا مناطلسلاة كسل م ىفوةسمىز راو اروصنمنبا ||| “سنم موقلا كحاضت
 200- : : : ١ ةمداصم ءمّتالذناا ل
 مههاثيبف اهودهاشيل نايعالا نمةعاج املا تكر كل ذةراسع نم غرفانوةيفنعلا ةريبك ةسردمهدنعأ| نمكلذتااونطو

 ه]معنإ امتطخلا ْنَم 1 و

 هه- و قوساحلاىلاءاحو

 ةدش نسمىدن تاحارح

 و ديلا تي ع ا ع نو نول د ا ا ا اا كو

 هدشن ا ودرك ذمدقمارعاشلا ىضاببلاب فو رعملادوعصردعحوت أفي رشلا مهنا علم دذا كانه || باطتحالا دب ءراصتالا

 دعلا ف بىغلا اندهدعمف ع ادد ناك لعل تار | مورلا مان شل مانق
 ' دعس أد يمعلا لغفاهرشت اف * .ةتنمضرالا هزهتناكالذك | ديرآلافو ىتاملا دب لبقو

 ٠ اا ريثك تاكو زوافملا ف ناناخو طب ردع هلو وره ةنيدع ةسردمدعس ىبأازهلوةينسةرئاحدعسوتأ هزاحاف | فلوخدلاوةعانصلا كر
 .٠ || ةنس مرحلاففوتورومالا ىف هنوعجاوناوناكو هتبب مزلوةمدختا نعم هر عرش عطتناوفورعملا لوريل ||| دعب أفلا لاف معلا بلط
 راو نيسجنو عسا ةنس ىلا ودهشملاءانب ناكو ىلا هّنذاهجر ناهعصاي ةنامعب رآونيتس وعب نأ ْ وهو علا بلطت اذه

 أ ةئامعب

 || كلذكوةينسيلأ مامآلاربقىلعاده ثم ىئبهنا ءاشث ا مناطاسلادلاو دمتتالسر بلآ ةجسرتىفمرتدقو | | ديك دهجصالا لسصحتال
 | دهتدلائنبىذلاناكلذد عب ت دج و ٌتءْئاتن نأ نمت الاى ءباءدقوم راوتلاضع ىف هتد> وأ م

 ||| ترحاكرئابملا ناكوهوروك ذملانالسرأ بلأ نعةياينامهانبدعسابأ تارهاظأاوروك ذل ادعسون؟ةيقل او || نسم دي الم قناف مزتحو
 || مانأ فةرامعلا رات تاء اذ ىلعل دب وقن راعل اهذمهنلاةرامسعلا تنسف مهكوام عماونلاةداع | نيل اذا لا
 هذهملمقتالتناوداتعملا

 لملاك || لإ يل ا بس | مود-رملا عرمضتق فاثولا
 || «(مهلاراشملاءالضفلا ةعالادح أ نوبح نيدجنأ نب روصنم نيد متلاا دبع بأ نينامعنل اة قينحسوت اوي لا لودتا ف

 ا[ للود ل "الا ا 01| رب[ يد بسس ل ا 00
 ا هلوديل عدب سمالام ىلءليذلاو نيدلاوهعفلاو للعلا لها نمتاك لاقفهح راب قى ارا اربمالاهركاذ 4 0
 ٍ ىكلامناكو عضوملا اذهىفىضسملا مالك هتناهريغو بهاذ الوصأ فالةتاناك اهنم شتات: دخأ ى : 1 0 : 5 8 10[ ةممدسل ىفملا ول سقت

 باكو هّعفلاق رابح الان اكو نيب ديبعلل ةوعدلاءادتب ابك" فنضوتيمامالا بهذمىلا لقتنا ثبهذملا

 || هنرك ذامنا اذهوداش كلمهدلو مايأ قدتةءظو ىلع .رهسأ مث همانأ ىف ابفوتسسمناك دعسون او نالسرأ بلآ

 ِْ معأهللاونيلقنلا نب عمل

 ا 0 5 ىركشاو هتوناحامعام
 (!!تامعتلا» د ةاضَد اضل ودل < نأ اكد ل د 1 5 2
 نامعنلا نت ىلع نسا ىبآةجررب فرصمةاضق راب باك قفالوزن الافو اضأهةغلاقراصقالا جلاب لا هن رافسج

 0 اناعوهيناععرعلاو نازل له نم لضغل باغ ىضاقلا دمت ن نامعنلاهون؟ناكو هلاثمام زوك لا

نلا مايا ف :رعملاو لمعلا رعشلاوذغلل اوءاهقملا فالتحما لعوممفلا ود || 00
 1 لهالفل او فاصناو لمع عم سا

 دودر هلوانسحاب كب لاثملاو بقانملا ف لعو عصس لمأ و فيلأتن سحاب قاروأ فال ؟بتكلا نمتيبلا ||| نرى لدعم يش

 001 هدقرصصتلو وءاهقفلا فالتا باكو 5 رس نب ىلعو فاشل و كلام ىلعو :فن-ىبأ ىلعدو هلنيغلاخنا ىلع ْ ودا

ملاةيكامزالمروك نملاةفينحول أ ناكو .ةبذتنملاباهنقلة يهمل اةديصقلا هلو منغ هللا ىضر تبل لهال | راض ىت-داتعملاهح 1
 001 قرع

 .٠ .||| تام هبدم لطتلوهعم شاك ةيرصملارابدلالاّدَش رفا نمل بصؤاسا ود رك ذمدقااروصنما يدعم مت ! تاسلولا ردا 0

 هس يا دمج نرجارك ذو رص هلو نيتسو ال ةنس بج رلتسم ىف ف قلن تلا ندا

 أ[ دعل هي رأت قفالورنتارك ذو زءملاهيلع لصوةئسلا نمةرخ الاىداج لس ةعجلا هليل ىفوت هئاردوجح | دار ناطاسلا ةيسردم

غما نمهعم لضاولاهضاقلاةفزع اةاضقوهدالو رك ذو زعملاةاقو رك ذ ْ د دملوت سوو هند دع
 ١ ذ# نب نامسعلاة فشضحول أب ر

 ىبتنا هرقاق ىدادغبل !ىلهذلارهاطابأءاضقلا ىلع فل“ ادقارهوددح و رصمىلا لصوااو ىادلا | ةدلبلا ناشاذيوا

 || ةثامدرعو اهلغفحة سفن ةريثك اراب كك و رعدق دمت هللادبءون أ هدلاو تاكو قالوز نبا مالك ٍ
 ١ : 3 3و ةسردم م نر مشعب ةرون زا

 قنفدو روك" نملا ةفيثحول !هداوهبلع ىلضو ةئامملثونيسمتو ىدح تن سبح زف فوتو نينس عب رآو
 ظ ةبمخدساأناير يكل أ ل ا 93

 1 10 مح
 1 ا 0



 6# 1 0 ا م ااا ا حس حس سمح سس صسحسوب يمس مسا سم يسم ا

 ياا بم || أو سايد ةفنسيالداو ينس عيراولام:ر عت ناووت باو حارضإسل
 د ا ميم ا د ا ل ل

 قرن عاملا مة سرالم ل زعلاهداو سالاب ماق ا ورعملا قوت نأ ىلا هيف نيك راما نو رصم ساو ليت تضل

 7 نيسمخت لما د ةئيدع ىلءام_-هو برضا رادو نيعما ل |سازوك نان سملاى آى طاغلاىلاد هرذ اضن را ذمدس دقو رازت
 ةن.دعاشاب ورسحتةسور م .[|| هتعنمو هتشتلطعةبوطر روك ذاارهاطابأ ىذاغقلا تدل نأ ىلا كلذ ىلعر ساو مسا ىف كارتشالا
 اسم شردملو وهو باح ةكسس رغص لهتسم ىف زيدل اورصم نيد ىت جااورب زل اىلاروك نمازي زعلا كرذال اوخالا ىسلاو ةكرشلا نم

 5 مىوتغلاهملا ضوتو قرلكَسا هلاسو المع ارفةعانملبايدنعهعمدوهشل اوهشلف هل هيلازهاط ولأ لم نال ونيتسو تس

 سوم ىلا لن ئرامدلا لاو / زعلادلق ثودلقت الا قياملاةهئازب زعلان يق سلا نهدي امس ءالعلا ىأ هذإو

 قينر اةيصعب اشار ناواس عوزحتأر 5و6 :رهاشلا عماحىلابكرفالقتسمءاضَقلا روك ملا نامعنلا نن ىلع سلا انأ ىضاقلا مولا اذه : 0

 2 ةعكرايدبايّتْغم بصن م ًءاضَعلا هاصم فناكو نامعنلان ب ةهلئاد عاب اخ ىراقلا تاكو هإ هم ًارقورصعي ق يتعلا عماجلاىلادأع

 توعبسس مول لك هلزيعو ةضفلاو هذلا قرا .غلاوةمامالاوةباطماوزب زعلاةكلمعسمجو برغل او نيمر طاوماش !اوةيرضملار اندلاب |

 بصنا نعدعاقت مامهرد || د وك ناارهاط وب |ىذداقلا ماقأ 1 اودحأ هنعرخ أبو ومرظع عجب ف هرادملا ف هرصت مث 3 ليد اكملاونن زاولاوأ |

 نوتس مول 1 4 نيعو ترمس لقت ةدعقلا ىدهس ىفوتن 1 ىلا هيلع نوععست وهملانوددرتب ت تن , ربل انام والم اءهتيب قاعطةنم : 3

 ةيسننا هجو قوثوامهرد تااضنأ ار زعلا هلثذأ أوامول رشعةعبسوةنس ةرشع تسهر الوةلمو دنس نوفاثو نامهنسو اهلتو نيتسو

 ةثامعستو نيعيسو ثالث دمع ل مئاضب اد اذغبب ىف ءرغلا بناجلا فيس دقناكو لضفهنف نك مفةدملاءذهىفماكحالا راني راس ||

 الضافاملاءهللاد جر ناك |١ امرغلاو سدنتو طابمدب كس اهيلاض هوقو نت هللا دبعاب 0 ا نسالاانأ ىضاقلا نا ممل
 مول_علا ءاذتقا فادح ىضاقلاهعم رذاسو نيتسو عبس ة نسق ماشا !ىلازب زعلار ذاس ٌمداع اهب فلذتساوابملا حب رفن راغطلاو ٍإ 0

 قَد 7 فراعملا عجو 5 1 نما نسل او ىضاقلاناكو ساننلا نيب ل هناكمدهتووحنأ سلدبو روك ذملان نسال اونأ 0

 دسلا هادطاحالاو مذا ناكو سان !امانأ اورعشلاوبدالاوة يدر عل اوهعفل 0 داو هاا اوءاّضقل ال ءامجتم نونفؤدع ا ع

 ريسفتلاو هقفلا ف ىوطلا هلوقوهو درهَدْلاَدهش نك قىلاعثل اروصنم هو اناا هرعش نمؤاملعل اةقيطلاىف اديعتارعاش ْ

 لاعت هللادجر تثكو ىئاكامو ىنتأ اد ىذأ د مدع لعهنبعتعقوذم 35 مدع ىسمأم قد دصدو

 فاراتفتلا م رش ىلءةيشاح || مث و ىئحاحنعتمتو © هيندعتامل ىرما هات د مدقالو هل فك ل#يقت

 مالكلا طس وفرصلاق : عملا فاضأ ىلاعتلا هلدروأو

 دتاوسقلا عج غلاب و بعام ونحو أو 5 ىرامووذكىعر تسل هإ. هدفا لص 35 بدا هلك قددص

 قكموظنم هو تام-هم او ٍبهذلااهدنعج رمل ع هكر تلك

 نملتاسرةدعو هقذل الع باك ىفكالوز ندتوبأ ااضن :ًااهدروأ اورمصت ةلاقيمد هاك قمرك ذمدقملاىزرخابلا نسملاوبأ 0

 هللادجرةدن 0 2:3 ا ئهوتاسالا بلك اههفنسحأ انام 6 :ًاروك- لما نسحلاىبآة جرت قرصمةاضقرابخأ

 نم (عقوامرخ 1 اذه) ى.ء مول تمرحا ني-تمرح 35 قاتلا دع لج د#َ تاق رع تو ةرعدو “تمر 8

 موحرملاةلو دف ممابفو ' ناريعااقبا أوس قوطح نم 5 تضافف معا عمتضاقأو 35 تالا, ىاج تحانتساو ْ

 معلش نب ناعلس ناطلسا تارس+ اللات ااةرتع < ارختلقلا لف تمرض دقلو ٍ
 ل ؟نيطالسرمثاع ا قافو توكت نآف دكا, تذحت د ىحسفنلا ى ىم هن ملت 1

 سراق رايد تاف نامع
 سوركت ناعالق علافدازغب
 نات 1 عماق دار غلي نادغو

 عماخلابودو ىجلاهتءاصأ حزب زعلا دنع ةمرهل ارفاوهماكحأ ىلعار مستمر وك ذلانسحلاو ل زيلق 00

 ا ولن تا نيذثالا مولى فوتو امون رسشعةعب رأال اعماق ًاودراديلا ىضمو هنقو نم اقف ماكحالا راقت ها

 ميم ركسعموهو زب زخأ اىلادغلا٠ نم هتونان حيرخأو ما رص رأةنس بحجر ند :

 -نمهيلازب زعلار انو ةزيبلاورثبلاب فورعملا ركسملا ف توااثلا مضوق ةكربلابت الا فو رهملاعضوملا |

 د اردن الث ىهورصعزإ حت ءارجل اواهمف نفدفهار لان هرادىلا ةزانللات درو رصسملا ىفءبلع ىلسص تح

 ناكوةجرتل هذهفروك ناادجع هنادي أهدت أ كاز زعل السر وام مورلا لو زنلءار لاهل لقامناو
 ةااا» 2 : 0 ايي

 اذكه ةعكراس 4 و5 29

 ررعلفةعب رولعلو لصالاب

 هصوعم أ
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 رفعم ْن د ملاوةرفكتلا

 تحاص نيكرسشملا ةاّمبع مام

 هللادبعاآ تالابوت سعة ناماهف ةرانب ضاقرب راغل ردم ولامع هلبادجتر ةثاعلثو نب " رمدعو عسل ٍ هر ماسلا

 نمداعم بجرنمنيقبناما سيلا مول زب زعلاركسعم ىلا هتقوف بكرف ضرااهنع فض ماضن شاك 1 ل لو 5 قافحإلا
 لوزتلاىل ندعي مفافيسمدلقو هيلع علشو ءاضقلاز زعلاهدلةدقوةعبللا مون فرصع قرتعلا عماخلاىلا هدنعا) ذ

 ئرقو رصعيق رتعلا عماجلا ىلا هتيب له نمةعاججو هذلولزئوءرادىلاراسفه لعل نمهفعسُمل عماجلاف 1 كلم برقا ذاا وهند

 هتبالو عجب ن سلبا نأ هيخأ لحن لثم ناكوة عملا الصدعب هلك ١ انرد هيدي نين نمسا
 نيعبسو عب رأ ةنسةدعملا ىذفو

 قوز , زعلاهيلع علشوزب زعلا منن ردنكس الا, ءاضقلا ىلعز زعلاديعمساتلاابأ هدلو فاذتساةثاْلتو ٍ ةلواملاهتنمه ا تنادواب ردف

 نادر جاكترو ذا نامعزلا نب دن ىضاَملا رم ءنيعبسو نسج ةدس ىلو الا ىداج لبتسم ةعبلسا مو ١ كلم نم ةلانفان رغو أك .

 قدّعا|ناكو و مجلاف حف هرك ذمدةمارهودس نسما ىنادئاقلا هنأ ىلعر دوك ذملاز زعلادنع مساقلا ا بكا اوكلا لوانت دهام

 ٍ وأز ملاثاكو اتمهما,وث ناك اورانب دف ال .آ هنالث نادصل ناكو هصاومخالا ءرضت لو رب زعلا نس 5 ا نم هرعلا عصأ دعاقودو

 ةجحرب : الو" قزوك ذملاناعنلاة فتى ىضذاقلاىلابرغملابوهو مدقتدةروك نملاز , زعلادلاودعم يع انا ارطذ اق ماموك اهمراص

 8 غرئاك- ف اد#روك لالا مدلو فينوس اداف هناَعُث دسحلأ خئاصلا عم مسلك نأ وةضفبال ارطسا لمعت ا هي نمرملا نصدتو

 اكناكفرضم ئداق هرهلاعفاد جى دلو لاف هغمتساحا نم هللا.ةفزعملا ىلا ةخن-ونأ هإتبالراطسالا | بابتلاعبسسلا ورق

 ربداقملا عم ةداعتسلا ةيقفاوو مالكا اذهب افاثاذهلف رصمذخاب اندست ده كلاكر زعلان اللاق ٍ؛ قناوكخمللاد متو

 تناكوتييلا اذه نعمخرختالو كين دعب نم كلءاضّقلانا هللا ةفانرك ذاك نسل ١ هنأ نع بوند

 ةنسلوالا ع ررهش فبرغملاب هندالوتناكو .مابآةعب رأو رهشأة يجو ننس عت تبا كأةنالوثدم

 تاق دارس دنع نيملاعل اة ارم

 دسم ناكو ل ضاقاذهز زعلاهداؤ لوقت برغم اب ىضانأ او اراذاز ءلاتاكر وك ذملادع ىذاقلالاقو ا هناثقي ل رد ل

 نكرعسش هلو سا. امانأو و رعشلاو راش الانبا اردلاوبدالا نحةريث موا ءىفاننفتم ماكحالابةفر ءملادتحا هك رتل عارلالاعستلا ىلع
 نشا :اوتضم سدنو عبسسل 3 ءانمسلاودب وذيل اهيشمانأ هلوقكلذ 1 هللادجرناكولزءاالحر

 هيحترأ عمطم نمىللسهف 5 :ئ.عدرهس ًاوىداؤف تلغش 35 هتعنف نسا لماك انو

 تايلارامدلا لمح ي# اوه تماش ىبتوش و 5 نينح ىء2تفرضناالاو

 نيتلاهلا ىلعرب دقلاتناق د تاتاماو تنم اها
 ىدنقرهسلاىرذعملان لسان هللا زيعهيلابتكو

 ثنا رغهلئاضففديحو «ب ليدع الف هلالا دبعوأ »ب ام ”ىلعةاضقلا تلداعت

 ليما فدسل !قلاشاك دع ًامازكع !ىذطموة ع مقل ا لسل> عافمقريطا'

 اولاتل اان تريةاوا 5 ليسرلم امغلاو ىطعن و 35 فيلح هلدادسلاو ىضةيف

 ! امادثمادوجتواعو دماكلم
 ا هنم عقوادوعمار فم

 ١ باذزعلاقفندلاةادع

 | ىلا هكلم غتابو مالا ٠
 | تامدقو ميلاقالا عبسلا
 ١ ةعاقلرمداحوهو هللادخر

 : فاهلثمو مل ىئلاراو ا
 ليا اةدهاملارضح ناو ع سقوهنرباتملاقر اذا و لبئري جال عمذب وَ ال وأ راودلا كافلا نيعاهتناص

 3 ْ وزك نلارعىضاقلا لابنك ١ مرر رف ها
 ق.نأض وراهرواطس ناك ب نر * قورنأم كضد رقنمانأرق | اهحور عانتو ءانعسلا ْ

 قيرطلاىاماهلزانم .« تياطوتحرأت دشن اماذا قيتفكلسماهنبعو 0 ا ءازوسملاعفاصتاول جلا

 ق.قحةمركم لي تناق موللك ىف !ميانلصاوف قوتتانترابزىلاتنأو 5 معافا لا نوةئاناناو ةيلعلاهتمهتناكة وخر و

 نيد ءاندهاشامةسابرلا نم ةاضّلا نمضاقل رصعرسهاشت لورصمةاضةرابخنا ىفىالو رش الاقو |! (يقاستلال ابيس ةيئاطاسلا

 ةماقاو ظفحملاو ةنايسملاو اوملعلا ن نمهيفقاملاقامكس ا كلذ قذاو و قارعلاب صاقن عكا ذائغانالو نامغتلا : لاقوةسنامعلا كلاملاب

 فروك نمازي « رعلادبعرساقلا أ داو بما سا ةئاماثو نينار تالث ننس مرد قوت سهلاو قحلا ا جراوتبىنعان م ضعا

يبلاعمس راصقريسءال سيمللاو نينئالا موناهفراغني تاك دعب ماودلا ىلةسصءوةرهاقلاب ماك الا أ هماكح اودرانا [ طيضوةمانأ
 / تان

 نول ”رشعل هفرصف نانهعنلا نب ىلع نب نيدسحلا هللا دب عود ا وهو هبح ًاداوالوأ هغلخ ناكو ل هس دو و 1 ةناملت هسمانأ ىف غفهلا

 ةصاخ سيتاو ننث الا فروك نمازي ,زعلادبع مساقلااباءدإو فلذقتساونيعبسو عسسةنس كوالا ىدامب نم 5

 قوتادونيناموسج ةنسر هئلا درع مول رينا ىلاءعممدعص نري زعاادنع د# ىماعلاة تتر تعفتراو

 20 ول .

 ىف رعلا

 رنغص نيدأم انصحت وخس و9

 ريبخ لثم ل ئينيالوزيبكو
 ىف هللاهترلقتنا دقو

 ©>©>]هش+7 بدك“



 نث ريشعلاو قاتلا موسبلا 5 سس ص
 عنب رأ ةنسرغص نم | ك املاهدلوهدعب نمصالابماقو روك نملادمت ىضاقلا هإسغ كو هستجرت ف روك ذملايراتلاف زي زعلا | ٠

 اهو ةئامعستو نيعيس 52 ا هلع ةهلزنملا ةةتلص>انأو ودب طرسل وةعفرهرزع:ةازتمتدازو هلاغشا ىلعاد* ىضاغل ارقاقدرك ذمدقملا 51 9

 ةةيطتطسفىلا هتزانح أ || حوتفلاون أ ذاتسالاوال.لعهتاقوأرثك ؟ناكف خو لاو سرنلاهمزالوهللعترثك" ةلودلا نم ةناكملاوأأ
 . ءاشعلا دعب ءاثاللا هل ىفرثو هتاعدد ازت ْمتقو لك ه دوعن هنأش ماظعو هتلالح درك ذمدقملا نادر

 مومسهلا لاك ديلا |١ هتفد لل عفةووهبلع صوةرهاقلابه رادىلاو الابكرو ةثاملتونيناسعو ع ةنسر مص عسإ ارورخلا ||
 دنع هيلءاواصو تازحالاو | ىغو وب رغلا,ةّنامماثونيعب رأةنسرغص نم نولحت ثالث دحالا موي هندالو تناكو هرصق لا فرمصن ان
 | رهش نم نولحخ عستل عانعت رالامون رصعىتااهراد ماروك ملا د ىضذاقلا لّعنف هبادكأ ضعبل هرادك اا ١

 هونك دو ناوضرلاوةرغغملاب ا ةفارقلاره..اوهحتأةريقمىلاروك نملاناضمررهش نم تول مشعل ةعجلاةيشع لفن ةئسا|نمناضمز 0

 قسم عساها قتسس ا

 هلاوعدو فورعملا ةعماج

 روهزسملا عاجلا ةلاسق | راد خرهش نمرثك ؟ضاقريغي رصمتماق روك ذل اهتلادبعو ا د ىضاقلاتامالولامتهللاءسهجرأ ٠
 ىلعفابلاّمادإا نادحسسق ا د ىْداَتلا هع نع بوذب ناك ىذلا نامعنل ا نب ىلع نب نيستا هنا دبعابأ ءاضقلاريصم بح اص انما ١

 ناكوروددلاوراصعالا م || ةجرتلاهزهف كلذرك ذمدقت دقو زن زعل اديعمساقلا اناددإو فاذتشاوهذرصو روك ذملاهادبعى أ :

 هراغهلهال املفعم لع الابحت | قروس اونا لثو نينو عسنة:سلوالاعيبر رهش نمنوأبتسلروك نملا نيس هيالو تناكو 00
 ا 5 9 1 ع 20 . ا :

 0 ىف 50 : نب ر زعلادنع مسالا ىلإ هع ناب ف رمق نيعسل 0 واةيسس نام رمش ع س داس سرد مون ىلا يسملا ْ

 00 8 ا لا سمت ةنس مرحلاسداس د حالا موف روك ذل |نامعنلا نب ل ءنبنيسملا قنعتي رضم رك ذمدقملادجتأ| |
 . نمكرسيب دقو ماع 27 ١ ءاكحالا ىف س.اقلاوتأ لعتتاواهح رمش لوطن ةصقلك احاها,تاذوهتثحتقرحاوهنر صف نيعستو أ

 تاربماو ماظعلا تاريسملا ١١ لح .عمهرعصأو؟ الاد عمتنترتلعو هلهأ نمدحالهإبقاعمت< ملورلا طفلا فرظنلاك املاهيل امضو | دارا او داع انامل 01 0 "1 و
 اهادحاي درفتولامما سملا لأ ءاسؤو .مددناءنم ىلع ددشتو ماكحالا ف باصتو رتل اد. عىف كل ذكوداول ادئاقدغب رطغلا دع مونربذمل

 كودك كلؤلملا نا ١ هيلاهضّوفامعيج فاي_ضاق لزب لودنمح ورا نم عنتماق قح هيا عبو نة ةعاسج ىلع مس روةلودلا| ٠
 ىذلا عماملا امم هرهعم | ض وذو ةئاسعلتو نيعساو نامتة سس تدر ريشع سداس ةسعملا موههع. جم ذنءهفرنصن ا ىلا ك احلا ّ 0

 وهو ةيئيطتطسةبفاش |١ سك الان امن نامعنلا تري لهأ نعدح رخاو قراغل كلام نب دمع #س نب كلام نسا ىنأ ىلا ءاضقلا
 تامزلانيع هلئمرت مىذلا أ ىلءىاوره ود نب نسحلاهللاد.ءى ا دئالاو روك ذملازن زعلا ديع مسالا لأ ىضاسقلا لتعب كارتالا |(
 0 م 2 1 ا ع 0 2 0 0 1 7 0 3 0 2 1
 َت الااذهيلا لثمن لو ١ مول كا ذو هحرسش لوطن سال راو ةعاس ف ف ورسلاب اب رض مهول تقف حلاصن ل ضف دئاةلا نأ يعمم 0

 الو قئرو_كناهبنادبال || ىثةدالو تناكوىلاعتهللاءهجرةئامعب راوىدحا ةنسسةرخ الاىداج نمنب رشعلاواثلاةعما || ٠
 ّىنبو قلبالا حلا |١١ ىضاتلاامأو ةناملُ ونيسجتو عب رأةن_لوالا عسب رليتسمنينثالا مونروك ذمار زعلاديعرساةلا| ٠
 سرادمةدنع هسيناركك ا ةرر اورل اريثك ناك هنادخع را ىف ىرضملا اع رغلا دجأ نها دب ءنيدج رو هتموت لاف روك ذمارهاطوأ 0

 مولعلا عاونأ اهبسرادب | ةئ_سةرعقلا ىذ نمت. قبلا فوتو بابشلا عم باش لوهكسلا عمل هك خ ويشلا عمؤش ةسلاحمانسح
 مو-هغل او الا باب رآ و ا لاسعت هلنا مهم .رةئاعلثو نيتسو عسبس 1

 ىنمنلا ولوأ هب جمد امم | :ّ ش
 مقا سد نم ناهريلاو ا

 0 : ناديدا نايدالا 1 3 0 “ع 280 3 0
 ئىد 0 | منين سمنة دم ةدالولاب ماقأو روصنملارفعج ىلأ لبق نمةنيرلملا ىلعايل او ناك هناو روهُشسمريسغ هن

 د( نيعج امنع هللا ىذر بلاظ ىبأ نب ىلع نب نسما نيديز نن ن سكس دمتي ةنباة سفن ةددسل ازد 3

 هدعدرب5 ناو نسل ااهنأ عم تلحس د ليقو هنعهّللاىذرىداهلارفعسن قوسا اهدو زعمرصم تاخد : ١ ١

 0 امعا 7 1 ا

 5 ا : 9 ١ هحرخافىدوملا لوو روصنملانامىتحاسوب<لز مفداد غيره سحو هلئث لك ىقصتساو هلزعذهياعبضغأ]
 نم نيدراوسال ىرسقلا ...١١ نارى ا ىلا يبتناالف هتادف ناكىدهملا جا !فهعملزب لو كبهذئثلكيلعدروهسكنمأ|

 ىوسئىرغلاورادمالا | ا ا 9
 راو ير ل ْ 0 ذكعرحاحلا,تامهن عميوع اوتار ريت :ريعم ف نذدودا دعس قول هنأ ليقو 0 نم 0 - الإ تيططاةلاقاذ تار هزارهدصل اوتار زيت ةريقم ف نفدودادغس ىفو) هنا لمقوة تي دملانملابمأ || ْنَم 2 هد فرو 1 9 8 9 : .سفن ةياهسل فرصته | ةسدن ل ءرحاسملاو ىدوملا نب ىلع هءلع لصوةنس نيناٌمو سمت نباوهو ةثامو نيتسو نامثةنسسىفكلذدأ]

 0 0 هنعهّنلاىطر ىفاشلامأمالا نا ىو رب وتابقتل تا اصلا ءاسألا نم ةسفن تناكو لعاهنناو هم ران
 0 || داقتعاا مف نب رضملا نكو ثني د ااساع عمسواهملارضحهستج رن فروك ذملا جراتلاف ةممملخدألا

 اضأامىن و فنعضلاو ا 5 2 5 . 0 و 5 1

 5 1710101 ق1 131101 5 0: 1133010701 ٠ قاس موك او كو كو اج 111901711 اك 1 ا يراود اسر والا الاد ناك يك فابن الاىاودو منع ||

 عاوفاب ني#تاجملا ةيدرتو ( نا - نكطنا.د ع)



 ةفعطالاو 0 0 الا

 رسلا اهنمو نيخاعملاو

 ىل_ءمانب ىذلا مفعل ل

 ةيئيطتطست نم ة] تحرم

 تن ةارسغىد->-اكأإذ دو

 ضرءل اولوطل افاسندلا

 رسل ااهتموءانمل اًةوقو

 ةينيطنطسقىلا هنأ ءظعل ا

 مدختساوةنأم ىلع فيدت

 الاملذو اوظعاة اش هرف

 هع رطاف هل ىبو اهسح
 تافاطو ة-ب.ع أ

 ضعب فلو: ىتلاة بن رغ
 اهع ران تاينو اهفاصوأ

 دقو د وعسل م

 ةهتطعلا وك ادرم
 عنصصا اانا لال جلو

 عسبفرلا لاثملاعيدسبلا
 0 عاش امتاعدلا

 محءارلا متاوقلا عستملاو

 ةردلاكهناقاس ىذاادان" "والا

 سول هناقاطو لاوثماىف

 نمهيفامعارحاو لاثمح زد

 هرت ملىذلا تارغلا بزعلا
 ةاورلا هورن لو توسنعلا

 ىسحعو شاطعلاىورت

 لود هنأكح تاولأ
 قعقايملا عام نم تعدل

 ةينسلاةنطاسسلارادلهأ
 ىلعوةيمحلا ةسينيطناطسق
 دالبلاراطقأ نم اخر نه

 داب و رمذأح لكح نم

 ملقعالا دعشالا ناطاسلا

 مقنالادصنالا ناقاسلناو
 ىهاظعلا ةمامالاك لام
 ثراورهداملا ن اطاسسلاو

 ارياكى ربكلا ةفالبلنا

 ميز سرا
 الامل رمعم ارد ع 0

00 
 ك0 ا ل 71 1 ات ح٠ سم

 الونتث اموناعدزس تاضمررهش فتون 1 ىلا هيلز" َِى مو“ دود تناكواهرادقهنلع

 نول رصما هلآسف : كلانهاشف دبلة رااىلا اهلج ىلع ىقداصل ارذ ةعد نقعسانكؤملا اهحو رمز تنام

 : فرعي عض ذولا ازهودهاشملابب,تعرضمو ه :رهاقل ا نيدت الابن فو رعماعض هولا ف تنقدف مهدذءاهءاقب

 َ وهزهد ف عءاعدلا ةنأحا فو هرعماهريقودهدللاىوس كانه قرد مو تردلاب رد تسلا و ردن 0

 هو اج هني د هو عه هو رجل ع ا حا 2222-3
 6-50 : 6 حدا هه ها ه0 6-0 هج

 322 2 هك حشا 2 2-202 5
 هو وج همهوج هج عج جو 0 6 1 6| عجن عج وج هج مج

 ١ رس ا دحوت 0

 دربملاسابعلاونألاقان ,غاهلعحق ءارلاب ' غلب تاكوهريغو م الكلا مولع نيماكتلاءاغلبلاةمئالاوحأ تاك

 ناكفءارلاىف غلا عبق غنل 56 هناكلذو سسحاءالا رحأ ءاطعنن لصا و ناك ل ماكل اب اك ىفهمحيف

 هلزتعملا نمرعاش لود . كلذ قف هطافلأ ةلوهسو مالكسلا لعءرادتقالكلذان ايا ارلا نممس الك اخ

 تسلا هن اك ىتح مالكلا ىف اهدّدرت ةرثكىلعءارلا هنانئحا ربطالاةلاط اب هس دع ىضلا قورطااون ا وهو

 هلطاب قللت لغب تيطخلكتا وي عماقو فورخلا لادباب ملع

 رعشلا لاح اى م ءارلا لاخو دع هفرصت قاعمق ريلالععو

 راما نم اقافشاث غلاب داعف دع هلع لوُعلاو ارطم قطن لو

 ةليغلا نالوا هتئاواما ولمن ع نمذاعمىلار ىنتكملا ىبعالا اذ هلامالاهتفدرتن راش رك ذدةوةنع ىكعاسو

 اذ_هلاقفانل: ةعالواسودشالن وك" ال مهعصطم لعفنأطإ جنن ريفبلا تعا ةلاغلا قالخانمقاح

 لاو روضتلاالو هر ريسغلا لهن : لوةبلاغلا قالا نملاقور رضا االودربت الو راشب لم : وى عالا

 رك ذورشبب لشي مو عمم لاقوهش ارق ىلعالو هدقرس ىلء لب لوهعصطم ىلءلاقوتاسراللقب موتئعبا

 1 قياس مهفالزانثاك هنالسودس ىنب رك ذوملاىلاو 8 ناك اراشب نالل قع ب

 تالف تان .رىرصبلا نسل اىلاساحناكءاطعن/لداؤتا م ىلزتعملاةلرت 7قباسنالا

 رئاكلاباوعسفتاو نونمؤمم منان ةعاجلاتلاقو رئاك- 7 نكت صرخت حراوطا تلاقو فزلتدالا

 نيئازتنم نيد ةلزخمرفاك الو نمّؤمالةمالا هذه نم قسافلا الأ و نيب رغلانعءاطعنلصاو بر قت

 تاحادقوت تزوأ ارتعمامهعاش الوامهل ليقف كدسعنت و در عومل اسلد ودمع زتعاقهساع نع ءنسل اهدرطف

 ةجرتفترك ذذقورمسالااذ#ججاوعم ىنعم الو لازتعالانيددتف عضوا ذه لعدببعنبور عة جرت

 قلثملاهبب رذاز ا نماعاطعن.لصاو تاكف كلذ مهام ىذلا هنأ ىس .دهدسلا ةماعد ةدانق

 هل نم تزاخلاا دهن ىلأ لوق هنذ اريثك مهراعش اف كلذ ءارعشلا ل معّتساو همالك نمءارلا فرحدطامسا

 وهودرك ذمدقملادابعنبل يعم ماَقلاايأ بحاصا اامحدع هس وط ةنائط ةدصق

 ءارلا .ةظفلءاطعن ا تندت 5 اكءاطعلا موالى نت 0

 لصا اوءارلا طقس ا اما هعمل 535 رضاخلصا ادن ولدك لع غل اهلد دوم ىف 1 1 لاق و

 لصاو لذاك ىتحئتعطقو دع هنقاعنت لءارلا صو تاعجأ للان

 »ب :لصاوك ناك ىتح - ىبةعطقو د را

 لادم الوافل * لصاوةزمهلئمىناعتالف ىخ [لاقو

ضرعتي ل هناالار وهم ارعاشلا ىدامرلا ىط ”رفلاىسلدت الاىرنكتلا نو رهنب ف سون رعونأ !لاقو
 ىلا 

 ةثامعب راو ثالث ةنس هتافو تناكو :لضاو رك ذ

 ءاوس نتف انعم رعتولا دب: انأالولاصولا ف عمطت ءارلاال

 هنق

 رخ لاو

 اذه > هضم ها هلوحرتملامسا نم خانلا ل نم طقس هل عار لصالاب ان كه ىزتعملاةمرت ىف هاوقرم



 كن ا 1ع

 ا .؟ |ىقنم تدك دع 0 ؟ توات اذاق

 ىو اًدغمللاَق ءارعشل العدق ويذوعالا از هذنم كا ودهش ةلاطالاىلاة-احالف عستم باجل ]| اذسو ا

 ةشرط ةواحناسأ ىهو اهتمتايالاهزهفشك 1/وتاءاورلارثك ؟امئاقابمصالاةزيسنيلعياعر

 ةيماحس قيطاعت تاب 5 د ملا ةلاد نع هعسأ ع نع تلاس ْنداّدو ا

 فدل "لاو نب رثنلااهتيز 5 انليلاك 1 يح ىرتامأ 5 ثانلا ع سه دةىكلاقو

 ثاكلاو ثاطلانن/تاّف وب اغلا هتغل ٠ نمت دعف
 مهضعي لوق كل ذنذاليلقالاءارلاةخئل ف دحأ لوح مثلا لاطا املا اذه لع لبقامرك ذة تعرش 1

 عدصلا ةفطع قد_ةطنالاخةطقنو د هسحأ نم رسغتلاصاس واما

 غلا ا ىوهرسعراستف ىنتمر 4« ةسلصوم ةغثل ىتلتف دستل

 ذل لع مانالا تود ةلغاسم 5

 ىتديه لفل نم ءانغلاةغثللا ىلا دع

 ىبائذلاثلنو 2 هوه ىذلاتاكو د

 راو اص لح

 كش ىلعاغكش بغشلا دنع كديز 5

 هعزض تردع و

 هك روحا نعم امهأ ١ داك

 هرسغت مداوتابقدسقو لوي
 َت ترهط اوءامكل |[ سان تخل دوو

 ىلع منكن م غسللا بخشف قفغت

 تاسأةعبرالا نمريخالاثيبلارعخ ا اعارلا غلب مالغىف هر 1
 هرمدخ قروينإلاه شام 35 خئالا ف ىط .رساعاو 5 ةغالئذ خركملاب نداشو ١

 م قرحأ د اذا عدا ناب نددنف د عددا! برقعلا ىكح دع

 غدآ اللاقىحورشلب كف دع وهنأ هل ىمدىفتاقنا

 هرك دمدةملاروهشملا ارعاشلادرب نب راشب لوعي هنقو هيناعل ا

 الصتمناولوناودلا قرعك 4 قع «لارغب ثينم اذام

 الحراورأ ؟ الدرن ورفكت 0 مكابوىلابامةفارزلا قنع 0

 هاك م لماكل اباه ىدرءالاقو راشب حف لصاومالكمدة:دقوداتأوتاسفانماميتناكفأ| ٠

 تاّقبط باكو 000 قطاذق ةرمملا ل سل باكو دلع ن ورع و هناك ىزحامباكو ١

 ملسوءيلعءنلا ىلصلوسرلا ةنيدعتر جهلا نينامفتنس هنتدالو تناكوةريثك ءرابحخاو كل ذريغو ر وجل اورلعلا لهأ 0

 ةثامو نينانو ىدحاةنس فولو ا 0

 *(ىوسفلاىسرافلاءاشولات ار ذلانب ىمومت ةعثوديز وأ )<

 ىلاانارسلاو )سو ءيلعهللاىكصونلا ةافورعب تدئرا ىتاالث ايقلاديفرك ذو ةدرلارا رحنا ق اراك فدو ل

 داعم نءهو كلذ ىف زيلسملا نيدو مبني ىرحامو م ب مملئاَع مور وصود“ 2 هنلاىدرقدصلار كي ونأ مهمل اهريس ٌ

 1 فتنو ك:نأالا ل2 هاو هنود دئفاهدج أ لو ساون ىال ىزعباملاذنفاريثك ار عش نيل أ ن معاثلالادبأ

 مدقملار ام ثلاىز رز الو نيغلاءاهلدب ودرب 0 ١ ارريبجخالاتيبلاف عج ور ءاشلاا زهداحأ دّدلو

 1 ناك ثصحارح قزعلا لب وط ناكو و ءاطعن/لصاو راب نمدودّةملان ءانحرجخو مالكسلا لسا سادقو 00

 : || لعصفءاسنلا نم تاففعتملافرعمل نيلازغلا مزالب ناك هنالك ذ. بقل, تاكميكلوالازءاطعنيلصاف أ
 ١١ لامذدماك ١ نآلبق نمدلا اراقأ هنأ دبعنب و رع نعىورب وقنعلالب وط ناكولاق ع نوهلهتقدص 1

 ااا هيون .رأا فانصأ باك فيناصتلا نمهلو قئعلا» ذه تمادامازهلصاال
 | لدعلاو ديحوتلا ف بارا كو نا :ارذلا فاضناكو ءارلااهتمجي جنت ىتلاهتبط باكو .نيتلزتملا ني |

 252222222222222 2222277 7797707777 2 ا 22222 2 2 الا ااا يي يم ., 7

 ْ ىتولا قر ناكجموارحا,سادنالا لا اهتملكراو رصمىلار ذاس مث ةرمصبلا ىلا هدلب نمي رخدق ناكو ا

ل تسد نر كوز اول نان رام ةاكزلاىتاملاتقو مال سال لا يم 3
 : 

 دال اف ارو اانا ١

 هتلارصتببراغم اد قراشملا |
 تلاغلاهدئحوزؤب زعلا

 تاطلسنا نب 1 تاطلسلا

 ماس نناماسناظاسلا

 ف مامالا قفتادقو نا

 مارا ةدعسقلاىذ ةرغ
 نعيسونيتنث اةئس

 هجر ناكو < ةئامعستو |
 فراعملان م اظحاذونلا |

 ةمان ةفرعم هلورداوألاو

 لئاوالانمي زاوستلاب ١
 ماقتل ناكو رخاوالاو |

 ىسراغلاو 3 رتلاي رغشلا |

 ىكترئلاب رعش تاوندهلو |
 رعش تاوند هلوزوهتم :

 ديحمرثك ١ ةنسرافلاب

 ملسلا

 هلو مقتسملا نهذلاو ١

 (رعش)ةيسرافلاب |
 ىقفر-ةرد تن توارط ١

 ىطلا هيذعتس م

 1 . 0 ا

 ىركشردتنهدتوالح م

 م ا
 اتووروعارتوتو همن سحبوا حأ

 ركشردناهكت ستك از ١١ ن
 معانى ع ١

 ودشت تغلز تداكح ىش

 25 دود

 ىئربخ نيكس لدزازونه ١

ِ . 

 هيرك ان كربس م هكوكم ١
 قيباصتوح |
 دودزا واتس ىاحدح م

 مديد ىسا هتتفو الن

 هم هآ امرا :

 هسلنق كن و مكشج وحى و

 رس



 ديراب فلز ريسا هك اهلد

 ٌ هم هلاقامو ها رولا 0 ءاشلاةرون مم ىونربل | تر هل دسلسرد 1 5 : 5 2 : : 7 084 دب 0 0
 || باكل ااذهىوس فيناصالا نمروك ذملا ةم مثول فرحأ لو بفداسأا ضب أ اراك" ةد را م 0 مخ ١ دمت هللا درع بأ ةجررت ىف مد ةندقوةريثك دن دئاوذ ىلع لكس دس با ةكوهو هريغ كافاموك ذىفرعشلا نما ْ لد عرزعدرخبابرا

 هللادبعونأ فاح اءرك ذو هاك ف سل دنالا ع راند تحاضىذ هرغلا نيديلولاوت ا هرك ذر و هس مل حر وهو ْ نار ,
 ا باسنالاب اك ىفىاعمسلا ديعسولًا ورم مزج رانا سول نب دبعسوب وست تود اك قئىدبجلا 0 د
 ةنس ىلوالا ىداج نمنواحن دعل نينئالا مودا م تامورصم ىلا س لدنالا» 0 وأ ناسو ىرت 0 | مهنم ةعاج هيف رعف مسرالانم ةلومعملابايشلان معون وهوىثولاف ةركب ناك .لاقفءاشولاةجرتف ' ع

 ْ هلام دلوةعتو ناك ه ران ىىرصملا سنو نب دعست لاقو قلاعتهللاهجر نيتثامونيثال 0 ا
 دبز اربار لددوصقم

 ا نيةثامو نينامثو عسنةنس ةرخ ”هلا ىداصج نم نيب تسل سدا هلل وت ورمصعهدأومو هل هك دحو نيس. دل اداتف التو ءراظتن ازاى ظ 0

 1 قةعثولاو زك اهيل اخرج كر ودل غفر ارتحت نما اءاول توكسوتح ةلثلاءاثلا كك واولاغ هبوثوو ْ

 ا اضيأةمثولاوبا اوصلاب لأ هّللاو ل>رلا ىمسارم وةرزطصلاةعولاو هامل تتم م4 - ا ّ و نك عي

 ممتعا < را نوراذلاو دعب را نمقزعلاحرخأ ىذلاواهناعأ فبرعلا لوةترانلا حدشي ىذلارو ا ا 59 :

 ا ىلءاخ را فنضواههينفوةمئدبا ندد نسي 1 اصىأ نع دح ةمث دون ةراعةعافو ولأ ١

 مه

 صنآ
0 

 || حشلاةرثى امهلع مالكلامدقتدقف ىوسغلاو ىسرافلاامآو ةاوذلاة ع رجاو هللا ةلههملا نيعلا || هنيس تندريت تسحر نارانا
 م الام ءانأو ةرب وف نن مةمانرك ذذاووهةداعالا ع نعىغاف ىريساسلانال.رأو ىوعنلا ىمراغلا ىلع أ ا 9 :
 ا فدر السان رسالحر روك ذملاةرتون ني كلامناك ةمحلمت سما اق امهرامدأ نمفرطر 5 نمدنالف ا دسسرو رىشو ردوح

 , ْ ار ل لوما ْ عد باقنزا

 ا لايف لكلا هيب ريض ىذلاوهو هدعب سانلا نيد رافنيف كسلا سان ع ماقاذا كل اى تفاخ نو هو لمن 1 ا اردو دهدءغارف اراد

 1 ءاليتيفذاكت هموةقاعاطماز ءاشاسراف ناكو كلك الو ىتنوءادصك الوعامونادعسلاك الو عمه ا غورذ

 د ل أف برعلا نم مق نعد ملكر# اعدل لصلا ىلع ةؤتو لود هلا ا : ناكوةريبك ةملاذتاكو مدقتو ل نارشو ناشوتاتف ارادند

 . ا ةكؤلا عنكم وه.لعهتلاىلصىنلاتومدعبب هرعلاتديرااملو هموقدقدص لس وهيلعهنلا ىلص ىنل امالوذ ا 2

 5 ا قيدصلار كبي ةفالحن ف مهلاتغله تعدل ىضرديلولا نيدلاةجرخانو ممتاج نمروك" نما ءالامناك ا تددحويسصو ناس

 ١ اهانعم فدل خماكفاهبف فرصتو مهتاك زذحشأ دقو عون رب ىتبهموقم دةموهو كلام ىلءلزندنعهتناىذر ٍ 1 0 دعس لاشي

 ىرخأنود:دحاو ليد ا «مذاك او ةالصلا تاتلعامأ لاقل زل نودتالصا ام ١ فاتالاملاعت ا دياشك بانذ ١ هكم دنا

 أ م كةنع يرض ناتممهدةلهللاو ايجاصكإ هارت امو افلا ن1 لو نسا ناك دقكلاملاّعَف ' 1 مسباك

 || كنلتفالهّياو كا:دعبهذهو لاق كبحاص لص كاذب وأ لاق كاتاقىنا دلاخ هللاشفالب وط مالكلارالوانحت | هللاةجرىلا لقتنا (انو)
 ا هى ادلة اماكسف نب رضاحهسنعهللاىذرىراصت الاةداتقوب ًاوام-مءهللاى ذر رع هللادبع تاكو : قىرتلاب هنامزعا رعسم هان

 | همرح نغانريسغدهبلاتثعب دقن انف مكحىذلا اوهتوكمش رك ىىلا انعي ادلاخا. كلاملاةفامهم الكمر كف ' .هناو اءالعداث' و ىسرافلاو

 1 0 تدع يرش دال رو زال تدارس لل مدقتم كلانا تاون ىنلاقأال دان لا ةفانمرحنمربك" أ ١ ا اسهم ةسيد رعلادئاصٌعلاب

 ْ كعو> ربثالتق هللا لبدلاخ ل لاةف لاسجلا باغ تناك ىنتاتقوبل اهذهدلا هل: لاقو مهم ما هتحو زىلاكلام ا دوعسلاولأ ىفملالاقام
 ا ردقلةيفثأ ]هس ارلع> وهقذعب رضفهعْدِع برضارارض اي داخل اقذ مالسالا ىلءانا الامل اعف مالسالا نع ا فالي وط ةديسمق ىهو
 رانلاتصاامو ماعطلا حض قدوس اروع ردقلاتناكف هر 0 5 ذمدسقتاك ار ١ عش سائلارثك !نمناكو 1 نا ذدةوتفاطالاةناغ

 | هيثرت ناكف مجم هر و سلا و كلام لتق كا سلسل ىلا : ا ير

 0 ىلا اههطخ مضي ثال_ثتدتعاا مث :اليةواهب ةزتوىفلان ماهارتسثا هنا ليقف هنأ صادلاخ ضدقو ا هع ها هك

 : هنعهللا ىذر رعنااهللاقوا.بافحاكنلا تارضعام_معهللا ىضرةداتق أو رع نباللاف هتراجافهسفن ا 2 00 0

 ا ىدعسلاريهزوب كا ذ ىلا فاجو زتوىافاهرأ هلر ؟ ديومنعهللا ىدر ركبينأ ىلا بتكتت ١ رهن نم 0

 كلامدعب نمل يالا اذه لوا 0000 كرانسلاباوط طوأ ىط ل قالا ا ا 28
 3 ١ نانامس راربخخا عرصم م

 ما تيسطواس



 ا هتنعهللاىدرناط1نانن رعفيلا اقف ءاروعلاهنمعت عمدت ىتست لازاخ ةسوقةس نع طعغاو نك ع ١

 : كلا ىنكرحل هلو هنا لاقفاكلامتيئراك اديز كرت ل هنعمل ىضر رع هللاقف دعرإف ادي زئرامتم نا ||

 ىىنأ هللاوناك لاف كلود ناك ن أف لزن كناامون هنعدهللائذر رع هللاقودب زل نكركالم |
 | ةلوشلاهاعوليقثلا رلاهديو رورلاسرغلا بن ولافثلا لبا بكري دارصا اوزيزالاتاذئلالا |
 امتد وهز وكما مهتم ىلوالا نين ازوةرمهلا خش ر زال او مسردم وه 6 ىح نت دازألا سوه ونوال ا

 ا ا ا ا تا ا ووو ل اور ل سو

 ءامحأ نمىح اعادت ءهللاىذ 0 ,رهءلاضنأ مهملاقو هتلمعأش عفدنم لكل كلذ ليف هقنعىف ليعاربعت ١

 1 > ىرخلأ هيكر وذ صهقوس لج ىلع مهراث فب رف: رصلا عاف بئاغو هو كلام نى ىلع رتلا

 ون رهو عنلاو مالا نم مسجدي[ قاماوأس راق هوارناالاؤهافت وذم ١ مه وثالث ريسيم ىلع مهكر ْ
 لعن اك دقهنع هللا ىضر رعلاق:نيفوتكمهدالب ىلا مهب ردصو مهغتك ىتحاع.جاواستساوىنأ مهكردت ٍ

 ةاهد ىرولاا_ متباصأ 2 أ كا 0 :

 ةهاد | كاذ ل .ف ىوهابن هكناحكحو « هسرعلهس.اءانغب داخىذق
 ةئعص اياريسلا اهنم فاذو | كلان ؤالواتع ىوهلا نانع د :فطاعرب_ةدااخ هاوهىضماق
 0 روطلا ' كلاوهلا يناكلاهئثريخملا د كلامعصأو لأ اذوصأو
 داوطالال 6 3 ثالاعصلا نسمرعملا لاحرال نمو ع هدنعب لمارالاو ىاتملل ند

 روع بوع سس 07 أ تنك املاقدجس راف ىزدقادلاخ نا هنع نبا ىطررك.ىنالرعلاقامهنعهللا ىذر رعد رك اياربخلا غلبامل 1 تلقامماك | 7 : : كلاودلا بحتوح رملااهسرافب ع اهئيعسو اهثغ مع تيرصأ تذكر 1 3 :
 0 0 || لوسر دسم ىلارض هس لتقمهفلء الا عمدر وعاناكو كلامه ا رءافتك اءسفنماقفرصتلا|| ٠ 00( لي رق علطةنالا ريت و تلاع ارت واد ةرب وف نب مخ *هودخأ تاكو امسييلع ةدهعلاو ,رامارشل يش | باك فاى دفاولاد روك دلير ةمقاولاذه درت نكس 10 لسقا خم ْ 0 000 ا هلزعافلاق طخ أف لَو هناق هي هإتق التنك املاك هر هل ةقافاسإ سم لتق هنال اى اطدخاق لو هزات رأال 00
 رماخلا : دشن | مهسوقةيس ىلع متاوهئاذع فقوذ 31 1 6-00 سانلاربسدق || "**6 ادبار لتنال قيد هلاركبى أف ل مصلا صو لسوء عدننا ىلصالل |
 ل 0 : دشنأ مث هنردغالو هتوعدامهّنلاو لاتفهنعهّنلا ىذر ركب امدأو 0 0 1 ا ردغتل ةسمذب كاعد وهول < هتردغ مث هللاب هتوعدأ 0 هو روزالانباايتلتقتوربلافادخ + تحوانتح اب رلاذاليثقلا وعن ا
 : ١ ”رزأملا ىنفع هلئاممواج د هباث تم ءاشعلل كسعال 1 اتعود نم هاج رّوتتملا قراطلا ىوامهمنلو دج ارساحوناكعردلاوشمنلو ْ

 5 677 ا راص ا نأ تلعولهنلاو صخخابأ اىلاسقف اخ اكسلام هبتيئراملثعمخأ ادب زتيثردلناتددوالاسقف ور يي عا 5 2000 010 ع 5 2 0 ا | ذأ 3
 5 ةتسرلرق باطلا نبدي زناكومتي عت لثجىنأ نعدحأ ى ارعام.#ءهئلا ىضر رجلا ةفهتيثرام لوتاراص ثيع ١ نءهىرولالوةءت 1 : 0 2 0 0 م0 0 ل تع 2 أن" 1

 نوع لشماوعدات |١ نأ ةمحان نم ىننت اناتالابصال شه الا لو قر هنعدتلا ىذر رع تاكو ةماعلا مون ادهش لتقهنعهتلا ىذر ||
 وسمو | : رووا ىور و لاخأتيئراك ىنت دثرللوةتاكرعشلا لود تنك ىللاق هلا هنعدهللا درر عزعىور ددرأ] 00 20-5 . 1 0 >8 : 3 0 30 50 ء[8

 تاهنا لاقو م-وعومد 1

 : اهعبانم :

 رونتونافوط نيعابناك |
 : م دو / مي ةلمهم لادماالادعا واهصقو ل :لمهلاداصلا مضي دارصلاودعرلا توصابتكت نمانشمءأب ديةنوعشمنغس وم مافحا || 1 1 : 1 3 ١

 : 0 خشب رورم او ]هب نم ىنشع داكد الو هريس ىفءىلظبلا لو اوهوءاغل اوتثلشملاءاثلا عب لفشل اوةيقءامالق يقر

 000 ْ 8 ار ازملا راسل لع سنا ا ددابعلا عنعىذلاس هرغلال اوعف تزوىل# ميلا !َ
 كاان بلع ونامل ْ «أ اتي د امنع رضاخا ىلع علطالف ليقافمخأ رمخافب رعلاءابحأ ْ ْ و ْ ها ند رز را كا :ربخأ امون هنع هللا ىذ رم هللا وةفو درعم ىلا ا 1
 نمو | وهلاذهناه:ءهللا ىذررعلافوهىلذ مرت فووق ىتح هل نع لزنا ف ودبل لالخ نمتعلطتولا | ا

 ال مار تح | لحريلا عفدالحر نا هلصأو هتمرتئلاه.لا عقد وهلوق هنموىلابلا ليلا ةلههملاءارلا مضي ةمرلاو فرش أ

 ةيردلا ةطلسس رادع |
 اهزكسو
 اق الاف هللا ةفياخ



 172+ __ روعةسلم عسئيلاعلا ف
 1 ةساجلاب ىقىهوةيفاكلا هتاسأ كلذ نف ةردانلا كارملاهمف هلودرك ذتاملك معن لوهتءاصشو ءاض» ْ ءادبسعالا ىلا ضز

 ٠ْ كفاودلاعومدلا فارذتل قفر + اكبلاىلعروبةلادنءقمالدتل قارملابابف 0 م

 كداكدلاو ىوالانيبىوثريسقل < هند ار ريسق لكي ىكست 1لاقذ ل هرم

 فطعتم

 ةعئاش فاك الاف خ: اقول
 كلامريسق هلك اذهف ىنعدف هياعشلاثعبراصشلان التلف 17 0

 هاوقاهتاج نموةعب دبدوب وط ىهوةينععلا هتديصتدنف هأوأإ لت رز اهراس
 روما
 اعددصت لق .جدرهداا٠ ةيوح هع فام كو 1
 0 لب 2-06 001 الو دعب نكست جرت ال ندعأ

 طهرابانملا باصأ 33 انليقوةايكلا َْق ريسحلانشعو
 اعيثوىرسك

 3 0 م هدااق 5

 اعمال 1تينإ عابمتجا لوطا د اكلامز اك انقرفقت الف ا
 1 قه وهودعدنوروك ذملاةعذ_رابحنا نمئث ىلءفوقولا ىلا باكل ا: اذهىلعفقاولا فود دنو ٍ نس 0

 كلامو هتينكو ةنك اسءاهاهدعب وممسملا خفوابتحت نم ةاذئل اءاسلانوكسو ةمملالاذلا رسكو ميلا 0

 هلليقاءاوحاضولاو شراالاوهواهالاوامو ةريخا بح اص ىدزالادزالا نب سو دن مهف نب كلام نة عذج ا لام تارولا تود

 . | كوامنموهو نيغصولا نيذهدحاب هتفرعف صريلاىلا هبسنت نأ هءاهتبرعلتناكف صرب ناك هنالكلذأ 00
 || تحن نناهلناكو ندد فلا الا هذان الدبست مناكو ةنس نيئالث مالسل اهناع ىسعدعب ناكو ف اوطلا || كان نلاو كت ةةرط قرامتال

 00 0 8 1 : رادار

 ا 0 هتوهت ساق هل ةينملادب رش ةعذدناكو شاقرةروك ذملا تحخالا ساو فورعمبسنلاةيقب و أ نم 0 ةفل كامئدلا كلام سنان را 1 ا : - 1| روظنمءاقلت ةرظن ىراقنتال

 مدس رات لوح الاو كلامامهدح اللاعب نيقلا ىنبنمنالحر لبقافهدحرلف هياط انامز ماو او رودلاهذهنمعتاحر زعب نم

 هثعشال نآدعب ةعذسج هلاخملا هالجوةافرعف لاخلا ئسرافطالا لي وط سأرلا ثعش وهو ةيربلا فارع | ضرألا وندمت
 كل كلذ لاقفانمش وتقام :مدانمالاقف لعاكتحا هند رورس طرف نمةعدامهل لاف هلا أو 0 1 0

 || امهاناو هماندحاثيدحميلعاديعب متن نيعي راءامدانامهنا لاقي وثم امهيبرض:تاذالاءاعدنامهف | رة و هناش
 هدر ا مال ار فعلا او يع ١ نكس الر

 هدهع ثتسانت ىلأ ىسحتالف د لدي توركورد د ككاو هدكمار لوك اروزلا ماغى ةعاس ىرخأت5

 لسقعوكلامءاف صاعد 5 انلبق قرفت دق نأى لعن ملأ #7 ليج ممأ اه ضريصن كلو

 كسا تمل ل هندعمرشلار ادمراوب اراد
 اليد هلعح ىذلاهن قولاقلان ءوارك ذو زاعالات رصقامناو لوط هيف تاكن او مهثي دحةصالحن هذه اعر دول هراث لك رود الكا

 1 ةراك مثعانم لو هنال معهللاقب و ىمغلا كلامي ثراننةعبب رنب رصت سب ىدعنب ورعهلاش

 نهفات ايضا لاقفا < ينأتو هنعهللاىذرباطخلانن رعيلعمدقر وك كملا امهم ناه.لامآ ىلع ْ تودتاررسلا لعدد

 امد مفةنيدملالهأ نما صاح وزتف مرددق تيب لهأ كتاف نارا قاعتهللالعل جاوزلا ىنأ
 |١

 ٠ لاق اهئاطفاهدنع اطعم ومدنع

 كراقتنأ مق ثعلا لالداذهأ اهلمع ضرأ /نيسدنهل لوقأ

 ْ كلامتامامدءب ريسس ىلع * قرافمل كتف ننومتمرصلامآ

 || رن عط ىتحلبلقالا مالا اذه ىلع ضع لفلاحلك ىلعاكلامرك ذك ةنتامهنعهللاىذررعهللاثف

 | رودةمريغصأ كلذوكل
 ةردقم تقاومانانماخ
 حوللا فرد لعد

 اسم

 3 - ا - 1 ا 00
 ١ 2

ب وهنعهللاى ذر درى رق هند دملاب مهو هتعمللا ىذر أ هيدأحدم َّق (اهمو)
كس هنآ مهريغالوب درعلا نمدحأ نعل قت مهناقةل+لا

 0 ن

 || نم غلبامومل لاق هسننعهنتاىذر ر عنأ ةدرلا باك ىفىدق اولا كك كلامه نأ ىلع متم ىكساههترم ىلع تاعماسناطاسلا ٠

 ىسضت تنئطاالا لب تعفراران تي ارالو حصأ حل _ لي مانأ الةنسس تثكمدقل هال اقف رحت ىلءكززح

 || ىر ىفهنماب رقهقيسطت يدر نأ ةفاخت صن ىتسدةوتفرانلابصأب ناك ىناراناهج رك ذآ رتقس || رب قنوع ف ةنذلللا

 ديعيلارفسل !نموهل مداقلا ,بلعمدقي مودل نمرسأ ادبتح قاب فيضلاب وهلو لحرلا كا ىوايرانلا : هتلودمانأ نادي د, اد

 || تحوتهاذانيعلاا مدغس أ قس ءاكملاترثك اوتصصلاب تيكف امل اراشأ وتيهذدقءذهىنيعتناك || :تركقسائلاوهتعاط) ادم

 *ارعشلات ررضدقو كلاهىلعدحأ اذكهنزةامديدش نزل اذهناهنعهّلاىذر ر غلاف عومدلاب | .لاوسفالا نم لاح ءوسوب ْ
 0173 ماو هس وتل 3طن هتان نا تطت هت ج75 25000359925555235555325525 ع ممل روك

 لاسمإلا

 | هئناهمتداردحامعدص»



 اضع ناك .وسهاماك

 ديب ذمدقملاو ءاشلاس و يب ال وة كلذ ذنذمه راعشأ 1 مقمديحخ 1 ؟وكالاعلاثمالا تن ماد هاو لست ا مث
 وا م دوغ ١ امممتوك أالنأ يمشي و * كاما لمن عفاف

 صرداد 5 0-5 تىداصداتع نإ دمعملاابهب كر ىلا هتددصق ىف ةناملل ا ناب فورعملاى ادلا ىسع نب دمتر كى لوةهسنمو

 : ' 0 ف و امم لع ىحأ ىهلو نمو د اكلامءاكلمتقرافدقو تم 2 ١ عا ل 1 هلوةوهودوعملاة جرت ىفهانحرشامسنح نيفشان نبفسوب لع شيفا 000 ا

 00 0 0 0 ا تقةح م تاسسأ | هل نم اضن : اودوةزمهلا فرح فرو 1 لااريثم نس اهمط او مهضعب لوقاضا 1كلذنمو ب اسبادس 2 | 0
 روتدمو حوطتخت 0 "| : قشحدلا رواجا ناب فرع دهني نيسلحا نبض سون خلاب أ نيدلامةنوهو اق ١

 مهم كاوهفىيعتاسناو « ر ولك :مبلقلا ىف ىكلامانأ اهلنيفصاولا عار دا ْ

 لافاشسلاب هل وعدي والزنماهبت فص:تاببأ لج نمهرك ذمدةملارعاشلا لعمان مئانغل !ىنأ لوقدنمو
 امم تيعدديفكل موا 35 اممم تمحو لبق كل |واعش

 امهم ىنيغتافدقامرمتا نك تكتل كلانس ني ديعسلا ى داع 'لوقهنمو ||
 نم ةانثملاءانلا تشو ممملا مكب واف كج طل انر واحدقو هحرش لوط: باب اذهو ا

 نوفصعراةنمللا سفمرك

 نيوشلا ىلع كوملا (لاقد) |
 هللا هجر هداز داولا ماب ا

 (رعش) |
 0-0 مو : دلا كم ئذم ١ مضب اًدصتاغل ثالث هيف اًدصك" الوءامهلوقىفادصوةروسكم: دة شمامهنمىوالا نار مماهدعب و اهقوذ نم ادلاةان ل

 . .كلجروهلم هنعنغيإلو ا م ا تانهبف هلالا ب رغمالو ١ رثدىهو ةحوتفمداصااونيتيلاوةمنيتْرمهولادلا يفك: متنا ةلاورممت نمورصقمض نذ | 0 قرسشم | ل كلل والا لئمءادصوةروصةمهل او ةلههملالادإ ادب دشتو ه]مهملا داصأا|
 لويد اوأ يش توملانم || سس ا رباب لالعم نيد يبع نب ىح نبديبع ني دنل ولاة دابعوأ )هع
 ا در ل :نبنامال# نب نينع نيدودعنب رثكع نب لودب نب ىدح نب ةنراح ىلأ نب ملح

 افكتومدعب روبحال ا نب داع 0 دن راتب ددأ ب هل

 ٌئاط لوطل او دوما ىلو نانأ لاق م هريغوىلوصلار مربأو ىهكملا دج ني دمتو ايات ادسوبأ يناعا دعي زرلا دل لست لاذراراطعلل لقد.( .ودربملا سابعلا ولآ ءرعش ا يرش !مبلزغتي ناكؤاههحاونوبلحرك ذابفةريثكراعشأ || حافمنيةسشملل ه جاو هلو ماشا ىلاداع مدا الت اره دا ذةنب عاف او ءاسؤرلاو رباك الان ماريثك اتا هلا ىلءلكوتللا مهلوأ ْ 1 ا ْ د ا ل ًاشنواهارق ل جدل |
 ادعلا دماغ | ميسر اعف تلاد ونا ذاب ءلاولصبلا باص سرع ربصسملا بنجملااموأ ًاوباعلا اذهنما| ىدلارح ىدهلا ماها ١ ممابجلاىفان زانت قارعلاى لاح رخ نأ لبق اندنعانههى راك اتنأ رى ا ىضونتلا غبصالانب لد ١
 1 ا ىدوزاهمأةةيرزوةيبلكاةقب رزدش ىهو هراعش نير فاه بنت لانواع فداك اسس
 ١ رعشا! فى سأل لودب ناكىرتعلا نأ ىاطلا مام يأرابحنأ ىف «عشو ىذا هيك فدوصلا( ركبونأ

 هنيصقالا ارعاش قيبالو سا ناكو ىرعُ هيلع تضرعف صم وهو مام بأى لا ترص أ «بف ىنهابنو

 ىلاقو ميلا عنو زحل ابك دوستو نامسعلاءرعم لهأ لات تكف هلخت 0ك ْ قدشنأ نمر 7-1 ًاتنأىلاقاوقرغت إف سانلا 2 ماس رن وىلع لبق ات نال
 ونا لاقو هتصأ لاملٌوأ تناك مهردفالا ةعئرألا اوفطو و هناك ىومرك ,فوميلا ترصف مهحدتما ْ
 هحدتماف سوم ني دهر يس بأى لا تان دفأ اهليقدم ًرتنك اموماعابأ تنأ ارامل روك. نمل دامع ١

 ساثلإ لذفلاب نم ناو ا

 ْ اس ا!

 حلاوصا الالخ اوعسينمزعو

 تصان ةداسلان آب ارادحو 1

 ذداوةداعسلات ان الدحو

 ضافذا مالقالا تك دقو
 ىذا
 ما لاميلع تنراكميلع

 ةياقدارأ نمىفن تومارذ

 مناع ىشكت نم عوبل اىوت

 حداوفلا

 اًقيفش عاطأ مأ ادهعناخمأ 35 اةيفأف ىوه نم بص قافأأ اهلقأ ىلا قديصقبا 0 ظ
 هللا كلزعأ اذ_هساحلا ىف لح ردا لاةذ فا كيلا هان سسح ؟ىللاقوا مبرساهتممنأ لفاهابا هتدشلاف :

 غاده لثنالو مذانهللا تاس لد رلا لاصق هلا كك ” تعكس سا نأ كفك أمل تبارقو كب_.سن ف ناكدق ىتفان ل لاقودرعسوب أ ريغتق كيلا هبىقيسف ىتغلا ازهدقلع ىرعش



 بطخشو اناسلذ هللا الل
 اهفورص
 حان طقاهل اوهان هرب , مذ

 اعان

 حداق

 بك سو

 عاب
 اي

 ملاص

 اهرعفبط هرغئمأب دن ور

 || ءارعشلامدصقف نيعت.سملا ءاسلج نم تنك لاقفدتلأ بف ةكساسةم هلاحو حرؤملا ىرذالبلا دوا دم رباجننا | نكساو ىدوأو
 1 0 (ك.لاكودو قس رشحلاىلا ْ 2 لكوتملافىرتدلالوقلثملاف مالا لبقأ تسل لاق ١

 كلاخءارك ذ

 مناف
 مركملا ديعسلا كلما[ ميلا
 || نحلم هللا مال كيلع

 - رالاقذ ا ا :

 وعلا انهي ىنتملا واش تمدام افكت 'هيارملا لد كاو ىدعب نم | 0 ” 0000
 : ا:مصخالا كيلا ةمستدم * اهتلءاقىئلار مشل | لوعتول 0 0 0
 ١ ناحاب تقرابصلا مسن

 حداص

 ةقرذ

 رعذلانم

 . ىهدرك ذمدقملات يبلااهم طبترب ىتا'تاببالاو 0 مداعالا حل
 هلله و

 ا نم الام تناآندإث أ

 ردع

 منيه انندلانم تلازآ
 ةحمج

 تا ىلا دعوا قدي ودع اير نءلحرلال ةلاسأ نأتي ونو لوةأ امىرد أ ا

 «ةقناعفهيلات مف دهيلا مف مامتونأ ٌقاطل اسوأ نب سمح عن اا زهلاقالت لف اذه نم ىردت أ لة-اف ا نسعلان هام تاعأ اذا

 3 هطقح عرس نم ةعرتكو كلذدعي هتمزاف كعم تح صا عغالاقو ىرعش فصل وقطر لعلم 1

 : عجبا كشلاقو هتباسأ فاهم قزتلا ف ىرتصلا مأل ارم مت تاروك“ ذملاهباك ىفاضءأ وصلا ىو رو 1 ناوبأ نم مه ْن 1 5 سكبلا ٠م ىمهسدفادش 3

 َ ا مآتنأر عرس اع أ ىرتدلل ليقو حماسننو يفاصتن نكلوانتيب نك ذب نأ نملحأ هنلالامف كالمالل سانا ا

 ١ قوهو بهذا لسالس ىرتعل ار عشا لاعب ناكو هدر نمربخ يندر وىدبج نمربخ.د.حلات ف ماعوأ 1 ى .راهاراصو فالس

 ىنتملالاشف ىلا مأ ىريسلا مآ ماغوأ ارعشأ ةثالثلاىأىرحملاءالعلانالل.ةهنالاّتد و ايلعلاةةيطلا || 2٠00002
 هوة فى ورلا نب اهغصن أ امىرمعلو ىرتخلا ارعاشلااناو تامكح ماتو او دا ع داو

 ا ف و قلبة دقأمداح ل“ و

 رع نب سوأ تيب فد شنافىرعش نم ايش مامغاب أن دشن ا ىرتحلالاتو 0 0 0
 | تريدتنافصو و_هامو

 ا نأ تلعامأ كاثمءياعاأ اشندقول وام ىشبل ىرعتا لاف اذه نما لذمعأ تاةف ىسفن ىلا تعنت لاقو ١

 1 ا قا ا ىلا ىسفنىن ىبايلاقف ماكشي و هودطهر نموهو ةبش نب بيش ىأر ىرغنملاناوغض نيدلاح 1 ١

 " || ىرتصلا لاقو اذه نمتنسدعب ماتو تافلاق هلبقن منام الاب بطخانفًاشنامتيب لهأانالكامالك | | نانكذ 0
 1 |١ ءارعشلارب رهان اتصال لاف راع هللامىلا هن تاصو دج ىنن صعب ىف ىلا ارعشمامتانآأتدشنأ | هنود باهل الاوهامو

 5 يحي نيدحأر فعج ابأ تأ اردورهن توك“ لاقو هش + ىحام عج نم" ىلا بحأ اذه هلوق ناكسف ى دعي 0 حتالوهامدعب نا الوز
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 اريدمتحرؤا اذه لعكس ::لمحالو دبر اهنلغلن ن -ديعسو كلام امان اةديصتلا نمد ذاق دابا

 بيبشنلاو حملا ف سوأ نبال 0 انامقرس ىرتدلا فلا

 تددكا سوأأ نال هاندعت 0 انعم دوك أ تيد قا

 مردمرخ 1 بانانيف طمخت 5 هيأت دح ىرذانم مرةماذا

 01 لكوتملاا مس ا اع اهف نسحأ هل و طهدصق ةل-نمىرتكال ىذلاتيبلاو 5 1
 201 ” ثنحردسلا تاذ ةماج

 اهلتوراسنلا دعت امل ورع ل ديدن لد ا

 1 ىلا نامزلاتارسمتل آو
 كلا

 سنملاّ كيلا ىشلهعسو ىف وه اه قوف فاكس اناس توا
 هتدشناف هناهلاقف لكوتملاف يرتحلا هلاقام نسح أكف تاقدق تلقوهتيت اوىرادرا تعحرف

 هيحاصلتا دربلا نال نظن د هتسلذا قطصملادر نآوإو

 هيك ادمو هفاطعأ هذهرعت

 . ||| ثداوعلل هذهرخدالاقورانب دفالا ةعبس ىلا ثعبف تءج رف هب لص 1 ام لعفاو عازنملا
 دع همس اوهتءطعأد5 2و لاقو

 2 55 انكم اه 0 د ىدعل راد وأ هود الوعد , ماع وب اامهةبسو

 ْ رزقا لام دلو « رهط و عولضلا فكل ىوه ىنأ

 هنأ اذمع رطغلا مون مناك * رطغت ةضرلا هللاةنسإ و 5 متاصل خفت نأو تهدربلاب

 رص وهبف نيدلا طاح بلل 5 لف مف كلل ازعترهط + رهسشم نامزلا نم رغأ مون

 ىدت سراوغلاو لهصت لم .1اةرب رثك الادب دعلا هريس اددعوب تدغدقو هبفريست لاب 1 الدش

 رسغاآت ناودلار 1 هوداو 03 يفر راو دع ردو ةسسالاو ملا ضنيلاو



 0 نرسلت نزولا ممسصري وهو ل صآلاب اذكعذملا تن لب ةلوث#
 عس صاف ثورطانلا كبف نفاذ ريثعلا ءلاذباحن او جدلا لاذ د ىلحن اف نلهجو ءوضب ثعلط ىتح.

 رغكشال لاهتلاعنانم د اهماوزافىتلاكتب ٌورنودحع دج رافت نيعوام كيلا وف
 اسبال لصملا ىلا ت.بتنا ّيسجاو ريكو فوغصلا نم تعاطامل دياوااهذ ىنلا كتعلاعب اذ 2
 ريكش الو ىهز الد »ذ عضاوتم عشأحة يشم تيشمو 0 رهظ وك لعو دسوىدهلاروت

 ةمكح باطما لصف نمتردأ أ« ريثملا لا ىشاهعسو ىف« اووف فاكتاقاتشم ناؤأف
 هللاب 35 ارك ذمىناادربىفتفقوو د ريتغو نيبملا قا نعى أت

 اوهرعشلا ازدوه.ف نتا مدوصةم اودردقلا اذه
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 رش و ذرأن ٍناادر رددت
 هرددللذ عنتمملالهسلاوة ةيقحلا ىلعلال ارحل

 بك عج لب كوش حلا نمعبق سلو هدصاقم فال و هكبس نسحأو هطاغلا ب تعاو هدا ةساسأاه
 هنا كلذ نف فراغتسسامهعئاقو نمرك ذن ن كلا: هههنمراثك الاىلاةحاحالذرئاس هرعشو دووم هناول ذو

 قناملسمربخا ل ذقيس دقو بتاكسلا بهو نت نسم ا لضفلاوتأ هارتشاةهعابق مسن هعسا مالغ هناك

 ملهعببنأو عد هنارك ذب ورعشلا هبف لمعن ناكسف هسفنهتعيتتوهعبد ىلع مدن ىرتحلا نا نيس !فرح |
 قماولاب حما هِلمٌؤَن اعف وي قداص د عورهدال لهمسنا هلوقكلذ ند هداضنم نكي ٠

 ةيقرةرابزلا نمتن أت عنما#قئاشلاهافحاذا كوُملا نوع دع لزت لو مانملا ف كتدةنىلام
 قشاعف أت لعو هإدأ ىف *« هرادقم ىوهلافزاج مولا د قراطلا لايم عنم لهف مهم

 قرافن نحنوهتبحا ىتأد دي هناسهو نبنسملاانهملف
 رادقمهل فلو هون تام ىمثاهلا دمت نءرهاط هل اقب صخش بلكت ناكمناهرابحا نموةريثكز اعشا هيف هلو

 لبق سلحىلا لصوالة قارعلا نمىرتحلاهدصقفهنلا لس فراؤْزلاوءارعشلا ىلءاهقفناف راثي دل ةنام 0
 الفهسااومضعب عمهبلا تح دملا عب واد, رشا كل ذا ىرتسلا خاف هتبكر نون داهتس ف دعتدتهناهل[] ١
 دياللاقف سانلا سور ىلع قبتو كراد عسبنتأ لاف ىرادعب 4ناقو هلمالغباءدو ىكسابماعفقووهتلصو | ٠

 ةعقراهعمهيلابتكوىرتحل ىلا هذ فن وراني دتئاماهف طبروةصز افران دةئاملثناهعابفاهعين نما
 الاوردلاونيعل !تثلن لهو لحسين دات م :أىذلابسحءاب انوع ول تايبالاذهايف | ٠
 | لقملا قي دصلارصقاذاو دهذعلا, يحس بيرالا بي دالاوبجلقي كاذتاكواوثس توت 00

 22 هنلابتكوريئاندلادرىرتحلااىلاةعق ةرلاتلصوالف

 اشنارثكي لمالا لاونل اووي لبق كدعسو دعب ىاسملاو 35 لهأرملا هاو تن ىاب 8

 لكالاب لاو تساي رت اب 11:11 لت دةر فارع م لور رتكلا اوال م +
 لضت من اندلاو قطا عدت رار را زحاماذاو

 تاصوا_ ل ذاهريسو هيلعاهدر الهنا فل-و رت ارانب دنيس# اهلا مذو ةرصلا لحعبلا اريزاندلاتداءالف ا ٠
 هدئازهنلاف فورعملاركشد نمو دب ةمعتدبعالركشلاناكتركش لودي شن ىرتعلا لا

 هدحاول مالت: تامزازهو * هنئدتقي د >اونامز لكل
 وهوهمعل و رعشلااذهدشن, اماريثك ىرتملا ناكو أ

 ياقلاانمس ولا بت مس دفف أع انلوعتنمونييرست نمل « اند ريتخافالا كارالا مام
 انينعاظلا انئاوا لوعنو *« مومهللامتاممتن كاعت دي انويغلاانميدنلا,تيكنأو

 انب را ىساونن زا ناق 5 انندعستو نك دءسنو 1

 نيءسأرب لو لوم ا, زاتجادقىرتعلاناكو برعل نم ىسعمفلا ناهمنل تايبالاءذهتدجو فام
 نمهدنع نك موذر واموت هل_هصدوذ هن وادب و هيلافلتخ بييطلاناكو اد, دشاض سام ضو |

 هدوعت ءاسدةوارضاخهد_تعدابلا ءاسؤر ضعب تاكو هر و زملاهزهعنصا مالغال لاعذ هماللغ ىوسءم دك ب

 هتعْنص نسسح غلاب وهتعنصوهّنعل نم حابط ىدسنع و اهضط ن.سحام مالغلا اًزه سال را لاذلاقف |[

 ( ىناث  ناكلشتا - 8)

 لداعةرزراف ىدوح ومد

 ركببأ
 مالا ساكنم قاذدتل
 انماما

 يدئلارع ىدسهلا ماما

 يدلل
 'هأدعدهم قدهعا امانآ مانأ

 سس لدس ىلعح ودىلا حارف

 0 مالم
 ووصعلا لح نمد رفق

 ركشلانع
 سورهدلارهدءالذك

0 
 قلاخلا كلت ٌكهانو

 نك ذلاو طعولا

 رهدلالزنأ نآانرسحاوذ
 ا

 لدانطارعتف ٍةرمصدلا نم

 رضصلاو
 هلا نر را رضا
 هدوع

 ضورلا ءاقرو تدرغامو
 ل ودل اىذ

 سراوفلا ىدنأتيلتامو
 هدعل

 ركل ىذعاصمل!ىدلا-امر
 رثلاو
 ةمعن بئاعس نماربقهّنز | قس
 ربلاقاصىدنل !فارع نمذت

 دهاحمادبهشلا كما بيأالا
 قذم دق اعرزك اهلع
 ا 0

 ةج رولضف نح 2 انمءلع

 ىدحم تان روحو رو
 ١ صعلاو رهدلا

 ةمعنو زعبىوالا فتن
 قوىرخالا ن نازك
 رشنلاو رشولا



 م.تامفو نم عقوامرك داو '

 ناماس ناطاسلادهعيف

 6 شل اقيم الاحرو

 ل الا
 «(ىلج

 مهفاو رامسغلا ضافن

 مؤلعلانم ىذقو راطخالا

 بسلا وه انين و راو

 قابرلا نءابراععيسف ملاعىف
 نالطالا ماع قامعئاسو

 قو ريلاتضموأو مة :

 ةقب رطلا ىدارأ نسم.
 م رنمممسستلا سفنن و

 | ةسحمل نارين لعشاق تيرا

 لاقوبيثكب قلك جاهذ
 ىنا فهلتم بوةه لك
 ناأو فس 6 ردحال

 ىل-اوذلًاوهاعىليل فصو
 5 ىاثعلا حايص قاف الاالك

 ليدهلاازه عرئالف ٠

 نمهبلع قا هةسععمت

 0 هنأ هي محلا

 اهنمددس لاق كلذىلا قه عواطسالو | 0
 تلقو مارغلاوووسشلا

 أ ىلوت_اومايهلاودجول
 ١ راغأ و ىوهلاناطاس هنلع

 ىولساوقشعلا دوسنج
 ىلال اعلا 0 ظ

 لسادلاوردش :رااذاط

 ىلا ىرابلا هبانعمتقاسف
 ىراغغلا دج يش دل اةيلدش

 قىداهلا خلادجوف
 قبرالاوقااعلا يمر 0

 الذاهصأ ىس داهتع سيئرلا لغتش اواهراظتند ى :رتخأ ادعقو سئرلا كا ذ ىلع ادام عا اهلمع مالغلا كرتف ْ

 سيئرلا ا بتكف هيل ااهلوصو تقوتافو هنعتاطب || *(ناعلس ناطلسلا نبا
 |: رطل مالم سد

 م
 ىلع همثرو قوصلاركبو بأ هعجب تح بتسصريغءرعش لزن لوةلاطالاىاةجاحالف ةربثكه:ساحتوورابشأو

 00 ٍفورخلا لع ا ريد لعام را 1

 مص لوالاو تيتنابو 0 ركالثل بو نينا ا :لق قون ينأنو عب رآذ هسا نحثام را | لبا درعا راما

 ا ا ل ل ل ١

 0 ةدايعابأو نس ايأ نكي ناكهئادادغب جيران قسيطللالاقو مص[ لوالاو با لبقو جاك هتومتاكو ٍْ

 لوت نعنولأ سب اماريثك بدالا لهأو لعن فرهش أ .ماذ ةدابعد ا لعرصتتب نأ لكوتلا مان قل عرسال أ 6 3

 ديلوايدار اوه :ريثك ةعاجم:ءْئل ًاسدّعلو ردك سيل علال هناوروك ذلادبلولا اوهنمتولوةف 0 :

 "|| صاير نمحابرلاتيهذا

 ةدانعوت أ هودنأو هللا ديبعودافت ست ةدئاق هنالازهترك ذا ذاعاو ىرعملاتي:قهيلار 5 ثااوهتنبلا اًذهو :

 اسمنمبرغلا,م يذم ىرق نه هب رق ىهوتنكاس ءاهاهد عب و نونلا تفوءاغلا نوكسو ل مسوملالادلا فو ْ

 اهاثيتا د اًشلابةدلن ىهومحاهدعب وةدبحوملاءابلا ارمسكو نوما نوكسو م 00 وأ ري نونهلا ف ايصأأ

 | فعرشو بوبحناةحابص

 ف 2 نروهشو دا داقالتةنانلاذم ,رلاهلو ناقاش نب ع اولكو 2 لاءاهت ىراعل اناكو ا

 الخ
 00 ا سم

 ايداط ماكحا ادم<تفلاح ةردجفاردز كدعوّتدحو

 اهتكدبنك ا فك تلعالو 35 اب معافشلاو-رب نمدهللا ىشالف

 اههضاقن نءدوسرت سحر دع اههعىب م ناىنعكلو سرس حاف

 عسيتلارق 0 نمشحزلا ترن الخاو 5 رهع سيل عسبتلا ديلولالاقو ىرعملاءالعلا أ

 اهفلوك 1 د هلي وط ةديضقهلو روك ذماىرتعلاوه

 رعهعرفقامناب رععستلاو 5-3 ةلهاج مدعلا لاص ىتريعو

 اناكوروك ذم ارعاشلاىرثدلا اديهعامهددت اصق ىف ىنتملاامهحدمناذالاىرتسلا لولا ني ىحانبا

 ءاراهدعب واهقوذ نمانثملاءاتلا مول مهلا ءاما نوكسوةدحو ل اءابلا مضي ىرتلاوامئامز ف نسير

 ىارلانوكسو ىازلا تشبة نة دوز روهبستدوعىدرك ذم ةناكهدار- ا د_ًاوهورت# ىلا ةمسنلاهزها

 هم ناقت ب تاكى رتعلان ُط راج :وكعا 5 ممن ليقف ثد رعذةم ,نماهأ_جت و داشلا 0 بلغاما ىرسك ومدح

 1 د1 دبع ندع نب دج "رفعوا «اودو حودمملا ب بط ادلب وط ةدمسصقرخ ل فقكوقكلذ نا اريثك

 جمس ل دنعناك ش .علالطوع ايدهمت دإ انمرنيسن اال

 م ف ىن :زازحو امتابفا 5 قتقاواهتنطوأةمعن ىف
 دوال ا

 عرشةةامدلا, بيس نيبو ع لصؤم نيب خقلاو رت نب
 3 جرزخو سوا برتلا فاهم ىو يي امدعز رهدلاىلع اراصن أت اطأأ

 جدلا عيب رلا يقي راقآ تاك مهاضغي نذل قاداس كئلوأ

 0 ىلاو ريسمأتلاب بطاخأ دع مهدعب تفلنو اذدئاعأ أوضم

 5 ذأ ناكو و حلاصتيكللادبعهعمو مث دالبن راتحادشرلاتو هرهناسهذلا هت وصف ىدوعسملا 1

 كوكلوهلاّقف اره نالاقفراُلاريثك راصمنالابر ثعم ناتسب ود. مرق ىلار اظنفهرصعقسايعلاد]و

 كِئن دمفقكفلاق سانلا لزانم فوفو ىلهأ لزانمنودلاةرصّةلااذهءان,فيكو لاق نينمؤملاريمأ نكد

 مالكىن د لو مادا د دم مط د هنااا
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 هللادجو ةقرلابةثامو نيعتستو عست ةندس ىوتوا باسمة م ناكو هلاعاطقا ينم تناكو هنغهتلا ىذرتلطا | ا ْ

 بأن كرتشملا هاك قىو+لاتوقاب رك ذو ةلاطالا فو-ئاهرك ذ نعت رض ة-اصفوة غالب هلولاعت ١ 0 ش

 دلو ىلع مقوى هونيتاسب تاذ مم بأر ىلع هر رق سماه او بابلا اذهرخ 1فلاقمعض
 هرعش قنا دج نب سأر ةوباهرك ذدقور عاش !اىرتعلا|

 «(ىراشلا ف اببشلاك لامن رعنب نايس نت قراط نيتلطلا نب د رط ئلتلولا ١

0 3 

 ةجر :قفرخ ”الاومةارالاة جرت قامهدحأ نيعضومفبا.نالاباك قىناعمءلادعسوأ هكذا 1 0

 اهقمناكو .جب راوحللاسأرناك لاطبالا ةاغطلا ناعممشلادأ ىراشلا هلمهملا نيسلارم سك, ناب تلا 0
 هبلا ل سرافةريثك اعوجدشحو نب ودشرلانورهةفالتف رخو ىحاوثلاكلدو روناخناو نيببصتب ََ ْ

 هّللاعاش ناءايلا فرسىفهرك ذة ًايسوفاببشلاةدئاز نبدي ص ندب ز داو ؟ةمروماطتك اسيد نوره 0

 لجاله عار هنأ اولاقوددشرلا هباورغاقدب زب نعت فرحتمةكماربلاتن زاكودرك اعو إال عف لات 1

 لاقوبضغمباك د يشرلاهملاهحوفهسهأ نهنوكيأمراغتنب وددءاول وهوةريس ديلولا“ ةكوشفالاو محلا 0
 نرخ نثل هللا مسي نينموم اريمأو بصعتم نها ذمكنكسلو هرم .ىةتاصرتك ايماقل مدخنادح أت هجوول | ْ
 عستةنسس ىفكاذو هتف باعرهظديلولا قف نينمؤماريمأى السر ل محي نملبلا( نتعب دلولاةزحاتس ]
 ديلوال ناكو و ميزا اوتلا|همنمضت ةروهشم ةعقاو ىهو ناضمر رهشىف سدت لّوأ ةيس ع ةنامو نيعبسو || 0

 يرد داب الا هش |رسصىفعا نكن ليس كال تو هرعشلا ديت ةمط اف ل.قو ةعزاغلا مست تخأ روك نمل[ 8

 نائحاهضعبالابدالا بتك عما عفدج أ لودوح ولاةلءلق ى مواهف تداجأة ديصةبذاولاهاأ ةع راغلا ِْ 0

 اهتسح عماش ارغلاهتيثاق ةلماك اهبت درفط ىلا ق فتاة تايب ةع رآىوسءهيلاماىفاجتمرك ذيو كاقلا ىلعانأ ْ
 فشملابجلا قوف لسج ىلع * ةهنأكسرقمسرد الث هذهىهوأ

 تفلصح ىأرو مادسقم ةمهو د اددوسو ايامدعادس<# ن د 1

 فب رط نبا ىلع نزحت لكن اك ع اقر ومكلام روناخلا رست ايف
 فويسو انق نمالا لاملا الو « قستلا نسمالا دازلاتحالتف

 فوقف نيس ركلا ةدواعم 5 مداص ءادرح ص حلا الو

 فيض ريغ ءارءالاىلع اماكم م هنو كانهدهشت مكن كك

 يفرش اذ ءارضخف درسلا نم 35 ةهرك درو امون 7 معسل 0

 فوات امنركش انّولا راو جقالبرخاوب رثا موو عسنملو

 فيلح ىدلاىطرتالتامتاق: ديىدنا !| هنىكر شاعامىدنلا فيلخ

 فولاب انناشف نم ةلانيدسف' وع انتءلو بابشلاِتا دقف كاندشف
 تفيعسصل اتوأ ودعل انت 5 هسيضت وللا قهر !ىتحلازامو

 وحر ءدفر مه ضرؤلاو 55 ىلسملاو ماهعلا ىوتلانالأ

 فنع مار ل دب ”ىدرلاو تئاونلل ىوقل ان هلآ ْ

 فوسك تعمزأ اا سمشللو د ىوهذابك اوكلانيبنمرذنللو

 ف.قسسو ةدوخحم ةرسفح ىلا هه هيوامح داثللا لكحدذلاو

 : قويعريغ فورعملا ناك ىف د ترعضأ ثيح ىشحلاهللالت انالا

 فود اهغا فوحر ترش ع دن سه نا لين هادرأ ن ركحوب نأف

 فن رش لكن اءاقو توملا ىرأأ #2 ئناف افنو هللا مدا هك

 اظرااول اوف اذ غفت ك ٌتاسديفاهلو ١

 دسبعتب سايل نها دبحتب لعدن حاصئيلادبع نجا دبدوأ ًاوهروك لا كلما ديعو ىدو ةسلا|| ٠

 ل هختمادنب قلهتسالا .
 هذ ثيشلوهدب لسبقف

 همويدداهتحالا فذسحخأو
 نس ل دو هإ لو
 ملستلاةقبرف ةدارالا
 هتلاىلا لتيتو ةدانعلاو
 حو هنالعاو هرساق

 هنارقأن 2 زسعودبت>او

 ةدهاجلا اوىعسا ا وهات

 هلئاهل !اضاسالاب ىلتءاذا
 كل ةياارع رش
 مناوشات عاتلا
 0 عسفتنا و مكمخلا

 قاوعفتنااك هترابطب
 «تقازح حلا قيرط
 عبرأةنسهللاهجرفوتو)

 نذدو ( ةثاهء دس .ونيعيسو

 ءافولانا 0

 قباسلا لعشلاب رع

 : موحرسملا ناك وب هرك ذ
 مو رلاياشمتإ أن سم
 ةيلعلا تاهار كلاب حاص

 ريثتح 0

 ةتيادعقر نرلسملل عقلا

 نييلع ىلع فىلاعت

 نبدلاءالع ىلوملا مةمو)#*
 *«(ىداع وعما

 هلعرخ ىهتاهجرأشت

 وهو هلاون ثمغب ىرتو

 ساياريبكلارب زولارعم
 نيب ثبللا نأبرهتستللا
 ىلاوم ىلع رادو سانلا

 ىح ةدافتسالا رصع
 ىل اوملا نمامزالبم راض

 مث هدازاشابلاككريهشلا
 سرارملا نماضعب دامت

 مواسعلا لواز لجو

 ةسردم كوم س راع

 ةسردم منيثالثبلو هنأ



 ةيئيظ:طستب امايدواد

 ةسرل8 ُم ناسغب 4

 منيسم#نْز رونا _ظ

 يسال درفت ولع

 اسيزغمةس ردم ىنطعأ ىح

 لطعتلا ىف قب ولز لرعم

 ىطعأ ىسحناوهلاو
 | ناملاسرادم لا ىدحا

 | هيفوصابأةسردمىلا لقت
 تأىلا داق واذ لغتش

 لزعم داق امض را:

 نونامتموللك هلنيسعو
 ا هتحاسإملا ىحمهيلعفادو

 | عب رأةنس كلذو ثونملا
 ٌ ةنامعسستو نيعيسسو

 ُ اقورعم قادر دات

 نم ادودعمو لائعااب

 | نانملا ءىرح لارلا
 ةرواجاواح ناسالاقيلط
 1 5 ةردانلا فيطا

 ارو لثامالا عم

0 1 
 م

 دلا سم“ ىوملا ههتمو)#
 ١ فاما ارقلاجنأ نادجأ

 ام ظعالاو زولا لعم روهشملا

 م (امشابدجأ

 ةددأب 0 نمهللاهسجر ناك

 اطلع رخو هينرك

 ريثكلا عممتجاةمولدعلا
 ى>مورغاادحامالا نم

 كوملاةمد_تتىلالصو
 راسا ىهحمهللا دعس

 لع تاعي ىي :راضيلا

 | باستك او فراعملا لمص ٠
 امزالمراص تح فئاطالا
 : درسخ ىوملاةسردمدلَمَتَ

 | نيرمدعيهسورةنب دم
 اهفءتغيظو تراضم :

 , ةمودللا جني رتعرتسحت

| 

 ءاسعسلا ف هبلطأتلبقاف د عليهصخمت نمضوالاذا د همايأودملولا ترك ذ
 اوعيضىذلا لثم ةداقا . اوبلظبلف كموةكعاضأ د عدحالا هفنأ نساك

 عطق:اكلوصلافوو م ةبيهتلعجذاكنعتسن عنصتاملتكييصن ع اهدحىتلا فوسلاناول||
 دشن فاصملا مون دلولا تاكو

 ىرادن 2 محرخأ روح 5 رائد لطصتالذروسق 35 ىراشلا هت رط ن.دماولاانأ

 هةر و هإ عفة دعي ةفاسم ىلع هّقل ىحهسفنيدبز هعبت ”ءزمئاودلزلا شيع سكب الهنا لاو

 0: 00 م اهوعددبزب لاّعفدي زب شيح ىلع تلو اهبرحةذءتسلةروك ذماهتحنأ كلذ, تلعو هلتتاساو

 تفي فب رطو تفرصأ اوتيتسافةربءلا تصضفدتف كن يعمتلا ب رغب رغالاتواهسرف خرلاب برضف ا

 ْ عضوموهونيسصت داب قدنط اى ا ليوءافاهدعبوا تن موانع ةملاغاملانوكسوءارلارش ؟ووزمهملاءاطلا||

 أ اذهىلعو تارغلا ف صن. بقرقدةعورخ اونيعسأر نم هلو فورعمرهروناخناوةروك نم اةعقاولا :

 0 | هطيضىلاةحاحالفروهشموهو اهتاريخةرثكو اهقاوس ا واهدالب ةراعقراكلاهبثتراغص ندمرملا

 8 اناوهلوعل كلذداوواعاو حراو 2:يهوةارشلادحاووهوءارفلالا دعب وةمهقتملانيشلا تشب ىراشلاو

 - أ ةانثااءاتلا مضي رضانمتاهمس اءاسنملاوةرئاخاةتالاانةرافنيحت ندا اهانعب ىأهماةعاط فاتسغن انيس ث |
 سلا ىلسلادب رشلانيورعمداىب هو ءاراهدعي وةمهمةروسكمداضفلالادعب و ممملا تذواهقوذ نم

 خماظرابخ اوهفصلاءدسه ىلع تناك امنال ءاسن1ت اهل لبق كاذاوةينرالا عافترا عمدحولا ن ءننالارخأ 1 ١

 "ىف و ىركسعلا دجلا نأ اةجررب ' قركد اح ارامح أ نم فرط قبس دقوا رب ةواهش اسهىف ةروهشماهحخأ أ

 | ريقل تاو مورلا دال روهُش مليح وهو برسع دنع نوف دم هنأ ليقف هربق عضوم ف فاتخا دةوءامللا فرح

 ' رتصلوهامتاو سل اى رصالسنل روهشملارعاشلا ىدنكلا رح نب سيلا يس اىلا بسن, كانه ىذلا

 ا مدسةملاى زال اركب وأ ظفاحلالاقو كاتهنوقدمر دو سدقل ا سهأ ع نمدحا ولكنا ليةوزوك نما ْ

 _ ا اذه ىلعف ءاس ةلئا وحن أر دص هدنعنؤدو ىزاحس لبجاييسعناءاعسم قرتقاوهظفل قفتاام راك ىف هذ

 ا ناىو+لات وقان مزاول نمناكوزاخاب رخ ًالاورهشالا اوهومورلاامههدح نيلي سا اتسع توك 1

 ١ ا م م ا لل و هرك دن ١

 *#(صصقلاو رابخالا بحاص قاملاهينم نب بهو هللا دبعون ا )

 كة
0 

 : هنعرذو وام اريسو مهاعهمالس و هلناتازأ صءاسنالا لاو تاوابتدلا مايقولث اوالاراسث انة فرج تاو 4

 ”اا|هجر ' اهيصت هلت د اروابم نيعبسو نيذث |ىلاعت هللا ب تكن متأ ارقلو#ب ناك هنا فراعملا باك ىةبي ةقنما ا

 5 ا ةديشملا بتكللانمودودحاودل ثق مهراعش او مهر وبقو مهسصتو مهرابخوريجن مقجسؤتلا للم رك ذ كن

 ١ 1 نمدودغموه»و هءهللاىدز: رار رهف نعكو ردسهونمربك" [ناكهينم نب مامه مهن وداد ناكو 1

 تاوتسااملن علا بح اص ىريسجلان زن ىذنب فس ةىسهارأ تاعانمالا نمنالق مهاوقىنعموءاننالا ةلج |

 أ هربسحتو :روهشم كل ذ ف هتاصقو مهياعمدرصتسن سر هلا كلمتاورمشوأ ىرسكىلاهحوت هكلم لعةش+لا

 | هلفاذكعز رهو عهمدتم لعجو سرفلا نمسراف ناو فال | ةعيس هعمربس هنأ ص الاةصالختو لب وط

 1 | رب لاك ةنام“ لسو ناتئامرحل اىف مهتم قرغف سراف ةئافنامتىوسهعمربس ل قدس اني دم لاقوةبدتق نما

 5١ ىلا شدا لصوا لف سرافةنامتسي ةسدححل اًةمواقمدعس ذاب أ اوصاايهبش ا لوالا لوةلاو ليه سل امسسا كلا

 , فيسك مودالبلا نموه هوجرخأو مهمل ءسرغلا ترهظتساف ةشيسا نيد , 3م. ةعقاولا تح نملا

 : امون هناوافنام دخت شل اكل اوانمزحادو تزن , ىذنب ف سناكو ننس عدرااو هات اوررهوونزب ىذ

 ١ ألارشنن واعي مهوأتقفهيادعأ مهدلطو ابا سؤر فاونر هودواتقف مارحت هوقر زف هلديصتم وهو ||

 1 قحفتاو اذا لوا اوفاكفربج نمالسر مهملعاوكتامة حان لكل هأ تآريغادحأ مهملعاو كاع لونعلاب

 متوديلع هبا لصفتلا لوسرثعت واهعف ىنرسكب اونو نسرفل (ىدب اف تيشاهنا لات ومالسالاب هللا أ 1



 ىليدل ازوريفامهدحأ نالماعزب ورباداوقنمن ولابد ٠
 الفةروهسشم كاذفةصقلاو.واتقونولابةوبنلا دوسالاعّداالح وشكسملا نب سيق عم ىسنعل ادوسالا |||

 راصفدالوالااوةزرواوا_هأتن هلا نطوتسااملسرغلا شيجناهلك اذهنمدوصةملاواهرك ذهملاةجاحأأ

 ىلعال_دناذلا امه ,وارلسا وهن وذاز رخالاو

 0 ذمدسقملا ملاعل |سواط ناكو سرغل !كئلواءانبا نم منال ءاننالا نوعدب مهدالوأ دالوأو مهدالوأ
 ئثرك ذىلاةحاحالف ةريهش بهورابحلا اوانههتلعفاك هحرمم ا ملوهتجس رب ىئالذىلات اموادق داضنأ مهنم
 ةرسشع عبب رأ ل يقورشعة نس مرح ا فروك“ نملابهوىفوتوةدئاغل از هرك ذعضوملا اذه ىنكي وانه
 1 ةجرت قءاعنص ىلع الكل امدقتدقوهنعهللا ىذرةنس نوعستهرعو نول اءاعنصي ةتاموةرسشع تس ليقو

 اهتكرتف ةروهشم ىهو حرشلا لاطلاب:د.ةولةيمعأ ءاسم«أةجرتل هذه ىف : ىناعنصل از زل ادبع

 نم دسأ نب بلطملا نب دوسالا نب ةعمز نب هللا دبع نب ريثك نب بهو نب بهو نب بهو ىرتخل اول أ)
 «(ىدملاىدسالا ىثرقلا بالك نبىضةنيىرعلادبع

 ءاحرهنء ىو رووش ريغ .وىداصل ارنب رقعحو ريد لان ةورعن ماشهو ى رع ارعن هللا دبع نعددح
 لقتناهعضوناروهشمثي دحلا كو رم ناكو اهرب و بدسم ا نب درعس نب مساقلاوتأ وقاغاصلا لهس تءا
 مالكعلامّدةتدقو دادغب قر ىفىدهملاركسعب ءاضّقل ا هالوف دمشرلا نورهةفالحخ ىفدادغب ىلا ةنب دملا نم

 دعب لسوميلع هللا لص لوسرلاةنيدع ءاضقل اءالوو هلزع مممملا فرح ىف ىدقاولا ةجرت ف عضوملا ادهىلعأ[| 3
 رك ذوفوت ناىلااهمماق أ ودادغب مدّقف هلزعم ءاضتنل اعمابب رح هيالو هبل لعجو ىربب نلاهللاديعنم راك
 دادغب ىفةاضّلا ذاق ناك هنا كا مهاربانببوةعب فسول نأ ىضاغلا ةجررت فدادغب مي راى بيطللا
 انضان رس اداوخابسانان زاب ااههقف تاكو ىترَلا بهونب بهو ىرتضل اابأ هناكمد,شرلا لو تامالف

 ناكو هيحاص ا ارذ_ءهعيت اريثك و أالسلق ىطعا اذان اكو لب رم اءاطعلاهءاعبشب وميدملاب < | ا
 دش نب قداصلار ذعح ناكو هتحاحترضق ىذا ازهلاعلدذ :رعب ال نماروإ ىحهيلاةحبابللابلط دنع لابتي 1

 ةنكرذب ديزن نب ىلع ,ةدبعدمأ مس اوديناساوتاباو رهنعهلوةثنإ دملابهمأب عي وزت دقدرك 3مدٌملارقابلا
 مجرات ف بيطلتاهرك ذدقوبلاط لأن يليقع تن اهمآو قانمدبع نىبلطما نب ماه نيدب زب دعني
 ا هدشناف :رعاش هيلع لسد لاقو هيلع انتل اوه ردتف لاب ودادغل

 بكسلا دعس نيضرالا ف قعش * ضراعق رن هتادش بهو رتفااذا
 تكلا هب ردبلارضاالاك « الملا فلا نم مذابهورضامو
 بهو ىدنل اديةعرهت ى خذو 5 ةريخذ مسهبأ نم سانا لكل

 راني دالام + اهيفةرصإ هانتاف اش هملارسأف هلاثو اعدم اديدش اورتن راكحاضف ركل اونألهتس افلاقأاأ ٠
 دبع نب دجأ نريخأ لاق للعلا فلدىباتج رن ىاغالا باك ىىابمصالاعب رغلاوتأ ( ىو )هيلااهعفدف 0

 درصأ د اعلا بهو نب بهو ىرتخيلا ىنأدإو نم ىتفهدسنعوامون د هربا سايعلا نا دنعاك" لاقراسع تب هللا
 ةدصق لدطَف درعأى ركأ اى نيالدرمم ا لاقف لابجلا يف هيديش نعل !فلدى داو نمىتف رهحولا نشد ْ 1

 مهمف لاعفهنم تول ريشلا اوواكىذلا اريغاذيسا 10 هوقسف عضاوملا ضعب ىلا بدالا لهأن مل جر ىدلات ىهامولاتف اهملا قر سوةنسح مركسلا نمتشيرط أ

 : ماعطلا ىف اذكاءف ناكو لف 7 رسعم ىلع رامراثبال #3 رحاو سل قنا

 رثكملا نعل ملا ىنغأف < دالبلا ىف هناودشاعسن#
 ٠ اذهل ثمىفىلااذهد> لعفدق هلت اةفراسع نس لاق ران دةئاماثب هملا ثعبفن يرتخل اان تاننالا تغليف

 دنا ف ضرتفا هنآ اتلاف ةورثدعب رةتفاالحر نا هغاب تاق ل عفامولاق اذه نمن سنس شام عملا |
 فةنيءرادلا لوقو السلال د اططش ىنتفلك دقف ىعكبلا لاف

 منيئالسلب دابة برجل
 اما دواد ةسق ودعم

 ممنيعب رابةسينيطنط سقت
 نيس#ن اههفهتغيظو تراص
 تتمرد لا ل2
 رادكساةمصقي ناطلسلا
 سرادملا ىدحا ىلا

 ةسردسمللامث ناملا
 ىلامث نيتسسب هيفوصانأ
 نع ملس ناطا بلاس ردم

 دلقْمةروب زملاةةيظولا
 ع ةر ٌواملا ةنيدملاءاضق

 ريس لودول سقف لود

 لئاوأ فاهجفوت لزسعلا
 ا وعل ذأ همس

 مو> أ اناكوعيةنامعستو

 هلو مولعلا ضعب فاكر اشم

 ل الملل ار فزاعلا نمت
 توسلا نسسحاشوسشإ

 : هيذؤلد ند ص ىامعاس

 ةئقاوزم هرغصأ خأ هاناكو

 وهورهسشاب هلبق قون دمت
 سرارملاىدحاب سردم
 ةسيزاماسل ا

 ب وعلا 3 اولا مسهتم و

 «(قااعربهشلا
 ةيصق نه هللاهجر تاك 35

 نا وأ نت راق انلفورقنا

 اغار اهتمي رخل يصغقلا
 م>أق ليمححتلا 2

 ناو ةداسسلا لضافالاب
 راصد ةدافتسالا ف

 دم مس ىلوملانمامزالم
 ُ هداز ىوع روسسألا

 .ىوك 'صاخةسردع سرد
 .ةيفمط :وتراص مس ريسعل

 ع نس رسع وة ساق

 منينالثباناثامسرد
 قوك هر ةسردع سرد

 منع رامبل



 مم نيسمخ ىارسةسرد#
 . - 8 ع

 1 هيصعب اشادحا هسردع

 ةروب زملاةغيطولاب كرو
 ا ثد_لاراد ىلا لعن

 انا

 فاتلاىلا انا اننمعبسأ و ىدمأ 3 5 نا انانملالاحر نمأ

 فتتكلازراباهلا ىشمأ فيكف 35 اههرك اةىربخمليانملا ىشت

 فلديأ ينحف ىلقناوأ *# ان نم نرقل الازتن آت دسح
 لاق شيعتنا تلمأكولاقو رانيدةثاملاة اقر نوكينانلتأ ما تلمأك لاف كل دوا ردا | 2 23د فر
 !(لامنودو انلام فك تأ سها هيتلمثامكلذكفلاقةنس نب ريع | | * دب ءاضقدلق م تاس 0 دادغ ءاضقدلتء ناملا
 لصفلااذهىفىاغالا بحاص مالكىبتنااديدشاراسكت ا ىرتخل ا ىلا نبا 0 اولاهتي فلد يأ داودحو 1 : 2

 3 هناهمعسا و نيعسسو عد را
 ثنو اهتيبولاساةروصواهاثافوناسالاهذبهرك ذ ىلثلا ىسعنن مساقلاتفلد بأ ةجحرتا ققيسدقو ا 1 06

 نجرلادبىبال ىهف ىرتخلا آى ىلا كوالا تاسسالا اما وريسد فالتحخ :!هياورلاهذه 1
 نئجرلاديعن دم

 د اوم نمةرصلان موهوروك ذملاةيطعهدجىلا ىوطعلابهتبسنوروهشملاو ءاشلا ىوطعلاةيطعنا ا

 ةيسامم صضاقوهو فرت

 اقورعمدهلا اهجرناكو

 : ةأع ارو لدضفل و. ملعلاب

 ( ناكو ةقباسلا قولا .
ضي برطخنا ىورو رعش ناولد هلوايلزتعم ناكو ةناك نيةانمدبعنب ركب نب ثيل 37 ١

 ىرتخلاابأ تادحران فا

 نورهتاهح زان قفاضنأىورو مهنم لع ان موقف توك 1نمىلا بأ نم ءآموةىفنوك أ 1 ”اللاق ١ زوصصلا ملستي رمزا

 ىرتخلاوأ لاف قلن موءابقف ل_سوهيلع هللا ىلصدنلا لوسر رينم قر نا مامعأ 5 هند دما مرفأ ديشرلا 1

 اره ةةطنموءابقديلعو لسو هيل عهدا ىلص بخ خلا ىلع لد ريسلرتلاقهسأ ءنداصأ ارت نب ” رععح ىث د> ا ذأ جا ىوملا ههتموزا#

 ىممتلا قاع الاقفر هو 1

 ني اد وم

 مدل اوفاكتلا اهراط

 د مداربا

 ا ضعن ىلع هللاك جرار ق

 ا ةناواءاسؤرو هنامزءالع

 ١ ةمدحتىلارهدلاهقاس تح
 ١ || هدازراشاب لاك افعملا لوملا
 | لمصضخلا لعن كمخ

 لاقف قداصلا ارذع- نعش , دل ا ازرمثدح وهودتقل- ىلع فقونيعمنت حتا ىبللااعلار ةعد لكدو ّ
 ىف ىو ةذافةسالاو

 راص كح هل اذلسكت

 ُ هتاف و م هنمامزالم

 ا سر ادملا نمةرعي سرد

 ا ىحار :لاٌضعب ف تايثيملا

 ها و

 ةينصقناِشأ ؛ ىرب ةسر ل

 ١ منيسمْحهنط 3 5

 ف 0 ه«بسؤلم كا

 ةقيطولاب هسو رين لم

 ةيناطاسلا لن م ةروبزلا
 فا ىلا 2 هيسنو 2

 ىلا نايكلا سرادملا

 ىلا اسيد ةسردبسم :

 ناطلاشل ا اهانر ىتااةسردملا

 قسمد ةن دع ناواس

 ١ هذه ىوتغلاهيلاضوفو

 وم ل هل ن نيسعو رايدلا

 هيلع مادفامهرد لاح

 ُِتد ار ذل اقداناهئاطعاب سهو ناطأ سس

 هنالعاو روزلاهلوق ند * رشحملل سانلاىفاوناذا د ىرتملااللوغو لب و

 رضتتالو ودب قهقسفلل « ةعاس هسلاجام هّللاو «رفعس لعسانلا ف بذكلاب

 : دّدل تى هو نءاهلبا لتاقأب 35 ريسنملاو ريسقلانيبرع ## هرهذ ىف سانلا هارالو

 ىوبللا قتل الي ريمان 35 ادجأ ىنامصملانامعزب 35 ركاب و رولات ن ناعأ

 ردا وة اىفار - « دوس ابقو فة هناع

 لوس رثامعزب زب ااه مهلتاقف طرسلاى د اقلاق لس .وهيلعمتلا لصدتلا ل اوسرىلعهللا :اددعا تدك هل

 باز شاقةقاواذ_ هالات لا ةهيلعو لس وهيلعهللا ىلصهللا لوسر ىلع رتل ردح نيملاعلابر ٍ

 قسبطلنالاقو ثردمحل ا قافيعض ىرتخا اونأناكو فراعملابا#/ فةيباقن الاقوىنعاو>ر ذآو

 لاقف انج ور فاحوأ ف فالا بسال ىووادحأ لعتلبتح نب دجال بقيم ا يهارا لاق خت ران

 باكو و ضل د دحو مشط تاهو تاياورلا باك فيداصتلا نم هلوىرتضا او أباذكلا كاذالاازهىورام

 لئاضفلا عيج ىلع ىوتح ورببكلا لئاضفأا باكو راصنالا لث 5 مسوهيلعهللا لص ىنلاًةفض |

 ةريثكه نسا توهرابخ أو صدقلاو ثب داحالا نمةعطق ىلءىوت< و مالسلاهيلع ل يعج“ ادا اوبس باكو ا

 ففراعلا با قيقا ل ذدقولاعتهّماهجرنومأ اة فال ف داد_ةبب :رعسملل نيتئ انس قولو

 0 بهو نب بهو نب بهو ىرتخل اون[ ق سن ىف ءامأةثالث ف ه هرك ذم هلاح ىلع ماكتوةجرت الأ هلدةعنيعضوم ا

 ثراناسغف اقونسح نإ نسحب نسح نييبلاطل اقووما ارم نس م ارههني مار هه سرغل اًلوامف هعمدعو

 دماحولأ نترخأتملا فءادتو ةبدتق نبا مهرك ذنيذلاءالؤهربك الاث راسا نيج رعالا ثريا نن رغصالا :

عابلا تشب ىرتخااولأ او نيدحماف هرك ذقيس دةود#< ندم د ىدوىلازغا
 ءاخنا نوكسوةدحوملا

 ريثك ىلع دعس وقوءالدناىهىلاةرتخلان مذو-اموهؤعاراه دعب واهقوذن نمةانثملا ءاتلا مقوتمعملا

 ىقنهوتنك اس ءاقاح دعب وةلمهملانيملاومملاو ىازلا خشبة عمزومرك ذمدقم ار ءاسلا ىرتتعلاب سا ل نم

 تلق ندلاوعامسالا لع ماكس مقفول وا... بدهان ازد ارلاةستهلل مس الصالا ١

 تنك لاقروك ملا ىرتختااابأ نا نهوا مماهقالا ىئيني ةتكش ترذط ةجت رثلاهؤهنمغارفلادغب و

 ا 1 لا نمد ت نكن ا نوب بقنا ا ماقنا هتياوديشوا دورس درسا

 جلي ليل

 لاشذ



 نيرخأتملا ورشلان مةعاج ىلع هسفنب ثب دسار ق 3و تلا دا ا اطاغلالاوا- مالكا ْ :

 1 الفهسلاهعماننضُ ىرصشلانتاداعسلا د نعش ةرابزىلا ىضم هرافسأ ضعب ىف محا ادصاقدادغيمدت 1 45

 اقر آل تومي زان هلا ليلتي رز هيلع مدقال لا مسوهياعهلا لص ىنلان ءىقو ىرشخإلا 0

 عمب وأ ةلسس اول ىبدح ْآ '
 ناكو ةنامعستونيعستو ل لارا لاقدلع تا دال دمشرلا هل نطفف نال اسُو ربحالاى رتخلا يأ ىرأام هتامدنضعب 4كلاقذ |
 مولعلاب اقورعمهللا هجر ا 1 ْ

 عا اسملاو هيدا 5

 كا انيس
 هناضكأ ن مادودنعم

 هدف 1 ١

 || امي ىنبمرت نأ نينمؤملاريمأ بهنلاب كذ.عأ تقلا هعاطتنا عت نأدب رث مساتلا نأ ىلارظنلا نمدت
 هللالوسرملا هثاب آن ءهدانسأب ىو رهنعىلا عتهللا ىضر قداصلا ار ةعحتالفدنلا اراظنلا ىامداامأ و ف سبل ا

 نماهتل ننس اهجولاىلاو ىراخلااءاملا ىلاو ةريذلتاىلار اهزلا ارظنلاةوةفندزب ا 1س <> لعدللا لص

 هه مشكل ها ,ندلالاك ىذاقلا طخ

 2 ا! را ل لل هوم ديا تبحاضص ةددقعلا مدح ]| 2122 4222 7 0+ ه3 جه : : 5 ه5 516 2 م0000 2 ها ساجانلهررادجر تاو | ه0 يالا ف 0-2222 ”اككا ةلدرنأ ان || 20502 2 2 0 ل 1-22-222 ه0 ه0 ه0 40 00 00 05 د2 قدح 111 ة هاك 2 هك
 ةديجلا ىالخالا 5 د (ىدادغبلا ىرحشلا نيا, ف ورعملا ىب بلس اةزج نم دمت نب ىلع مهنيا ةبهتاداعسلاول آف د رشلا)«

 1 0 3 1-0 1 هذ فص بدالا ع نماعاضتم لآ اًضْدلالماك اهلا اواهماب او برعلارا«سش ًاوةغالاو وخلا قاماماناك | 01010101 ا 1 ا تا ا ا و م حو الل

 0 0 |اوهواس امم نيناشوتعي رأ ى.المأ ةدافااهرثك ًاوهفيل“ انريك ً؟اوهولامالا با كد نففيناصتةدع

 مب ب 1

 نادف هللا مهارق 7 ركل العم 0 7 ينتملا بطلا ىنآرعشش نما بأ ىلع ءرصق ساق 0 مةسجدت اوف ىلع ل هلل ْ
 دي(ممعتلا هسبل أريضح هيالممأ ع نم عرفا و ةغتمملا تتكلا | نموهو هم امع نع نمدارو اذ حارمتلا انامل ف ْ

 دع ىلوملا اا ا درو اداعف كا ذىلاهبح لف هيلع«عاسجهنم سل اودرك ذّدسقملا با ؛لنانناب فورعملا هللاد بعد ستون ١
 نكسعلابايسضاق عركلا 1 قهءاءدرفدرلا كلذ ىلعروك ملا تاداع اوف ةوذ اطيلنا ىلا اهمقهيسسنو باكل ع نم عضاوم هيلع ٌ 4

 كا ١ م رص ىل ءوهو راصتنالاءامسو اراك هعجبوهطاغهو>و نيد وهدر (ُ

 ناهؤلا دعو أك وو 3 د2 َّ اوهبف نسحلا حامي ر عام وهو ٌقاطلا مام أس اج هر ىيهاضةساجاءاس<ءاراك" اضنأ :
 دسهوعف ةيرادرتسفدلا 0 نسسح ناكوى و ١في رصتلاحرشو ىتح نال م هانعمفلتتاوهافغل قفت اامغيناصت 1

 كن و ناخملس تاظاسلا
 رابع فقاص اعهللاهسجر : باهش نيديعس نب د © ىل ىو قريسلا مس اعلان دج نب رابلاد تعني كرانملا نس الأ ل ثم 1

 فرات عطر مولعلا ١ ىأرب زولارادفانعمجالاقو ليلا باك قناعمسلا نبديعسوأ اظفاخا» 1 ذوامهريسغو نتاكتلا ا
 تشل رول ان ' هيلاتيضم ع ةسردلا قرعشلا نمش هنءتقاعو ك تن د اهيلعفءا ارقتةوىانزلا دار لما 1

 ءانتقافانعاس ننئاامالاو ||| ىوحنل اىرابن الا نينجرلادبعتاكريلاونأ (ىكحو) .ىورا بلع سابعلا نأ ىلامانمزسميلعت أر قو ١
 كميل مولسعلا عارنأ ا املهرك ذمرقملا ىرشخزلاادوهتمسأس لاابأ ةمالعلاناءاردالا بقانمهام“# ى ذلاهباك ىفمرك ذمدس لبا ١

 0 ريطاربطارثبم ان رتالالف هلال لت رابسالاركساو  ىتتلالوتسدشن بعسل دوطنملا دراوش صانئتقا .
ْ 

 م ربكلانسحأ حالف نب رفعجن 7 اني ناكرلاةلءاسمتناك كلذدعي هدشنا ع 0 . ىلع لغتسشاو موهفملاو |!

 كولا وهداز ليفارسا كولا
 . ةعيب لفلم دازعوج
 ىبآ ىتقملا ىلع نامزلا نم

 ' سرادملا دا قدوءتلا

 تدءمىلالصو م تانملا

 رار د الا

 : اهني دس مساقلاىنأ ىلا ناب وسئماهه دكر اعد ةنجسرت ”قامهرك ذ دمعت دق ناتيملا ناذهو ١

 اعلا لان ىرابتالا اكان لح ؟ىلاعتّياواضب أ ريل نابسني واضنأو رك ذ مدع دقو ىبسل دنالا |

 طعو لاكتلاولمفلا ْ بعت نحتوهدنعن مان ة:ىراينالا نبا لاق لري ف فصوامتود هنآ . ارالا مالسالا قهر رف ةلهاجلا | 0
 قصوضخملا لاحرلا لاحر ند نك /ناوم الكل ادسهر مع لجرر جوت لا عرش او عقلا فب رشا ادهم فيك 0

 ريهشلا ل وملا ةدافالا_هدهع : اماوىرط انت مانعم قلعون امر ذنم هلع تذقو لد باكا نم هل ةنأ ميال هانعم قوهذ ىراينالا ساه الك
 قردضتف هدارانشاب لاكر || تعاست ىف ناميفافالد نا نيمالكسلا ني دف ى رايثالا ني اباك ىلع في دقهيفرطانلانالازهترك ذ

 رسكتو رهمو مواعلا ||| نف نس-ر عش هلو رهاطلا لاو نع ةيابن ركاب نيبلاطل ب بيةنروك ذملا تاداعسلاون  ناكو لسقنلاف 0
 ىلع لغو زهقوهيضراعم ١ ٍ اهلوأو ريهج نيد نب ىلعنم رغما رصنابأ نيدلا ماظنرب زولا اهم حدعةديصق لذ 1 :
 رئاط راطو نافر هنارقأ تتصل 007 بجبل



 : و ناف الا فهترص

 دههف ر افلا كونذلا
 1 بلسو راكلا إش

 : هح وراصةسردم ف سود

 ١ كوس ةيدهد امأن
 ُ ن رشعو ةسسوك

 ْ هتوداتم رخخأ ةتودمال

 ا ةسردسلا نيثالسشب

 | ةننطنطستب ةيردنلتلا
 ناواس ة را را

 5 نيسسمد 5 .:راباشأب

 1 نم اهدعاس
 با تايثاالادوصقملا نكت لو ةلاطالا فوحتمنعتب رسال ىلا يرخانههنموأ 0 0 ١ ١

 ١ ْمْناملاسرادملا ىزحا
 نموهكدنعي رط ىلع ًُ 8

 ءاضق م بلح ءاضق لندل

 0 ءاضقمت ماسلا قمد 1

 | لزءفسعتلايءامرو رهدلا
 تيس الن روش هنالك لعل

 | الابصنملا كلذ رأي ملف

 راص ُ هسسو رءاضفملا

 ْ قروصنملا ركسعلاب اضاف
 ا ةرومعملا لوسطانأ هالو

 ٠ نيصرلا هنأرب هقوقح وذ

 م ننس تس ةدمهسلع مادو

 : هناسلوطا صال َلْوَد ع

 1 هحرش لسكلاثرؤند
 ركلابهرادفدغلان م نذدوةئاهستسو نيعإ راونيتنثاةنس ناضمررهش ع نه نب رشعلاو سداسلا سجل ا أ ةنايص هلصاحو نابت 1

 ! ربزولاة فلا توربط1ت اهني د

 موللك هلنيعو رييكللا

 ىلع امهرود ن روسو نا

 تاك ناو ةداعلات سس ٠

 لسمو ال ةدايزلاباةيلخ

 دودح ىلا نينرعل ا اًذهرع

 مرصناو لجأ هلم نيتسلا
 في رثالك رع ترس 6

84 

 هان كل ىئنا كداوَف انذدحاف دع ذأإ اعلا ردغلاوذرن دسلا ىذه

 مريس #فءلتامملا ]ب قدئاع]ه ح وافتملا» هرشنءادهى راسلا هزضتاىذلا ىداولا ةردسأب

 عاط ةيايسملا قصمىدامل *ةر امن, نينضلا ًاشرلا ف صن أ اهدي حملاصكلالط ف ىضةت شبع

 هقوذو مسدنلا هساتطعل نصغ * حزانتادوهن كيلقمعتل د الزم يوي وه رازملا طش

 حوارتملارطانلاهسنم ور اهطال هتمهاست نورعلااذاود# خاج م الط“ هي

 ١ رسم نم مف ىتبن هيانلط دع 6 راسمواهملل عتامصدبق د اةاشف قدقعلاب ل رص دقأو

 تاو تارفدملا ضار لاَ «اعاكفاهموسرنونسلا تردد مقاس عمدماو 2 ادحو

 برب رمأ اننويعل تدب ىدا هد ححارلا تال اكواد ق ىسو * | امح ا وداعا

 2 1 ما زرار لاس د حاور نهلافك ١ دوح مآ

 ىوهلارس 7 نمتاقلا عاحترا فدك حراود -نوماهل نهوالا 5 اننهحاودقوةحراح قمل

 عتاول هسق دح وآل ترب اما ةيرمد حراضعام نم هلب ول «حراقلا ضارب ناةواعشلا نمو

 دوحتاشولا لوقبذكم لهو د روش جوس داو فاشن ولا زح اضن هرعش

 ديناءاكبال دج دحدقو 0 كيل ابك نو جفت ىتم هم ىدحو

 دبل تاب انلاقةصوذا د ةريك كانق تف ناوىاو

 ىهوى ص اعل اةعيمرنيدسا تاس أ ىلاةراش م دا
 هنالع ىذلاب احونف اموعف «رضموأ ةعس ر نمال اانا لهو 5 امها | شيع نأ ىاتنا ع

 ردغالودوهعلناخالو عاضا ني هعدصالىذلاع :رااوه ارو رعت انااا واوا معالو

 رذتعادقفال ماك الواب نمو «« اكيلعمالسلا مسا ٌثلوجلا ىلا
 ديبل مح كاذؤتي وعرام 5 مهدعب لوحعاكي ناكف اون معط ر2.كاسلا ماو راش اذهدلاو

 هسفمأ هرك ذمدقت دقتلق قار املا نيسملا لرعمماون دشن روك ذملاتاداع_سلاوأف ب رشلالاقو

 اعيج انثدلا 2 يي اعيطمهكلاملادبعن ك3 نياعااف مادام نكت ماماذا.
 اعفرلا فرشلا ىتفلانالستيوع م كلم نمناببسامه ده اعيماهكرتاف ءاوبتك

 اعيضواهم شاع نزهىوس د ئشباشدلا نم عن ند

 رعاشلا ىع راى دادخبل انك نيد نيدجلأ نب نسما دم لأ نيبوروك ذااتاداعسلا أن يب ناكو

 2 ؟ ةداعلاترحس فانت تاما لا بحاصىر را ىلءننمساقلا متى ةج رن فروك دااوهورووكلا

 هلوقهبفلعمرعش ىلع فةوالف لئاضغلا لها نيد

 ركسفلا هبادصن ضن رقماظت# نم ذيع ىذلاو ىدساب

 رعشلاكل عشام كنا ع قوس ىنلا كدحن 2 كلام

 مون فوتو :ياعي رو ناس سس ناضم زو شوف ةناالوتناكو كوأواصتجالا وة ل ا

 9 رد ىهوةرحتىلاةيسلاهذهءا اراهدعي ومكلاو ةمعملانيشلا خطب ىر هلا ىاعتهتاج وذا لغيره

 نموبرعلا هيت مدقو لح رمسااطنأ ةرعشو مالسل اوةالصلا لضفأ اهنك اس ىلع نر دما لاسعأ نم
 امهتمروك نما فب ريششلا تسند نمىلاىردأالو مهرتغوءاسلعلان هريثك قال اسشنادق :داهذدعي :

 ىضر ىنركلا ىلع مالكا مدد )ءأ اور يجتمجسا نكمدا د دحأ كا مأ + 4 دلالات رقزه

 ةداءالا نعي كافهنعمللا

 روهشملار ءاشلا يالرطسإل |عيدبلابتوعتملادجأ |ليقواغسوت نب نيس !نسهّنباةيه ما ةلاولأ 0

 «(ءالضغلاءاردالا أ
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 عسمسمر لفط عسسطوو اني 1:

 تب رتل اءاكيديعبلاءاكي و ةفالىف لب زخلاماها عمه نم هل صحو ةعانملا هذِهلانَعتم الا تال "الا ل ع ىف هنامز دو تأك | 000
 بيسنوأ ميج سانلا هناك (] نب ز واهس ىذلا هناك ىفىري_طلن ىلاعملاولأ رك ذدقو ملثم هلغش ىفهفاذع م ناماساو دش رتسملامامالا||

 تلثعثرسطاستا رامتأاو ١ نم ءطاقمةدعدر وًوهملع ىنثااهمملكوةدب ركنا باك ىفىاهيصالا بتاكل دامعلاءرك ذو رهذلا
 00 1 0 01 هئامعت نمت زحام هلى ده د امتاوم ركتلاهسلجن ىدهأ هلوقكاذنةمرعشأ | سا ,ءاسلا ل وعر 2 َ ع 5 ع 00 0

 0 حلا هنام نم هنال ه..اعلسضف 1 هلامو نادشلاةرطع رخلاك
 1 راع 6 لور ل اضن؟ هلودريغا اهنا لق دقوهرعش نسحأأ نمناتيملا ناذهو نام د اًدمانق ماقأ تطخ
 رابعلا ف دعب ةراكو:  هيفداوسلاىدبتدقو رازعلاة ريض ىستك اانا “ع انانملاةرجسىئئاذا نم تعلفتام لسبقنا

 0 روك ذملا عيدبلاىانيب وسنم ىريطملىلاعملا أى يل ًاترهدلاة نب ز فنيتببلا نيذه تدح وازكم
 0 ا .رمشلا نيتاداعسلا أ في رمقلاةجبرت روك ذل نيكس نيدجت الام مئارخ ؟عضوم فتدأ رد
 ا م مرو | اضدأ هرعش نمورصمرأب دى دا ةياثم قرقدلا ىف مهدنع ةراكسلاو 500 |١ هنم ص اخت م هعمبشأب هنأ ىبةع رابعل اف دعب كراكو نول اوعي مممافهدداغبلا حالطصا نمةرابعلا هذهوملعأ

 0 2 : 1 1 ركن هنا ليقدقو دنا درمأ هئفشعم .وةلاق

 را ١ نول لمعتس ةعالخلاريثك ناكو ةبل شير وديك يف ةبكرملا مهطاغلا ف تورحتؤب و نومدتي مينا | 1 ١ ا 0 ا ةديحتسملاهانعم شي ركيناهفلصالاوةمعأةظال شي ركن هلوق أ ٠ دولا شبرا اطالعاناذان « .اكامنسحأ سواطلا خر خلق ْ
 1 ١ 0 1 1 هاهفقوهرعش تونف نم نف ف باب لك لغح واباءنيعب رأودحاو ةثامىلهبترو اح نبا ناوندراة داو هتودو كل 6 أ هصجدق ناكو رعشة رثك عمةذينلاءذهىعهلترصتقا اذهلذ طفلا فش علا ىلا هيفي ىتحمراعشاهف |

 هاج طراد 2 : حافلا هل ءبةئامسجو نيثالثو عبرا نس كونو 4 رح فاي رط ناكو جات نبا رغش نم باتل ةردهأس««و ١ .٠ 0 1 : ؟ 0[ ما . هولل عاف 8 ١ 5 9 5 2 7 36 ا

 نمت هنا تمكمل ةذطألا قاهعضو ىتااءستلاسرف جزل با بحاص ىل_.جلا ىرهشابنبنابل نيرايسشوك لاقةفوردلا | هراكف اراك ادعقلا ق تدار 0 2 5- 18 0 6 ) 08 2 0 00 |١ هل الاوهو نالرطسالاىلاةيسنل هز هةرسح معان م فلالا مال ءءاراهرعب وول مهلاءاطلا طوول ءهملا ولو ءا ا + ]| نيس نوكسوةرمهل تشب ىنالراسالاو ىلاعت هللا هجر دادغإ نم ثرش امال دروسا
 ةرسشاعملا ل ةهاكشلا فصن نوكب وعطسا | قمسنرب هنالسع ةروصلا كلت لع سومولطب ءارامف كالفالا يه ىلهىركمسج | دي ا ل هلا | 0 ل . 1 نيل 07 أ ىفالامسرتالةروصلا هذه تا نود متعب ةضايرلا لباب رأت اكوبالرطسالاة ئه ىلعتيقبف اهتفسفنهتباد | ٠ ل 4 2 93 5 5 0 ع 0 : 0 5 : ا 0 |١ اهتسادفهنمتاطةسن لك اروهوةكلف ة كرم ناك هنا ها هعضو تنس نأكو ىطس لا بحاص سوولاطإ 2و اور ل عضو نسل تاو._رفو تبن تلا طوطلتاىلاةاشل سمعت ر اسال هناك ة نايا نالء سم دارك تسا واوا ابالنالوةي_ مياسشملا ضعي تعمسو سعشلا نازبسم اهانعم: بانو ةلك ب الراطسالا ناب الراطعسالا

 را فراعملاوبأ ا ىلا نيمدقتملا نمدحأ ىدتهاامو هنلا قيس لو بالراسالا عضوف ةركعلا نمل صةعامدنم لمح وةرئاد ا

 ةميلا لات د ْ شلا طينتس | تآىلابال ارطسالاو ة :ركسا !لامعتسا ىلعارمسم الا لزن موطآنا فات ردقلا اذهناأ|
 نففدضشوهولاعتهّناامسهجر سنون نيني دلا لاك خيشلاةج رتفروك دملاىس .وادلا نيدلا فرع 1

 هنايسدا يرن ناشلا ماقع |
 0 ثتادو 00 دقناكو ةعبد. لاسر هلل معو اصعلاواعنو هعضوق طة قنالراطسالاو : تلا نم دوصقتملا عضي نا ةضايرلا ا ف ا ا

 ع و هاون ىكسءثدغلا ىفازهرهط نمل 'ىدوطلاو هيزسهوروك ذملانيدلا لاك يتلا همحطصاف عضولا ازهضعبفاطخا ||
 دست هلاون:ىلع رعلا لوطلا ىلع لهنا نال مس ىهىنلاةركل اىفدج ولة يهل تراصفهفرعنءامدغا انمدحأ نكلودوحولا ||
 فورعملا نودب ه«-تحار ا ىذلا طل فرجوتو قربغي ضرعل اولوطلا نم بكصوهىذلا عطسلا ىفدجونو قمسعلاو ضرعلاو ل

 1 تسلا مالئثامف لمعنن ارو هتنالوةطقنلا ىوسقدب لو قعالو ضر عريسغب طقفلواعل|نعةرابعوم ا

 ْ ةطقنلا اومدخلا فرط ملكسلاو مطسلا ف رط اطلنا ناك طلنا فرط ىهلد اطحالواعطسالو ايودح
 ْ عالطالا و :دئافاضن ا هنكتا هددصل نكتاسعاج ورح ناك ن اوازبهوئئئابف مسلو نار وصتن الفرخ ال
 معا ناعتدللا ودرح مالكسلا قايس .وهلامها نمل اوأهماع

 "لع ل بح ثبح ةحار

 هزااكو ةحاسمسلاو مركلا

 هقلح قهسفتل ارامكتادح و

 اذا اوانوكست ءاهملانق |

 نمو هيرافأ لذعلا فذ
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 مهفطالب هنراقب وديحاصت

 اذهب مهطاخي وباوملاىف

 (رعجر باطلا
 سل دولا نا لذاعأ

 ىكساوع
 ةحصشلاسفنلا دلضالو
 اهمول

 نفنلا داق و
 هماظعو

 اههمرلاب ضرالا ف ةييغم
 الاثم هيدابا نمستكسشلو

 وكانا ليصل
 قدعاقو هسا َْق سلاح

 هيلعلحتذذا هسنأ لفات
 ساءاو لئاسعمدب لئاس
 هو عراسف لاه رف

 ةيطعلاب هدصقو مأ ارتدالاب

 نيتسراضحاب سماق ماعنالاو
 مداخا طل اذاقام_هرد

 مهاردلا ناكمريناندلاب أو
 هريكتساامو هرثكتسا ا
 هرغصتسساو ]هم سالو:

 داكف ريئاندلا لح اطعأو

 ريطب هسحرف نم لئاسلا"
1 

 الو هسينما نم 0 و

 نس دلا يحل !وملا عدجم

 هدا ار هانسس رمل

 ع اهقاعىااهسشا اودت

 فب زشللدب رقلاةيسئامل
 ههسار اهردسص قاع زرخلا
 ةئامداطعأ هنلع ايسر

 نيثالثن ةسردمو راند
 ةدمه4لص-امسحنقو

 ىلا غابف ركسعلاب هئاضق
 تامو راني دفل ا نيعبيس

 ةغل راهسلعو هللاهج 3

 : ناك ل انورات دفالآ
 0 ءازغا 0 هين و

 دولا فواغاخداوح” الو

 ايس

 نب روهسأ نب ىلع نب ني. سل |نبر مخ نب زب , رعلادبعناطآلا نبل ضفلان ِهّنلاةبه مساع اون )ب (#

 ي(ىدادغبلار وهما ءاشااناطّقلا نبا, فورعملا ملاس نيف سول نب وةعبنب لضفلا

 قىدذا هسلاننا دقو « فو نيسسلا فرح ىف صدد صرح ة جرت قهريخ نم فرطو هرعش ْن مى قمس ل

 هراغتلكو هيلع عمموجاشملانمةعامج نمثي دحلا ععسدقر وك ذملا مساعلاونأ تاكو نيعلا فرح اوأ

 عئافو ,ورداون كلذف هلو مهلءادمهل اونيذ رعتلاع ولولا, ىرغم تايعادملاو حار اريثك نون اوةعالدا ىف

 رعشلا خامدوعت عاش اقف لبذلا باك قىقاعمسلارعسوتهرك" ذدقو رعش ناوند هأوذذي رطتاناكحو

 ب ل هنا رك ا اا تال املا

 دالوأض عب نالاقوز زعلا د عنب لضفلا هللا د عابأ هابأ ىاسلا اظفاطارك ذ دو ه هرعش نمتاعطق»

 بلاعوب 1لاقو تمرر اردعجلا هلل ةنامعت 39 او ةرسع قاع ةنسس لاق هدلوم نع هلأسنيث لهل

 نيعسونامتةنسرخ الاعب درهش نم نيقبت لدغ نم نفدو اعبرالا هوب تام هذاا سرافنبعاصت

 اند رذناباك ىفذ ذاهصالا بتاكل دامعلارك ذو هنعهللا ىذر ىنركلا فورعمةريةعةئامعب رأ ناو

 نم نم ةعام هيف ثبعو د هرثك أ ١ ارعش ناون دلو هفطلوهق :رط ىلعاعمناكو لاقفوو د كلا مياعلا

 ايدو دك لا ارنا ياشملا ضع قريش وهربسغالو ةةيلالطسآ تماس لو اثواب حالا

 00 اذهنولوُع سائلاو دادعس : راطع ناك د فرط ىلع ادعافدت : ارىنكلا ايشهنعد 1

 نسسملانيرجأ ل غلاوتأ او ىداقال |نسم ا نيرمجر هاطوأ او هو «مهنمةعاج نمشي ند |عممو

 عمااو فري شو ىنركلا ندخل ندم نب دجسأ نب نيا هللا ديعوا ًاونيمالا نورت

 نت ىلع نسما ىبأ نيدلا فرس رب رولار اذنمةليل ير صدد صع 1ك 1ناكلذنف تايرخام ص. دلصنح

 روك دا لضفلانساكإ ذغلبف تاف فيسلا بقعي ءزكوفاغس ا داقنتم ناكو باكو رحميلءمينف ىن زلادارط

 ةدلن ١ نمف.سلا ىلا هنمداتقلهنلامدقف هلاننا هون ل تةبرغل اضع نيتيناهتمذوأن' اس نامت

 لعروك ذملالضفلانب انا مدس تالت نملؤالابابلافنادحونناروك ذا نابل اناا و

 ةثغتسلاكر هو اواهدرطل ن ءاهعمبتروو رح اهل ةءلكقنع آه ةلعوةقروفتا.دالا

 اهنفاذاورب رولا لع ضرعواهقنعنمةقرولاتزاق

 دلبلافىزلتاتبسكأ !هلعسشب 5 ل ما

 دوقلا قهنع ءاوم نكح لو 5 هب هيد لامددن قسنلو 0

 دهصلا ا ءاولادندق الاد 35 تنشحا|امرعب نمةدعح تدشن اق

 دز ىاناصا ئد ىدحا" + ةيزسعلو ءاينأت سفنلل لوقأ)

 (ىداواذودوعذانيحىنأ اذه د هبيحاصدّعن نمفاخامس هالك

 مهضعي 0 وو نمد د 0 ع !ثيبل و

 : ادوقاوانب نا مهجاسحلأ م ولن م د اوزخأ ,مومناج ىحاماذا غوق

 مون سملاا هيا ف نيمذتل ا ازهوةساسجل اق رامذب و راشب قل هلو ىذلا سار لا ىفناسأ ةإسج نم 0

 دمت لاطوت 1نيدلابذهم عشا !فدشنأ أم الا مهراعش اى نيمذتلاءا ارعشلا لمعت سن امةرثك عم هلثم عمم

 ناك هنا فربدتأو هسفنل ءارلا فرح قىدنكعلانيدإا ا 1 خيشلاةج رت قروك ذملا وحلا نسا, فورعملا

 قيفاعال دن خادجا اع للا كمانلانيشقلم زول سد ةملط قاع ناطاس سلا مسر دقو قّشمدب

 وظروهرتسوم ضر ل:48-اب حرصت مو هبق ل ههفقابل افهنع

 هات دعفاةواخ فنا رأ لذ 5 أب ريضام دعت نمهتيدل عسج 5 اوةلح وق ليقانأ مداناتر ز

 ذك الوانم اهظنامن تيد 5 هقنح عمدلاو فددأي ماَقف اي انهو ةلابغم ىدذلاب انشهم

 اذار :



 أملا

 1 رهانعماهنمكلباث علخخاف م« ةفئاط نقذلا قلطكتنا اذا)
 (ابهذ ذل اههفصت بط تاق 5 فس مااولافو كلولأ ناو

 ل كلءاسنلاةمزم_ابىفاضيأةسامجل ابا ىاهتمناريسالا ناتيبلاو ١

 ابرهانعماهنمكبايث علخاو « .اهبتبتأت ا از وعن ع مكدتال ةساجلا |||
 لضفلا ناز اتناضمر «رهش فرت قرا طاتمسلا ىكءروك ذملا ل ضفلا او صد ضدخلاةل ل ريضحو |[

 رع ثلالوةىلاريشد هناللاق كلذ فيك

 تلْض مراكتملا ليس تكتاسولو “+ اطقلا نمىدها مّؤالا رطب مع

 تاس !هلبج نموهو رعاشلا مكح ن حامر طلل تدبلا اذهوهتعرت ىمدقتاك اممم صن يشل نأكو

 تاك مب نءوئزاخلالالحت ع ىرأالو رامنل اهواك لبللا ىرأ تسسلاازهدعب و

 تل 0 ىلع رك *« ةلةرهظ لعانو غرب تاولو

 هدشنانامهئاهرب زولا هالاقفام مذ ئنعملاتءفوتسادقىننالث ]ان اههل لمعت نان 5 : 0

 لو اة وقلا تع قافشاف « هلس م لثمال.<لاماناراز ْ
 لكبر وهي ةنيفداقرلا ىلغ 5 قعفاوىت الا طقىرازام

 لد ع ةظلل ضد. صر اى ةوفامهداعافامهدعأ ر زولا

 لب لا ةلظعيلا انعانيحهفيطا 3 تثدصل :ة[ حوت ناىردامو

 اضّعلا ىلع 1 ا اوه درا 35 ملل ن ند ننرمسلا ةرمذأت وقوه مذ سدح 1

 اًض هريس لاخلا كا لس دا 2 نع مل ع َكيحقانح و9

 ص .رعم اص اخ لثمالا ناك ام د ىركللا فك غيطزازت ا قسانإل

 الا ىنع اوغلب اي اتيطغو| تبا ليجعإلا وكشاندلا د لطاكيلا
 اًعيزو 5 ىرح اظياق < مصخ كل بابي رضحلاف «اميسبدنلا ةاضعلا ىذاقىلا
 انعفصدقو ءادألا مصخلا ىلع 5 اقوفطناتاؤلا سوا ناىلا ب ئسأر اروطسلاب لعق قلعناو

 اقودلاىفوتساامدعب سا يب اًمحفالا اذيهىالوماف دع اب رطلا انيدهتام تاهلا
 فاذاو ىردق نم ض2 دق هنا فرط ىذلا ىدنع دشنأ نمسا نم يرخالو

 قاذنيلام عفصلاو * ارطاخ ىكلريغ ام سيحلاف

 صءكره ددسن ع هرئذلا سئرلاو صد صعارك د ىذلانيدلاءل 10

 || كونيتيبتاعدقلاقف صيبصيخل اهدنعو ىايزلاروك ذملارب ز ولا ىلعامو روك ذملالضفلا نالخدو

 ْ هلل اعفاثلا' اهنهلو , زولا حوءامسهداعانالاتفءاوع دف لوةتامهللاقو صين صرخلا ىلار رولات طملاف

 ا ل ا ل زول نيسدقساف
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 لاع فرط: ىناكوزامئاع
 تاكو هللارت عش يي نم |

 ًايش بتكمال هزا هتداع ٠ ند

 مساهيبتكي ىذلا ملقلا
 هتداع نءو لحو زعدللا

 ى عطضاالو مانيالةنا
 معلا |يظعت هنثك تدب ١ ر رولا لاف نبذ دو ل> رلااذهانالو هايرب زوال صيد صل لاف صمد صرخ ا ىلا اهمدقو هد وشمةاطق

 هجر بنك دووفن رشلا

 لعد الامم ةرعىلاعتهليأ

 ىو رك انتاماقملاو:م
 َى :واضربلا ىلع ة يش احس كو

 م0 ار

 لذع ئىل اود قلعو هط

 ندا لالح ىوملا ةيشاح
 تتكودب رخال ىناودلا
 روظتمل اهنأالارخأ ءاشأ
 هللاه-جر ناكو هتومدع)

 ةئسلأ ةدعب تاببالا مني
 «بعبط ثامن ندفن اغا و

 تاع اعلا
 ىذلا مالكا اذهفرطل

 تصغو هدو :رءاملا تاس ا

 قعر
 ءايلعلابناجنمايصلاحرأ | ىن زلا ندلا لال اضل !ىضاقاعهاملو فورعملاىدنلا ىنأ نباءالغلا الت اسال هذ سهتد>و مث

 ارد هيلارتسأ زك نااهلوطالولو ىداوسلا ناتجرتقاهنرك ذم ةيفاكللاةريصقتلاب ا
 ءاحرالا سط دهاعملا ادغق !ِ تامل

 ىلءليجلا فرعلاب داحرق 1 هدم ادذاتسا بحاصلا نب نيدلا ديلا بت' هسحلاطاسإةهسدومعفصوهرضحاف

 ىرولا |

 ءايحالا ف حاو رالاردابتف ا

 نم تلْط را ىلس ن اكف ٍ
 نع ْ

 عاد د وسرانع نمةصقع وآل

 نسم زارزالا تلح وأ

 اهجايه أ ةرازولاروك ملا ينيزلا وامل واهنع صرحا باو ووو. ههىفةيوملا هناي, صيب ص: 1 اًدجرب فق بسدتو
 ا هلاعدو هيدب نيب ف ةوفءانهلل اوعمجا دقوءاسؤرلا نانعاب ل فتحت نسم لاو روك اال ضفلا نباميلع لف ع

 ا ريش هنافسشلا اذه دهنبا حق رسب هبل | ىضطش نم هضعبلر زولالاةف صقرو حرفلاو رورسلار نطاو

 وجا | ا هاا طعس لا مولا كساطال ا ٌْ
 ءافثل اهفرع وهلا ىدمت :

 اهلو-رةرادالوهرادف ١

 ءاعفزكح لنص ءلحس ّنَم

 لسهأ ىلع عر تقف اوأ

 عاود ىاءاوذ نتساعال



 ع ةرستت ث وع ىو مج نم ركل
 : ءارجهعمدب وةئعك و

 ربعشب رعمريفس نمله

 فانيلا

 مهضعب لوق اذه لثمو ا قطان ىدص ناساب ريخمت

 قالو دىاع و ىتانصق

 | امذنمالبوطاقرأ كنار
 ٍ ارقفللل َق اه ها

 ىي وهل الهأى رمهمأ انآ

 ىياوع

 . ءارقفلاة قرف نمقفريف

 ا

 تانغ تد ا ةفصت نم

 تيل

 اذا
 ءاقلالا لجار ىلا وهنع

 ءاحرنسع انمزاردقاه
 لئازفيطل تانك

 ىكعنتو هرعبالوددومعك

 هلا تاحكو

 فاتر لايخلا ف كار

 قئارط
 1 ىاسس ناب راضل ادوسالا عمو

 ىرت «رومالا اد, نامزلا د و

 اا

 فيعضل اصخشل !ةلاحنع

 لَوَعَن ا

 وهو رئاسا!تييلااهتمو ا 1 - 1 ضوانقلا متع اذا

 هلوة ندم انراعصأ ضعي هقدغتا او 1

 ءادحو عضوم نعحودنم
 ا

 اوزاضمررهش فن د لخخ 1[ فس ن فارش بيةنهر فءوةريبه ربارب رولا ىلع اموت لخدو ا : م رد رخلا امو اعلام :راكو هاا ١ اهراغ قشالاب وهتنه

 0 ء رهش قتلع سد اكح هولا ف بيقنلا ىديسزيطمىفلاقف تنك أرب رولا لاف دش ١
 6 0 86 | ل . ع ام ولان حاملا اهلارطوة لد نعم ضقامذا

 هبق لمعت درا عضم ران د قالخفا عضوملا ىف ربا ترسك واو 0 دالبل امله حالطص ىلع 1 0 ٍ ادرانا ااذا ا - ا | ءامضتللا ةطاعأب امكاو

 هوهعط او اماعطزادلا نم اود رخاقهيلعز ءفلوحخدلا ىف نذوب لذ ةمايالاضغب فرنك الاضعب رادذصقو ١ هتئح ناب رمسي تعجن

 «ةح ور عمامون دعقواهلهأ ناضنال ةر ةرهت هلأ نعل سائلا ل اودي لمعتانال م لاقفهرصبب وهؤديصلا بالك ّ

 دنع اذا ارملانالا.ةفرعمل:اام هلت اًعندحا و هلق ًارقو تاعنف 9 ارىشك ااهللاعفاماعط لك اب !

 ةديباملا ىلءّةجترلاو 1 نيطاسشلاترهدخأ هناوك لت | ارذاذاو مالسلا م ملعة كت المار دعم اوسأر 00 ٍ

 تداولا ةنهدلومنعوستل ًاسىناعمسلالاقو ةئامعير اوديو اسس سل وانو ةريثكهرامحتأو يكول نيعا نع ايتجت
 ناضمرنمنيرشعلاو نماسثلا تبسلا موهىفوتونيعبسو نامةنسة خا ىذنم عباسلاةعجلاراهتى عد |! لسيل فوجاثي دحتّتلآ

 لاقوىلاعتهلتادجرىتر كلا فو درعم ةريتك نذ دوذأ د عبد ةثاممستتو نيسجنو ناعةنس رار رنلبقف |

 ناكهنافاريثك اش هناك مو هلاو >|نمترك ذإراصتخالاراثب االولو لع هتلاو رطغل دمع هون ىف ذاعمسلا ||

 نمت لراس ورا تانراستا دعوا زن 0

 اعلاو اددامس ناده# ما[

 ا
 ك0

 صر ملا ماع ش 5 قرلا ىلع شاوغو ضدخ ناب ول 4» اشد ريالا نسل

 دبا تاكل « رللكدرلااناو ضقرت لبخناورلطع + اناف ءارراو

 صصرتلاا تمنونلا اذد شر الزح صقرأت سم هلث د امزلا قفصن 00

 ٠02 صاخم ءاحدقوء #*4 ادنلا 0

 هناكم نمرهدلا عفردق 03 اعيضوأ ص اتد ًاراذا

 فرست نابانعمم رف «* هناش مظع نماملظعم د اعيطماعماس هل 1

 هنامرفدرةلاىلاص قرا ع كوعابسلا نامزاذا د هناجرتلامو لاقدق

 ءأدهو هلاعدوم.اعيناهلهأ نم نكيملوةريبك ةءالو وت دةودادغب لهأ ضعب ىلع: لش دهنا (ىعو) /

 صقرا مهلاثمأى سانل الوقىلاريشد ذهن رضادللا ضعب لاقف م يرخ ع رورسلاوح رغلا ارهطأو هرالولاب ا

 اهفوىشب مهنمدسحاو لك ينورباك ال نماء خاهيذ عم 7س ارلاةدصقلاهلو هنامز ىف دركال 0

 رهتس نما ذمرت ذخأنل ىذع « اناهع نخوانز هلت ركت

 رضخالا ءالقايلا ريغ معضلا ىف 35 هعيش سيل سابعلاىلابست

 حدملان متدب ىلع * شيتالمدابا ىلا رهدلا نينو دي قيب هناسحأ ىس

 مالكا اذهو بقتل لعتشو نورضاخلاصضو رنزولا مس دق هيف :رااترسك انالوم

 داولااهدعب وةددلو 1اعان اا خفنعأو ملاقدوعلا فهنعءاوين نكيلو ةيلادلاتاسالا ىف هلوقو ىابلا اذهىفةنآ

 هذ هفةرو 5 ذملاةدعح و هلائفاكمثاك اذانالف مدل ءاون تالف مدان ءاو سل اءانعمو ةدودعةزمهلاو ا

 هتعمس |ذكهةبلكلا ءاعبأ نمرعس اوهوةنك اس هل مهم نم اهب وةلمهأالادلاو م الا 5 0 0 ١

 0 ةممنلا مس اةدعحو تثذلاة ينك ةدعح ابن اةغلإ اتاي رأ هلاقىذلا ل. ةغلل بنك ن نمئثفر د ١ هل و هل هن ق عراستم

 8 ىرحهيشوباهعلار م
 ' ٠ الملا ءانس ريجعملا نع «٠ رةعح لضفلا ا دنش .رلا ىضاَعلا نب هللا ةبهثلم اءامس تباديعسل هي

 : د( :رص/اروهثلارعاش ل!ئدعسلا رهن هّنناّةبه ني دمت هننادبعى أ

 ْ ممنتلاو ص دققلا ريتك ”ناكو عا لاعاسز :رلاءالذغلا أ قت قئارلا + اظالاو عيدبلارعشلاناوندلاب اص

 | هحرفابمصالا قلسلا © نيرج ار هاط بأ ظفايللان ار اما ءاطو اف ةداعسلارفاو |
 ْ هعمج ناولذ هلو ةهرط]ة مست ىهو ناو كا ور رضتخما ى منو افحاعلانأو لا راكرص:ثاوىلاعت هللا

 1 «قعملكسفو لضاغلا ىضاقلا ينوي ةرئادلا ل اًسرلا نمأيسش عجوزا
 1 ا 0 ل

 قفتاو

 ضظ01001010 0 ا



3 

 تاروا<ثوتاهك اقماع مهدي "رع سلاعمهلد اكو نمد هلاءا اردشلاو معاجم - رمص؟ هرم عا قفتاو

 ا اواع ؛و هراوأ داق ندا قو 0 ذمدملا نينعنب نيدلا رعت رمل تيرا ك133 ل دواهعام در

 مسعد ترراعس لفات مهل نزح روح وماشلاو ارعاشاذهنولوتد ود واكو شيع دغ :راىلعت روعمةعاوناكوتاو ءدقأ :

 هجر لضاغلا ىذاقلا همسك ةدرصق هلدْن من اًننيورعش هن روت ذإةلاطالاة مش الولو 1

 درة ارهوكلا هتادبف كا د اه هرع د هو> ماظنلارصباوأ امهو لاعب:

 للا مقا كابا هلاولوقف ع اهدقةنارزيخللا نالاقن مو

 (ٍ - رثك ؟اورثك امم كذا رذؤ+ االول كغ نصغلاال 2" اضدأءرعشنمو

 ١ رصيتامأ حالا, تادف 2 عهسنامأ حاللا ل لاق رهو هلك ن كلوا دمع د هرخئانل ىدنأ اسمسابأب

 0 فسكت /نينبعلا وس فو د بمتحت لرعلاريغب ىسخ ءايعةي راح لغتي هلو
 فهسالب نغلانحرخت 4 اهنكل فهر ملا ةدمغم

 فسوف بوقعن ىتاقمو « رذؤب قدا اامتأر ْ
 نصغلاارئاس ف درولاودسسل ن كلو د“ ةمن نأةولريطن ل نم ىسفتب سدح مهب رمد مالخىفهلو

 نسحلاك إذ ىلع و دعت تانيعلا نم 5 ةفاختالا سا اهو عدول مو

 ندسلاىلالوضدلافف اضيأ هكراشف هب افسول نسما فتكراش هلاولاتو
 كرتلابلوةلا تجول سال نكلو « ةلالمنعدبح و رث ناك امو . تاسأةلجنمهلو

 ل ارمشلا نع ىناهندقى اق ناعاو « اننس ناكىذإ فاك رش دارأ

 نزحلانمالاا سل اك نفتلطع دب هنساحتنمالا دبملا لطاعاب
 نئالبدتعفف كد لهف مظتنم عمدلا اردىبذج الس ف

 ندغلاىلع ىشْعم مسنلاامو دي ىتضممسنلاكىافىنم شختال :

 وهودهتجس رث ورك م روما ناار وح اا
 ميسنلا وك الىعسحلعا يي ةضورهنتمهامدرغا

 يإج نمهيتك هنالاَشإ وةداعلااهبت درح ىتأاةدام لا فون راكان د لدنلا فصو ىفهرثن نو

 اضأ هلو

 رعاشرص؟ناكو لينلا ناصقن هنفصولام نس نماذهوءاقلتسالاب فعضلا نمسابقملا يهوءاقستسالا || ٠
 : : 0 : هرضحاقداعش هر اهنعر وك ذلاديعسلا ىضاقلا غلبف بتاكلا داعم نم رب زون هّنلاةبه مراكملاونأ هالاع

 ليثضلا دحض د ل ١ فورعلاةاقولاو رادلا ىرصملا لصالا ىبر غمار شم نب ىلءن سل اونأ ]كلما اًوشندبلا ب تكوهقُسو هيداوهبلا ْ
 لدمع 0

 : هلظن فكر زوثباانقيدص 5 هتمعن هللا مادآد.عسال لق فررعلارماشلا ملال 0

 همست تلط ازهدعي ٠ نمت »ع اهودرم كلودعم ادغذا هةئعند :

 هنمركت لد هيضاقيأم عرشلاو #3 اي زدت تملا اذهووح م وعش

 هس اور سيلاضت أهّلناو ةدلاق * مأهدتءوغملاملةتثاق :

 ءاتاا فرح ىفهرك ذمدقلا نيدلا حال ص ناطلسل انآ ءاش تاروت ةلودلا سم ثرودس نما دنعسلا ال 3

 مهم شلع لكن كلت قراقو 5 ممعملا بيب اب نكل تعنت اهلوأ ىلا هيديصقب :

 روك ذم ارعاشلاىوردلا ثباهيلابتكسق هوذعهو حاتةتسالا اذهاوناعورصمءا ارعش نمةعاصجهبلءبصعت

 : ذقنم نا كرام ا ةلودلا فيسةج راف

 ناوي لشفلا ةلدستل 5 ابعأام ةعل دب لكر هنم 4# تمم هوهنملاقمدسع سأل لذ

 ٠ ايصعتل هتكح دقام قاطلا ىرولو ب لاب عنتتا اوباع 5 ايرخسسملا هياواهح انوارعس

 || ركل دوةرهاشلاب ةئاسو نامعتنس ناضمر رام نملوال اعلا ف قولو ةرب ريثك ديعسسلا ىضاقلارداوأ)
 1 ل 15 21 117 ل را للا للا سولو 0370277-55:

 عأز ع اودمسندو سائلاو ,

 مهروهط

 ءادعسأ اةصروهو>ولارغ

 ةزرع نم ةبعد : نودرحخالا 1

 عا ارعلؤر وبنم ى .ملاولوأو

 ه«ماْيغ بببللاى هطأ 1

 همالظكا|

 ءامك هحصو نيس تسال |

 سرادعبرب ىتش هنو
 ءاتشو هع روهغلصق

 هيمروتامزلاهركلابتامرو |
 ءاوس ةممر عد د زهيقال

 ضيضحلا ازهىف ثتبشو ١

 ىبيشو |
 ءازوجلالعواءتاهحو أف ا

 ةجمراكم نمدح طانع |

 ءاش“ الا ةداس نعابتئروأ '
 نقوم هروهعل تومستم

 دلععلا [

 ءافيط اةملع توع“و ثم

 .هقرع وطداز ركن صغإ
 ءامركساا هلوصاوهقرع نم

 اهساعن | أرطعم سس هوقنل اقلب

 ءادوسلاوح ورال احورمو | ةالصلدومعلا يعتوهعباصأ تعطقتو هءراشمتدضن هنافءاملاس امو هو لضافل ا ىزاستل اىلاةلاسر

 ' لهو تامزالرابتعافال
 ءامجللا ةلقملا لثكالا

 انك أ هادعل قيطنالام
 اهيثو ىحاص مظعى 2-3 ا

 ءامد ةيرغفتب نك

 ضراف نم هليصفتى رن ال |
 ءاشنالاو رعشلاب بئاكوأ ١

 هزه احع وس عم تاك أم ا

 ءاجرلانم عمس رولان |
 ملسش لوح يارا ٍإ

 غابادشأ قعاوأ اود

 ملال من فبابسالاعطقتف |
 عادن قالا اد نع

 نيكس باط قينزا ف ءاعدؤ ة



 ءادهخلاو ءايعلارهاك#

 اهلايكمط و ريشلاعمدخسم

 اءاعفسلا "م ركن 2اس سم

 1 اهعيجم_ءل عتاب 0

 ٍإ ءايشالاو ةدعةماعلا د

 هناقل هللا
 اءامسالا نم ىئسحلا هلتلعو

 ْ هلك 1 اخر

 ءاصحالا نعتلح ول

 هدذع نم ةراحال انقا سو

 قاد ا ىرهناعس

 علاصخش

 ماظع م واع امالعأ كل وأ

 ايي لسعلاسأ ريش دقو
 امظعم

 عَ ءوفدس هلل>و

 ناوهسلا درا

 الز( راح

 ّك روك نأ نعئجلا# ْز 32

 مار
 نمداس دق و

0 
 مافن نيااعلا قدداس م5

 ةقاطا ند

 ١ مهلبن لينىلع 2 اذ|تعدوو

 سد 5 ةئل ا ليم 0 تاقو

 مالس

 عمطم لك
 ١ مالملعاماندلؤس

 هذه مح اهدعب وغارلا ذو ىازلا توكس موةمعما ءاملنا تشب حج رزطاوملاعتهللا هجرلاوشىفنامدهنا||

 ةيلغثن ةثزاحانب اامهوةلمهمنيساهدعب ىواؤلا توكسو ةرمهلا شي سوالاوث اهو رزناىلاةبسنلا |
 (لو# ود داق مذق)

 أ ؟امرس دلال فان

 دصاق

 1 ماصخخ مانالا اهمذ هلودزلا

 هي | |سعاملافيط والا يهل هذ
 دقديشرلا نوره تاكو ةثامو ننامتدنس ف ىمناهلانيعأ ندع هاهاتبة مش دل وا مانمدارأامالا ىهلهو ,

 هيلق رعت ع رمال [ه امعابق ل يي ا ,منولح ثالثل سيما مولاهجملا مدقوة مشب ر ةاءالو |

 مازن عرضت اووش ىلع
 ْ 5 و هدلؤ

1 
 :ة 0333515 57557512567 ل65 11 همسة

 دامعل امرك ذوىلاعتهللاهجر روك نما روكا عنز ءاعب رالا مون ىفوت هنانادجللا دوةعق لاك ابحاص ا

 ىذرشعنمانةيمسهادلاجرههستوخف لضافلا ىضاقلا دن عتاك لامفةدب رنا ناك ىفتاكلا
 00 هنسنأر 5 ذورصم نم هيلااهت 3 هلوررصق ىلع ىعلط ف ةئامسعثو نيعبس ةنسةدعقلا

 اهلوأ ل اةينمعلاةدمصقلار 0 م مافن, ثيع اف ةئس

 عمدلا عم ىيع طلح لوفر مهو 55 علا, تلقلاو مهلل ىضق قارف

 رعأ هتلاونيعب رآ اونا ةنس وت هنا ليقو ةثامسجو نيس ةنسدودحقهداومن روك : رب دقتلا اذه ىلعو

 ىف ماشل ان اروك ذاادعسلا ىذا اىنعب لضوم ةديصقلاهزهرك ذنمعا يا دعا

 ةعانصفز 2 ذإاىف هثرح ا مولا ما اوم رهشا

 لعحو الويق لضفلا فل ضافلا لاءقالاهقل ا دقو هيارنيملاب لدبي رعل اةنارع قلت هياعرتتلاو ملظنلا ١

 هتمقرملعلا ىف هماناىدامت دن ءزرفتو هتترةعاندلاف قرت نأو-رأانأو الو عنف | ىلءهرطاخ نمط 0

 | (ةيممةدصق فلو د)
 ىقوث هنا نغلا اذ مةرانع نماننادكأ ضعب طخ تدار م ةثامجنو نيناعتنس ناضمررهش فصتخمىف ١ لسجل النلا نمتنكو

 ْ رغعحءدلاو وتو هدئالقرت وذو هدئاؤفرتكشستو حرر ارحل »ا كرو هتيعنماصلا نموذصتو

 ع هللاوةنامسجلو د نم رشعو سة نسلاوش م هداومونيعستو نيتلث ع دخلا ىذس ماع ءان الغل |مول

 ىاهمصالا دامعلا نان" ةجرتل هذه ىف روك ذملا ىرصملا ارعاشلاداقمنبرب زوتيهتأةبهمراكماو وأ

 نريخافهنعتلأ اسف هاه سنو نيعستو تس ة:سقرصمللاترصلاقو : هذي ان رطناباك ىو 0 داآ

 لاعتهادجرهتافون

 ىراصنالا تدان ن:تلاغ نب مثاه نب تدان نب دوعسم نن ىلع نب هللاذيه مركلاوناو مساقلاوت (١

 *(ىريصوم اب فورعم او ادلاو داوماىرصملا لصالاىري:سنملاىسرزللا

 فنكيملو دان_سالا و اء فراك الاب رغاضالا قلسأو اهبدرفتتاباور وةيلاعتاءاسعم هلايثاك ابدآ تاك ||
 قداص نأ د ىدسالامتاحن ميهارباو ىقلسلار هاط ىأ ظفاملاةءارقب عمو هإ مهتح ر دق هرصعرخ ا | 1 !

 نمرح كرولا نما ىريصوبلاو ىلا عت هللا مهجر رصعق يتعلا عماخلا ماما ىن ء. لاا مساقلا نب بح نب دش ىح ا

 نيىلعنيسحلا او روك 30 ىن دملامساعلا نبى ح نب دش ه قداص نأ نءاهلك امندلافىور 1

 نعاضأ ىورو اءاسمن ىودةلاىديعسلا لاله تاكو ندمت رادع أو لصوملاةارغلار عنب نيسللا ١

 ١ هسيلع مساهل ضرالا قاءام هنعئور نمر اوهو ىسدقملالتسملا نيريهاربا ني ناطاس مثقل ف 5

 35 نأكل ا ه.ماق ا فريصو»لاريتسالأ ن ممدق دوعسمهدلسس> نآكو دالبلا نمهيلا اور واورثك اوَسانلا

 ااروك ذملا مساّقلا نأ دلاو ىلع هلدلووءاثنالا ناولدف بتكو رصده ىلا با طف نإ: يرصملا ةلود ف ءإضف فرع

 ةنس هندالو تناكو رهشأ هلباةيهن كلاضبأ لهالا سن عسسل م اًعلاونأ تاكو اورهشواماورةئساو دع ا
 1 نع سن اعدك نوع

 رفص نمةيناشل اهل دلل !قونو هاف ةدععل اىِذ سمان يلا موت داو لد ليقو سدكةثامسجنو تس

 ءامسالا ةكرتشملانادابلا باك ىف ىوجلاتوقالاقو مطقملا مفسر نفدو ةنامسعتو نيعساو ناك ةنس

 ةانثلاءايلا توكسو فاقلا تشب نإ ,قانباامهو فورعم ب دنلا ماسقو ءانهملا ءامصاعنبءابة يصور نب

 ' [امتسالاوتن « للاب [سؤهيلغهللا لص تلا راصت امهتي رذنموةنك اسءاهاهدعب وم اللا فو 00

 ةلمسهملانيسل انوكسسو نونلا تشو ملام
 ا [هتدت نمةانثملااملا تكس وا عقوق نم ةانشملاءاشل ارسنكو

 .ٍ و 0 م د ف ع ِِك 5 ةهدح ااعايلا !ريصوتو ددأب نت رم تب ريمالاةجسزت ىف توملا اذه اعذلا اولا مدع

 واولا



 ةحاحلك نعمتنغأ هتعانق || لاّقيو سدي ر وقري صون فرعتو ءاراهدعب واهتكتن متانثلاءاملنوكسوةلمسهملا داصا ارسكو قاؤلا

 مالغ تامزلاو ريمأ لاذخ | يانا و 7 ىفمالكلا مددت دوو رصمديعص نماستملا لاس عاب: ديلي ىو .نسدب وو

 1 0 | لاقي ةديلياشيأهيدونمسلاةروكيوردسلاريصولاهل لات, ةدسيلباشنأ ةريجاب و مويا اريسصوت ىلع
 .-_ ةسوسو ةيدهلا نييديعمريت ساو رصمل ازال, لكتلاودالبة عب أه فالرتس شب مسالا اذهفريصول اهل

 ماظن نهلامرهد ثداوح |١ . يورو روسروضقلا كا: ىلءوتاهاقناخلانةهسشرودقهبفةدامءلل نوعطةنا١ن روطاصلاهنلا ى دأب

 ةلذمو ةزعءودكو 12 ا هله ىتوقانأ] ٠

 ماكسوة حت غورورس . ١ 01 1 0 1 ا

 ةيابنوت اك ماوعال ا ىلع نب ميهارب | نبل هني دعاصبيبطل اذ الا نب ئانغلا ىلا نب هللا ةبهن .كطاواز# 0

 ه1 «(ىدادغبلاةلودلا نيم بّتللابيبطلا ىنارصتل اذيلتلا نيانفورعملا ْ

 ةضرع ضر نار .عو | قواعل ادصةموهلاقو هلععاتشل !قغلابوءاك طا ناطاسلاةفةدب ر لنا باك ىف ناهصالادامعلا 510

 0 رعيطلاف ءادم غلب نم نيضاملا ف نكيرلورعلا !ازهدي مث هنامز سونيا جو هرصع طارق , باولا لع

 ماع« تلع تارعتاذاو : حفر تفاطل يقلل يح تالا ىسم ميشو هو هند ارو ال اجالسن ا الن ١ وط ا

 قش فتاقانمتزك ناف | مهسسقؤ اك راصلا نارا .زاحركستلابيصم نا كيو كو اعرب ضعت د في رظاأ|

 ةسرا نازيملا ف ارغلهرعش نمو همهم ةراْرْو هبنح ةوالحو قل ار تاك ماقتل يف هاو يسترد سل اردأأ |

 ماضخشو هر ص هيف دنعو 1 ءانرالسب ادا ع د ءامسلا فو ضرالا ف لدعب دع ءاوسإلا فلدك نداوأم

 ىلء ناي وانك ناي ريتءاورسف ا ءامعالاب عرصتلا نع ىتغي 2 ءادووإ-ءنسمال نسر د ءارلك داشرالا 4 رب ىعأ 3

 ىرثلا ا ءاوهلافقاعنا هفن نع ءادتلاع نءضخلتاو ةرلان 5 ءارتماوذهادان ناسك !1

 ما.قوىرت لهدوءفاهفا ا قمع هلوذ ىعموهو هع كل ا لاس ردبالر عسا اوهوس مشا انأ ازيم عب ءامعتالا فلتخت هلوشف ١

 (ةيسرافلاب هلو) : نازيملاءزهو قطنملا فاعلا نازيمو ضورعلار <ّثلانازتمو ولا مالكلا نازيموءامدلا ىفو ضرالا 1

 ىادوخزا هن قشاع نأ ١ لاحت ناءاس نااهضع رك دقن هرعش عسبط انهم ن 1 كدر مث كل ذريغو عارذلاو لاب كلو

 ارادحت اسراي | نسملا ونأناكو هلاثمام بيبطلا ارصنلا ذل نب : ردنا د كل ادجعمم .كسجلاةج رت فرك ذو |
 تاسوتورلا 1 نسف زسو هاف دو با ناوحو هماّقم ماق حبر ةلاولأ كاما رهعم فوق نيح دعاصنا

 اراون بشد ورد ا قائئفتم ناكروك نمازيلتلا نتاناتا.علاب وأ عامسلاب كرد يفنامزلاءارعش نمتابعالا ذو

 لزازو رانا ق شع ماج نما كويسملاوتلان منسسح أ هتمانم تناكو كولو ءافل ل هتمدحح تلاط نيتم معو نيصر ىأر اذ مؤلعلا

 مدشك || همهفلاك عم مال الا مرح نكت هس ىف تبعأ تنكوهر عرج ١ ىف اراض ه,تعممجا كلولسلافردلاو
 4 انوك متسموب ارخمدنازإ علظاذاو كيل .رتاذا ناكو همك دب ر نمل ضو هلضفب ءاشن «نمىد مهقلاوةلعو لة عراز رو

 ارانش 1 فرحفد هرك ذمدسقملاىريطملا ىلاعملاون هرك ذواضنأ هرعش نمش دردأو ٍاطسو مظنل ابابرأ نيب عقو ا

 ىاوسر مراب ريسازور ناز ٍإ هل ارق كلة نف عسطاغم هادروأدرهدلاةنيز هاك ف نيشلا ْ

 مزاك زوز | هذال ىلعر عه مهسو 4 هتقرف سوق نعى امر نماد
 ن5 ىجر مرار بوريص ى ١ بق هياعبنذ كلازذ هي هتدمف تأ نع أع نأ را 1
 اراذك سا هلوقازهدعيدنلا مضوىدادغبل انيك ندجتملااب هوسنمىاثل اييلاّةدب ركنا ىفدامعلا 0

 "تنقش ءارإ ماع تح |
 ازفاتلاح |

 هدفك ناكل هنع كدغي آظ ى :وسياقعلا نمو : ول 0

 يامل قوش مونأ اوكلاستر زب , لذاثيثاع اضن ىريطملا هلركذو ٌْ 0

 اراب وك هنوكةحركد ١ نواعم مانا لاشك ىنتاعوام ءنمفرازف : ا 1
 اراغصاب || لاف ا داب سلا ندتاةبطف امل او نا اولا ةفةدب رطا ىقدامعلاهلزك ذاسموا ْ

 دشترورا شوت هدان و ىتسمأ هسفنلز رتل نب نسحلاولأ ىدشنأ
 0 لم ري ا :ًامرا اوت تووصق 335 هركتس ب ديشلا تهل تاك

 مرذع برمشم كان ريب ىأ لزنملانودتابن لخلاف رع اي. بك اركءانغلا ب ةثراتدعقو
 اراد ونش :
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 روك ذم انيكح نيدحتت أرك ذوىراصنالادبلولا نيل تساعرابلا باك ىفرتملا امرك ذاميتمقاغلاو || منكم ىوسك قشاع

 ار عش همش لهعذ مهاردءاطعأ ىف :وءاإة هل اعف هك اعنلهدصّتق ضرس ارهناناح وك

 رك ثأ تدعف يماوو ىدا# حاتمربلاوىوا دتلاىلا ا« ضرب وهتمهئانم | نينحدلاب يريخز ىتةفش
 حاب رزهيلع سبط اذه 55 فآرأو قرب ا ع 35 جارف مهلا يما لعف ْ 0 !ٍ نك

 قاس اقاس فلي نأ ىئضد 5 اكدقو ضنر !اذعنتساوداح ىنعملا فاض هذ ةلعو ]|ىر تاروهم هيسردتا راق

 قفاز رالا ةمسقب رب دج ٌسةكشنل | نع نونملا عفدي ىذلاو 2 تر

 ارغش هلا بتكف هر وادبل هإدهءلاربعت تاةضصدعو نباح مدرك داي اهينكت نم

 نى لص: هراعو < ةريعمافش تناك لجناتاذي ماه 3 عذلا سيقلاوضاخا : 0 ارهناونو

 بكت هتااصم ىبسهتشاورمأ ىةرفانماههنب:توحو هر عرش ١ قىمعدةروك نااان. كح نناناكو 000 0
 هأنأ هيلع حرطاق درب نير د اًشبلاصت ناتئشاذاو 3 سل 00

 ناك درب نب راَث ؛نالثمبلا اذهسلا تك امازيغ .ثكئاقودغم تناك ءافئار كام دارم ناو نمزانهناج
 /: ا!هزاسوانت .ه]5
 [ مننا ةتاردراستلا العذال هاه يلع حر طاف هلوق ىنعمو ادربهيولطتم تاكو هب هيهسفن هش عالة هتجحرت قدرك ذمدقتاىعأ ل

 4 قضرو هيهيلع لخشدا ىنةعانالفهيلع حر طا لاقي عنتم مصتتاو هاما محلاض تاتاسنالادارأ اذادادغب لهأ م 0 1
 عصا نلامهتدجو من اوقروهث وهو بلا يوسالارعئلانموتيبلاًذهف ةيرتلا ء!تاصحدفر ةشدأ اكشن قاس دار كن

 داقلت ىلا من ىلع تسل * ةيسطقمارغالفنامزلا سعت“ . ىلصوملاىوعتل اناهدلا نبا ٍ 2
 داسجالا هنود ىنثتو ضرع * مهعزب وهو قوشلاءاةرابتم ا

 امهو ىرصملاس رزهم ا لعىنالنيةنبلا ذه نادي زلنا قدامعلارك ذواض: هلو

 طوتمىاوه مسمى فلكي 5 رشعمة ست ىلقمسقت :

 17 وطخمنلاقا اوهآو ظدحت 58 هليهوز كرم ى داو ةتاك

 | لمجد تفا ىغارتلذماد

 ْ لامر
 زدها اوةعانتس !جواز ازايهاش

 عينصلانسحانلاوحأءوس ب ىوادياييفبيبطلك ةدوس 2 اشيأالوأ] يبرر 01
 . عوسلملل قايرتلا لثمو مخ اظعلارسكتا اذااولاكوهف 1 1 0 03 1
 : دنعس هدإوىف هلوقو رعاشلا جالا نباناودفنيتيبلا نيزهتدج وم 0 0

 لئاز ضرع ىل همحو #« تبا ”رهوحأ ل يعس ىح ا ل ه0

 لانا ره لاوعف + "اوتتستسلا فاسد ىد يا
 كا

 ااركشم بلا تكفل اع : وهو ضرملا نمهبسقن دقءرك ذءدلارعاشلا غأ لعمساقلاو ةداك | ]

 هبتكىذلاوهصايالاءاذغلا لامعتسا نعام دقوهعود ْ 1 تا
 هعاطقتن اكو لوز ىلا ةرسكل ا ىف نه هعاحملا ىذه نمىف # ا ناووحللا ١ 0 شوك دلتا ْ

 هعاف زيتا ىف ليك 3 م ءولاىاوذت هعاس ريض لامر دع دةعاس ل لكحل ْ م 1 1 ١
 اهءاوحميلا بتكوتاسالا هزه ىلع ذيلتلا نبافق و زر زرع
 هعافشب ارضهم * لعأ تسل ىاربغ  هعامملانوك اشنن © لثمفاضاازكه 1 و 5 1 ّ !/ىديان تشوف هغملاعهك ازوا

 هغاطواعجسوعس قي رئال ل_ةقابع هعاطقن م رووت قى دوس لكاعتف ْ 1 ما 9 0 : ١ 003 0 5 نب

 نا للاهيلا بنك لا نباىلاتابالا تادوالذ أ 010
 7 اكسر دقت

 هس ءاطواع#«ي *« نملقأ/ىاريغ هعاقساتمدتوت دق ا« ىدتعك موس مهنا رازاءانف نيمىاغلف نيم
 هعادص ينحوت الا هتفاك ىةكاف ةعاقد عطتسا 84 هللاو عوملا تعندو ا رع

 نيلتلا نياهبلا ست 3ك اىاغلون ىاغلقر دقت قره

 فانتفر اعيط كا أدقرطاماث لو هعاشبلا وزع د بالا فيعضرعشلا نأ ٍ اريفت

 هعاسدعب نمهدخلا 5 مدق هلل أمد ا لعف هعادص_ ف كت عووم كس طارد فكنت مىمو 0 ىاقراترثانن هجلاعمي

 . ريض نركانف :
 ناكصو



 ةلءاننيشل اهلنا يللا
 7 ةنررل ىلإ ري روهشملا مكمل ناكلم نب ىلع نهّنلاديهتاكربل اىنأ نامزلا د-وأ نين و روك ذملازياتلا تبا نيب نام ارا ع 5 000 : 5-0 ,

 -( ا 9 ىلع قالا طيلسترهسفن اعف مازخل اهباصآوهرعوخ فرس أ مايدوهيناكو ةروهسشمس أ اكو رومأ|| سامو ,غودر ريدتاغلاحأ ' 1 0 0 قل 0 00 اغئاح كلذفامهلوةعنصوةل.ضن لك لهأن ير هلثعةداغلاترحاكسفان:ورفانةةمكسلارمتعملاباك بحاص|

 م 0 و نرلتلانبامنف لمعتو روهشمث اذ فهتصقةو ىعو ماذا نم :ريف هش ف تفلافاهعت تادعب» ل 0
 0 1 0 1 همذ نم هيقودنت ماكتاذا د هتفاج ىدومم قيدصانل وك ذلا ا 11

 ريد ىندإ ا ر م 0 امهم لمعن اريك منامزلا دحو ادعضاوتلاريثك نيلْثلا نباناكو 0 ددودتلاعتقارقوألا .٠ يد تذلانإل انسالاء د را اامسق اهعتاربكتمناما)ادسو وما كارشك نيلتلا نانا . 5 ا هيتلانمح رخل دعب هناك مب "ةلزتمهنم ىلعأ بلكلاو هيب 1
 ض.ةنىفرط فتاكربلاوتأ # هيفتةمو تنيطلان شمل اولأ

 ضيضخلاقريكتلاباذهو د. انرثلا ىف عضاوتلاب اذسهن 0
 نامْزلا ازهءابط !لعدي وباب مقانوهو نذابارتأب اك كلذنفّتحلم ف.ناصت باطلا ىف زراتلا بالو ْ 0

 مداون ةنئشدنونح نم ١

 امتانادترسوراز ١

 ٠ ممل 20 جل ال ىلع شاوحونابك هوأأ 0
 سامت لحئالاد ىلاعتوي | ع راوهو عانقالا باكو دحاو ع بطلا ف ىتغماو ص,اتلا باك اهنمتروهشملاشناصتلا ٠

 جاعزابفا هدو تمزق نإ هلورمسالا انجلو رمت هيةعانعلا مهن يذلا رم عاتالاو مسالا ذيج ىوأ ربك الا باكلا ناكضءريغ ] اكس نانفا ىر | نع ىخي ىذااوه ىنخملا نال سكعلاب صالات وكي تأ ىنبني ناك اولاقوتيبم.تلا ءذسه هيلعاودغتنا دقو ||
 ىتانار كس درا ١ رادبهستم مهست هنأ لبق ىحراقولار يك توسلا ىسحتاكو بدأ او بط ىف دتدت نم جام لك
 ذاك سلوا مرد انعم 1[ راد, ب تار هناك هناكلذوةغيلذنا ىنتةملاةرضحم ةدحاوةصىوس نوما نمئيثابملاهدادرت ةدمةفالخا
 اضأهلو : /, 0 : ققراغلاقرزالا سالاقوهرحنم:ناملاز هان دقودا رغب اهسجنو نيّدس ةنسرةص قى ىفونوةريثكءرامثاو 0 ها ل ا ا ا م 1 ل ا ا يس نادر روس( رح .اءاطقاهدازوةريبهن  نيدلا نوعرب ولا عطقدق ىذلا ناكو«يلعاهدرب مدقتف كا ةة.للنا اوعلاطف | سا .ءافو نم اداة بنر إ عطقنادقرب راوقلاوادبهبتاراودجوةاهوف كش هتيشقاوف دك انانمدخنمالزهنم معسل ريكحااذهأأ لك ادي | ةفياقتا لاق ةلظقللاءذه يكتمل الاقاسلف هرب راوقترسكت لاقي ربك اذاناسنالانادادخبلهأ حالاطصا | هروح وكندا مشى || فا ذسهف ىر راوةترسكتوانالوماب عنلاتف مكحا, تريك ىفتقملا ل لاتفربكسل نمد ثموتفاكنالا || ٠ يس سما. نايا || “بلعردستب ممايقلا ىلع مزعاسلفامولهدنعناك هنا قفتاف ا ذب ةغيلطلا لي لو عطقفدادغببرب راوقلا

 0-5 نون الفأ 8 نمدادغبب قبب لوهريست ىف عمتهحملام مولعلارئاس نم عسجسدق تاكو ى راصنلا يع ىفذيلتلا نناتامدخ ا 1 ْ

 دلذ5 ١ ءسسسلا و : | دحو دج تاكلمىوس دقتلاىلاحاتحامةجرتلا هذه سباو هتزانجدهشوتمبلارضحنمنيبئاا |
 5 ىضقنا ١ لعتمةوروك ذاازاتلا نت ةلودلا نيمآة حرت نمغارفدعب وَتاق ىتتقملا مامالا ةريضععا ,ضريرادام 5 ل ل ل ل 0 0 0 |١ ىدلاولانناة جرت قمدةتدقونون فلالادعب وةنك اس مالاه مدد وفاكلاورملامهشب وهوتامزلا ||

 || هطذع هعجو هسفنل ة ريس هلعحو ىدا دغبااقسول نيفطلا ادع دوت ندلا قذومانذْدهعجب
 : هلوم5'سهاهبلاتريض> هناامتمو لاق مث هناص اونطلا ةعانص ل علارهغصووزيلتلا نبا هلئاوأ فرك ذو ْ 5 هد ماك همك لاك 58 2 ع 00 : ًَ 0 53 8
 سرا | دز مارس درزل اءامل الع تم واهأد ردي رع ءاتش نامزلا ناكو تامل ىف مآ ىهذابحلا قاهلهأ فرع 0

 اذار شعار ْ ري حمل ةءاسدارخلا قاس ةدتلاو دوعلاب ل ملا 2 0 ٠
 0 ارالاو | مانا ةثالث كلذ لغفف ىوشم تاك ذات عمربعشزيخ لك ايد اق ضرملااوفرعب لفات ني ستتردقهديمالت 00 خر تعفربا مالك دا 0 لا نيرافا هج فرعي نط راك يصاع ا اهتموا. هلزتمول اهلحأ عمد بستامتجرتوتدعتو | ٠

 ورهمز نوزفا ىرعادردكوت ا 0 0 -- الو تحدت نو هماسمو نردد ل كا

 نونك ارهدناب 0 قماقودبلا هلَعْنهمعف ضرما ذافةساظنل اة سودا ىلب تاكمرا درهط نا هتءو ص نمو ماسملا ف .ثكستو
 ىمهتودزكترور زاهمدك | دقدهحش ناكروك ذاةلودلا نيم داواز هنالبق سدل|قفومانش رك ذو هفرص لد اذاني
 ازاشاتدا | هناك نصا مالا ى :ر ةعتبطلا ارارس أ لعضو ورا ضافذب ردت هيدإو ةنس نينار هان دفان ناكو هن 0

 ةفيطل ةيكرتراعش هلو لإ نمرا لو هببك رن لشي اموأ تادرغملافصنامرتك آناكو كل اهتاوادمىفالواهنف هر رتسعن الحاج زعارق |
 اعرف مرك د نع 0 ) قا 5 ناكل نا ع 7[ ” ,يثلاهركذ نع ان رضأ :



 كي سل ا ءانلعلا نمو
 ا هيفهرغتتالو ةماعلاهبلءهرستالام بابشلا نم راك نأ لقاعا| ىث نب لوب ناكو ه ريسغسطلا قس

 || هيوملبة لس دقتاكوزبللا نملوالا ثاثلاهرادزيلهد ىف قنحشو لاق مث عبف :رلا ضر.الاعس ايل ناكوتصاخلتا | ةبصق ىف هللاهجرالو
 ْ اصقسمتاةن ىلا اهلادجرتارسح ملء ئسشن فو || ملعالاملاط جرس: راسكس

 | دالبلارادف رايدلاهذهنم
 ا سس تس تس ل تش 2 ا 17 تاير كاس ماظل
 ' [|| فيطل ةمدانملان :تراعش لا هب وار اظفاحروك ذأ تور هناكو نعل افرح ىف ىلع هداورك ذ مدقتدةوأ] لا ليسو م دادعتسالا

 1 ديههتتاو ار عاش نيتسسواد>اووةثامهيف عضو نب داوملاعارعشل ارايختاىف عرابلا باك فنصة.كاحلا | دوعسلاى | ىفملاةمدصت
 ىناهلوأ فلاقو هنويعدح اولكر عش نم هيفرات او حملاصْنء كلما ربعن دمع منو ىليقعلادرب نن راشب | 3

 *(نانس نا نحل ءسأ ||

 «ب(لضافلا بيدالاىدادغبلا محنأازو نم ىلأ نب حك نب ىلع نن تور هد اذبعولأ )وج

 1 8 /' 1 هز ودلك ةسرذمف وهو
 ١ ْ ىصقراشخالا كلذ فتن رحتو مهراعش أ نم هنري مترك ذنداوماءارعشر ابنا فى تاعاسأ ا نكس نا لع ردكاك

 || هلةعروذو نم لح رلارابتحخااولاقوهرايتخا لقاع ىلع لدنولو ةيءاسلعلاو ىلعيسلا ىيبتناو ىتفرعمهتغابام ا ع لا لأ لان

 ||| ىفمالكلالّوطو هلعنمةعطق ه رايتخاو هإةعنمةعطقهنطو هم لكن معا لد رلارعش مهضعنلاقوأ| 54 ر املافرمثأ ىلإ لوو

 1 ءاش ا هنم فذ الب وط ناكه ناو نْغلا اذ هىاذهل.ةهفلأ باك نمرصتخ ناكل اذهتارك ذواذه | كولا نمامزالمراص م

 ا هناتدهرك ذنذلاة عاجلا واود نءىنغ هزاق ةسيفنلا ب تكسلا نم هنا دإجلاب وردقلا اذه ىلعرصتةاف ٍإ ثاطلسلا عم نيدلاريش

 بت لادامعلاةج رت ىف هترك ذىذااوهباكل ا اذهواهدي ز لرتو ابتدي زاهتمثنشأ وروهراعش ًاريصتخا || ةسسردم دات ناماس

 ىذلالصالاوهوهبلععو رف ىلاعثلاو ىز زر خابلاو ىريطإنا باكو ددب ردنا ب اكن ا تاقو اهم الا ١ 2 !هسسوربب ريمالا

خنا نم نيمف ءاحافوعاستلا تاك هلو هلاونم ىلءاودتست 1 ةسردم مث نرشعو
 7 نسكلا مالكلاو رعشاا نم نوف لبقأم نساحتوري

 ْ ىلآ نىك نب ىلع نسما ايآاناروك ذملاعرابلا هلاك فوهرك ذوهدر وأ حر عدلا نمئشل هلرفط لو ١ يمك ماكل ار

 0 هبخارك ديهفدرأ مم كانهرظنيلفنيعلافرحىفةدرفمةسجرت قهترك ذدقوع طاقم هلؤرسو روصنم || ةسردم مث نيثال

 || قاهرك ذنلبعضوملا اذه فاهرك ذيىلا انبة>احالواهدروأ عبيط اقموإج هلّدعو تح نن لعن ىبح |

 1 هللاهجر نسلا ثدحوهو نيتئامو ننامتونامةنسروك ذملاهلنا د. ءونأ فوتو لاعتهللاءاش ناهتجنرت ْ زكساانم ةسردم مت نيعب راب

دأ دح روصنمول أ ناكوملا هت هنياءام نا ءاملا فرح ىلع نم ىد مدت ارك ذة أ سوىلاعت ا ةسردم يَ 1 1
 / رفعج بأ محنمهي

 هركأ ذمد.ةملا لوس نت لخذغلا نيتساب رلا ىديالصتم دع هذباناكوامس ءو<”تاكو نينمؤملا اريمأ اروصنملا || نارولس ناطلسلاة-وز

 راصهتجرت ىقاهانرك ذام.س-لضفلا ىلع ةنئاكداتثد-اإف مولا ماكحأ ف هرأرب لمعت لضغلاتاكو || ىلا لق مع ةينطنطسقب

ع لساف مال سالا فهبغر و هب صةاودا.تحاف هعدنو توءأملا ممر وك ذااىع ل ناسعلاسرادأاىد>ا
 | ه وتل راصفهدب ىل

 مهومدانوءافلطااو ىلاوءارعشلاو ءاردالاوءالضفلا نم ةعاج مف تدي لهأ مهو 1 لعن تاحعاضق دلقم
 1 ْ يلاعثلامهلدةعدقو

 جورخد فعباع روك ذا | ىحىونوىلاعت هللا مهجر عهتمةعاجس يفرك ذوالةت سمانا هكملا ناك ىف | ةدم اهفرتتساوثةكمىلا
 همساهبأءبوتكم لاتهدريقو شا رةرباقم فاهم ن فدو سوس رط ىلا نومأملا :

 طري دي ع ا يبو

0 

 تكندمع رو

 هيلفةيصةباشاب زوك ةرق

 بر بع

 ١. .٠ ع ا -

 تناز دقو نيتيس سوم

 «(ىدسالاىثرقلاماوعلانب ريدزلا نيةورغنب ما .ثهرذنملاوبآ) _ 1 0

 2 5 5 53 ع .٠ 2 . .٠ . 2ع هل 4 :

ننروهشملا ةنيدملا بات” دحأ ماشهناكو نيعلا فحق هين اركحذ مد تدقو 0 ا 0
 . || ثيدالاق نب رثكملا

 ٠ || مسهعهلاىدرتنب دملا لها ىم ةعبارلاةتيطلا فدو دعت وهو نعباتلا نوال اا د رووا ||. لعن م هسو ريعاض#
 | "دل ىدرتني دنا لها نم ةعبارلاةقبطلا دو دعموشو نيعباتلا هلج وعن عار ؟نهتدودعلا ١ هلنيعو لزع م هنرداءاضق

 ' [|كلامز,سنآو ىراصنالاهللادبعنن راجع او واهم عدها ىذو ,غعئاو ريب لا سانا دع ع : دعت 7
 ا ري م اقر دا 40 كررت بزل نب د اههزد نوعست مول لك

 : ةنس ونود ءاقتلا قنرطت

 ةنامعدتو ثيعسو سء

 ةخاىذ نَمدِسعلا هليل

 : ىروألانايف_سوىراصفالا دبعسنب ىح منع ىورو ذم عم لور عننا ىأر هنا ىل,ةودبعسس ن'لهسو

 0 ةنييعننايغسودعس نب ثيالاو رعنبهلا دبعنب هللا ديبعو عرج نب او قايتتك ا بون" و سن نءكلامو

 | كويفوكلاةتم موفر و صنملارفعج لأ مانأ ةفوكلا مدقو مهريسغو عسكو وناةلادرعنس نبى و

 || دبعن: رعدلو ىلهذلا د مخ نب ىلع نب مهاربا قحساوت؟لاقو ةرحجولل نيّتسسو ىدحاةنس هتدالو تناكو
 0 ع 00 0 00 اكراشمموحرملا و لا ناكو

 اه معهللاىدرتلاط ىلإ نب ىلع نب نيكس !لاقىلايلش.عالاوةداتتو ىرهزلاوةور عن ماشهوز زغلا مولعلا ني 2 0

 نعر اوتس ةنسا هم ىقوتو روصنملا لعد ادغب مدقو ةرحالا نيتسو ىدحاةئسءار وساع مول هزتقتاكو هناقوارتك ادع 1 1

 ةيصفانلاب تكلا ةعلاطو .
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 تناملاب نار رينا ريع نقدو زوصنما هملع ىلصو هنعهللا ىضر عسبسة نس لدقو نيعب راو سمن ل دقو ةأمو 1

 وهوبرح باي رباقمىلعقدنطتاءارو لب رطقباب و قوسلاجراخبى خا !بناجلابهريسق ليقوقرثلا | ا ا

 ريقلا نا لاق ىربشلا بناس ابهثالأق ن هوةو رعش ماشهرتق هناشوةنمحولهماعو فور عم انهو رهاط

 هلوباو هعلاب أ هللاو كرابملا نبهللاددع رح اص ىزو رم اةورعن ماشهرع-ةو هى رغلا ب ناخلا,ىذلا 00

 تاحئدوون رك نئرذنملاابايامون هللاقر وصنملا نأ دادغن ع رانأ قتياولار 5 ذوةرصلا وللا 00

 اوفرعاانونأانل لاق كرد نمانحر تخاف عار هب ةيصخأ هز :ودبرشتتنأو فئالتلناقودخاوانأ اكيلع :

 هلليقماشه رخال نيمو ؤااريمأ اىكلذر 5 ذااللاف قامت كموقفلازب الهنافتس سلا اذهل ١

 قدصل|قهللافدؤوعت ممكلذرك ذآنك أ 1م لاعفدر' 5 ذآ اللوُهَتف هيلا هيت.امنينمؤماريمأ 1 1 دنا

 فل ًاتئاملاف كنبدكو لاف ىنب دى ضقا نينم ؤملاريمأ اي لاق روصنملا ىلع خد هنادتععورزا ا 0
 نمت“ ..هف تش نيتمؤااريم اا لاَعفاهواَضَف كراع سلف أ ًاةثام ندد اي تالشذو لهن قت ولاق ا

 تاّواولزانم مهلتنختاو مهنا ٌوبفدرك 1 مكى نم لع ريشي تأ ترسو موب ]ناتسحافانن ات 1 ١

 لاعنفالا ةرشب كلان أ دة لاق اج لافعتس ال ةنامءلعد رفاق يؤ ايمأ أر وهللابةقث مع 0

 ملسوهيلعهننا ىلصعتلا لوس .ر نع ثدح ى أت عمن فاقسفنلا بط ٍتنأو تيطعأام ىنطعانينمؤملارتمأ نأ ٠
 ىوهأ ًاداهبسفنلا بيط ىناقلات هلل امعملاو ىطعمال كروي سفنلا تنام وهو سطع ىطعأ نمل اهنا 0

 هنعدتلا ىذرةريثكهرامختأو كريغ نءاهمركتواهعكمركتاناةو رعزت!ايلاقومعتفاهابشير وصتملادبىلا|| ٠
 دب (قوكلاةياسنلا ىاكسلاو ر عنب رمش ني بئانسلا نيد ترصنلا أ نب ماشهرذنملاوبآ)# ا

 هنباةتعىور وهنأ نعماشه ثددو رعاشلاىدز رفلاعم هلى .رحامو نتا ىفهسدأ 0 ذمدةتدق |[ 0

 و دج ثعشالاو او ىدادغبلا ىرسلاى أ ندمشو ىدقاولا بتاكدعس ني دمتو طايخن,ةسفيادنوسابعلا || ٠
 نسخ نيرهف سلا فرو تاك هاوباسنالا لعب سانلا لعأن م ماشه ناكو مهريسغو مادقملانبا 00

 ثدحودادغب لخد هناهنعدادغ: مي راق تيطخلار 5 دورها ملا طال ن من ونغلاازهىفبتكلا 3

 تلخ تن أعلا طفح ىلع بتاع م هناك وحاب .مامتيستو د هظفح ملام تاففحلاق هناواهج 0

 ىد ىلع تضدقف» ”ارملا امون تر نوم ثالث هتفطذ تار هلا اذ ؟ىتدمنم يرخأالتأ تفل واتبن 0

 تلال وهاس داك كلذ ري 0 ئه فيناصتلان مهو ةضرقلاو ل 8 1 1

 ياكر شد رق تان ويبباكو تارا تلو مقلب اكو لوضفاافاح راهو ةعازخو

 داو ل قر ا ىكلاباكو ةغيرتاو دب تانرول ادت نالنع نب سدق لد ءاضق | و

 ءامداباو لفاونلاب اكو بلاثلاباكَو نملاباتل باكو شب رقياقلأ باكو مالسالاوةيلهاجلا | ٠
 تايتاغعملا باكو تارحاش انو شد رق : تاهو دات هيبآنادانز راب اكو اذان زةنواعم |

 موناسفالاةفرعم ىف ةرهججلاب فور* ءااهبك  اهعفت ًاوامتس>ًاوافماصت نينو نام ىلعدبزت هقيناضتو ا

 سسنلا فزسوملاباكو ةرهجلانمريك وهو اضن5أبسنلاقلزنلا امد ىذلاهناكو هلثمايابففنصلا| ٠
 اشيأبسنلا ف كيرلا عنب ردعط ننس وللا ه8و تاننالا نو رجلا ست قلابات
 ناسفس ىنأ نيب واعمدنعة.م وثب تعج لاق ةرادهش , اور نف مهرابحاو سائل مايا اورلا ساو تاكو 0

 قلاع مالكلا لعار ع لحد قاعم ماكتةهمبأ نباذأن زءاعداو صاعلانن و رع لمسضفت ىف هورتاعف 1

 نيف مولى ل اوف ىذاااناهمالك ضل

 ل تدك ع 5 رزخ نم اموتر زاةتاذا

 + رسو راسا نم تلجاملجأ »ع روسملا دنعب ىولا ىئتيفلا

 35 رعشلالصأ ىف ةايصلاة لا

 ١ ىو يل كاك دزالا وي رس دا ارتخاناكو ةدنك لوا باكو فئاوطلا لولم باكو

 ابتكعلاط دق وةثادابعو
 لئاسملا عجو 5 ريتك

 ررحو دئاوفلا بتكو

 هجر ناكو ىل_ئاس رلا
 انيد املاص الحرمل

 قةريسلاروكحشم
 نوغلابب سانلاو هتامضق

 كَ فكي و هئاكو مق

 ل راسخالا قءاحام

 نأ ندم رابدخالا ضعي

 ص در عفكم لها نم ارداو

 ف فران دل نب « ريشعهيلع

 هلئاغلا بحوتسنالدضق
 علطبال تقو فروق او

 رشل ادارفا نمد :رقهمأع

 ردأو راولو رسد و سدعف

 دارألب هبلقرشكوةدرطو
 لأ ىلا راظناف ةيرض
 نماس منال شالو ةبلودرلا
 هليادازح ةيلوسرلا ا

 هركس ا اندايكادر رعيلا عل

 (ءانرو) هنانحك ثار

 تامملا دعيربك الاهننا
 ضعبابنمرك نئاذةديصقب
 تالا

 أرةتف توك تأ سفن لكداف
 اردعت نأ اش فنأ لكداو
 01 هلاحتال مس لمحل 5

 تك نعال 3 ىعاو

0 
 هنسح ريغ نأ ضور لكدو
 اضورراضدقن أ دانسعب نم
 . ارهزأ
 : ةياهخد ةناغ سلا لاو

 نأ 0 تطخخ لكتاو

 امس

 خشلار دالملا ليلسلا نأ

 قنلا

 نسئرلا معلا ناك نم

 اريك الا



 لف :لتسسل اةاضف ىف

 ىدهلا

 ار لضغفلاف ىرئافت

 اريضخ

 تن نا نوك و قلو
 كا
 ارغغموراخملا و- ىلعاف 5

 بقانم نسمرصحأ تبول
 ل
 نل ىلا ك.ةذاتدعل

 ارمدعت

 هلق نم نيءارسصرت ناك م 1

 ارقي وريانعلارصلادحلي نأ
 نم هدود رشانم ثيوط

 : نأ دعت

 .ارشنت لضف مالعأ هلشناك
 ىدانأ هب رةوسعد|ىذذ

 ارمشعتسم اركسشنماف وشتم

 ارينعامط وارطع هتاضور

 هربسق فهحور حّوربرات
 اريدأو مسالا رلالبقأام

 مرت ذذئاذإىسنأام هللاو

 ارشحاو
 اسغمتارتلا قانعشنكَنا

 .ارعهمانء دوال رك ذام

 هقارغن ىتدهسأ ىذلاتنأ
 مد هإ_,ةىردأت نك ام
 لا

 -اضمهبق تأ ارختل ىف وط

 ارونالا ىهزلاردبل اروأسدق
 ادا معنلا ضورىفتازال

 ارطقأو ماصو ىلص نمريدخات

 | ضاييح نملب رالاقسو
 نافع

 ارثوك,ارروط ءامامافل موف

 الهرهذلاراعانباعتررح مصسل حاب روني لاق ةفوكسلا سانلا لندوةعاحملتضنااسلف هسفنىفاهرسأو |(

 هال هر 11

 تزمهناءرملاانأ ىاواهميلكمانيالواهولم ملسالولا ءامكلا يمل |ان؟ى او ىفاعلا الو ىناولانان امها 8

 رب رهلا مون نماوني اعول هللا ُر مسه عم اًوياذ ءاش نمورواشيلف ءاش نفتعت 5 تد وك ناوترسك

 هلامتو هننع نعو نس اوت أ انباعد شذا سما ممم مقاغتلو ب رخملا مملع قاضل ت.اواماولوولو أ تنداعام

خلاتصاعتو رارشلا عفتراوراصرالا تصخ#هلئاو كانهفرثاشعلا ماركو رئاصبا !لسهأ نمنورم'ابملا
 ىص

 قرعلاوملاو قذالارع_هاو قرد ارجسأو اهلجن نعتاهذ واهاكتت نعتاهمالاّت ع :راقو كلا عضاومىلا

 تماهوقانعلارثكو قاد الات دد أَو مالكسلابهذو مائل اماحوم ارك اريصو ماَتَعِل اراثوقلعل الاسو

 عهس الفاهحامر تذدةتواهلننءانق دعب اهفو.س داس اءلاحرلا تن راضآو قار غل ارضحو قاس ىلع برا

 هتيشخت لساغ قدهن ا كماهلا ىلع فويسلا عقوو دانكلال بكا نم محفل اولا رلا نم 1 االاذئموت

 ريزلاو رب رهلاالالاتقلا نم قبب ملغ «ةلغيحصلا لبقأ وهقسسغب لمللا نعط ىتحامول كذبا دفهتصنم ىلع

 ٠ رعاشلالاقاك مك اءاو ىناوعاواللا ىلعريص او ءانع مافع ًاوءالن نسى ثا مهلعل

 اعضوملصلل قب أملاهتلقولو م اهتلةتئثولءاش ىلع ىضغأو

 اعووخرطاخأ تأ نمهمرك 3ك د ئناقراضت نمىدوعنأك ناو

اب لآ ىلاعتهّللاو خد أ لوالاو تس ةنس لمقونيتئامو عب رادنس وو ريثكهنعروتأملاو
 باو هل

ا / رضل هب واعم نت امههنلادبعوبأ )وب
 *(ى وكلا ىوت

 فيناصتهب هلوهيلا ىز ثلا ةمهيق هلووكلا نماريثكه<#فعذدنأ ا سكللا زج نن ىلع نسما أ ىحاص

 ميهاربا نبق حسا ناكو كل ذريسو ساشا باكورمهتفغل باكو ريغصوهودو دكا باك كاذ نفةدب دع

 ءاحوهدنعنمحرفندارأال نطغف نومأملاهيلارظنفهمالك ضءب ىفنكخامون نومأملاماكرةبعصم نبا
 عسنةنس ىوصضلار رضا هب واعمزب ماشه فوق ىدنكللا كلامونأ لاقو هلا هيلع لعتفروك ذملا ماها

 ١ : للاعتهنيادج :رنيتنام

 * (تدزر غلا مامهسارفوتأ)

 نب ةيحات نب ةعصعصن: |لطح الاوت هتيكو بلاغا اريغصتلاب مههءارعشلات اقبط ىقةين:ةنالاقو

 هي رن كلامنبةلافنح نباهدوملكلذب ىع.فوعنب رصف ماو مرادنب عش اضن نايفس نب دمتتم لاقع
 هموقدإ جنم بلاغ هول اكرب رحبحاصروهشملارعاشلاق دز رثلاب فورغملاىم«:لا م نم ممتن ةانم

 ٠ || كلذنفنرون امدماستوةروه شم بقانمهمبالو سباحن, ع رقالا تدنأ سب احسن ىلماهمأ وم متاورسو

 مهم ناكو هموت سيئروهناكف ىداوبلاىلاساذل ارثك أحب رفناهم وهو ةعاجت ةفوكلا له باصأ هنا

 || يسم ىلء بلك دال نمةواسعسلا فارط أف راوص 4للاقبناك<اوعتحاودموة سيئر جاب رلاليثو نبا

 0 ةقان ءإ_هالتلاعرةعفءا اراهرعب ؤةزمهلا ذو واولانوكسو هل ههملاداصلا تشب وهوةفوكلا نم مول

 ْ برضر اه افكسف ة نفح مدس ل اهحوودب رث نم :افح ةلالح مهل مع ىنب نم يق ىلا ىدهاواماعط اهتم عنصو

 م« قعوامهيبةرفانملاتعقوف ىرخأ انآ ن رحت ةقانوهرتاذا بل تما عط ىلارقتغمانأ اقوا همهان" أ ىذلا

 تلاعرةعشااثلامويلا ناك انإف نيتقان هلهال مهر هعفنيتقانبااغ مولر معدغلا نمناك اسأفةقان هلهال

 اش "رقعل ملف ردقلا اذه مدس داسنع نك ملفةقانةئامسلاغ رقع غسإ ارلاعويلا اك انإفاثألا م رف عذاب دا

 لاقوةةانةئاهلئرةعوتيئاغتناك هلبا نأ رذستعافنيتقانةقانلك ناكمْك طءناكو رخام ل -ثم ترك

 اهتم لك الا لح ىف ىتةتسس اف هبنعهللاىىذر بلاط ىأ ني ىلع ةفالح ىف كاذناكو لك الاون اش ساذال

 ىعاهمولت.ةلاقةاهابملاوةرخافملاالا| ممدو هدملا نكلوةلك ًامريغا تع ذمذ ته لاقوابت مر ىذا

 ربك اراعشأ ءارعشلااهن ل عوةرووشمتصقىهو مخرلاو نابةعلاو بالكل ااهتاك اهةفوكسلا سا



 1 كلذ قوعرتنل ا مصاعني سيل تنن نم ةدؤوم نيث دك رتمل اوةيلهاللا ىف ردقلا ميظع ناك هنافةيجات ا ِ ٍ

 كوملاةداسلا هالؤه نمد)# سس
 وادب رهتشملا نيدلا للصم ةديصق لج نموهو مهنتك قالا هيرهشت ست تدبوهؤ فدررغلاوعج مجرب رح لوفكلذنُ

 مدار اهنذملا كلا الو ىرطوط ىبا + مرج ل ضف بينلار ةءنو دعت
 لضافأ للعهللاهجر أرق 000 نطقى قيما 5 لحلالوةكلذنمو |

 ل أ نيمو . مميت
 ا ا ١١ ىذلارعاش ل نسر د د ” وح نيو هرج ليدثإ اوهروك ذم امس وروعروك ذملابلاغناكو
 نيدلاربش شكولا ناامزالم 1 لوفر عن ةمامعلا غضأ ىتم 5 انانثلا عالطوالح ني اانا لود

 مث ناواسناطاسلا ملعم | 0 قدزرفلاناكو فيلل ليقو ف عضل اءاشرلا ل.ثولاوريغصر عش تاون دهلو تايب هل نمتيبلا اذهو
 هيرو كل د بردع لا قدرملاو اكحام كلذ ند هض هرغ عولد : للعهدعاسو هعمض ومالا هبراتتس اود _جأ هاج هيباربقل ماظعتلا

 ةسردم مث نيرشعوةسمخع ||| جرخ لعق ةرصبلا لعند دنسسلاادالبىنيقلادب زن ميت ىلواسا ىنقثلا فسول ني حاجا نالماكلا باك
 'ىكبةبصغاشاب ناماس ]|| كن اشامل اعف تامصح هنمتت و كسب ريقي ترس ىناتل اعف قدز رفلا ىلاَز وعنءافءاش نماهلهأ نم
 اناث اهم نيئالشي ره | سيخ تل اقتل مس مس امواهل لات هريغ ىلعبساك الو يعل :رقالو هعمل نان رشدي زنن معتاتلاق

 اشايمساق ةسردم نعي راب 6-5 * نم ضعب عم مت ىلا ب نا

 لقنغةخطتامسن راع | اهباوج لسع ايعالسفرهلتب د« ىباسننوكتالدب زن
 ىلا مهامناخةسردمىلا | هنع اهم ارش عوسام مأ ةرتعل 0

 خلا دووم ١ . !مارا جلع فاس !اةرسخلابو *“ تلاغب مسمتاب تذاعف ىنتأ .

 000 را اهاهشتيش برخلااماذاثيلو د دحام كنا ماوقالا إ_عدقو

 ا ْ قرسالااذهلثم هلنم مادراتا لاق تي ماس فرعا ةممسالا ىفككسشت ميت ىلع باكا دروالذ

 | روهشم ارعاشلا تنصت اوىدر رتل دو رضحؤدنلا مههح وف نيدبحو سين نيام بس نس انأت هركسع

 ناماسدا د اوأش قدفنأ ند 2 زرغلا ناملسلاةفغادتذ دون وهوع ومالا كلما ريعنب نال سدنع

 ” هدم هدشناف هلاحدمهدشنب نأ

 بئاسعلاب اهبذسجنم ةرئاها «مهدنعبلطترلات "اكتكرو
 قانا اذراوك الاسعشىلا «بمهشأت ىهد يرلا نواب اورس

 قتعأ مرسال دامل هنا

 ءادأىف دست جاو كلام

 ”هناغ منها وجلال سانم

 لقتنا ليات دعب ومامهالا

 نفدو عيمسلا هيرر اوجىلا]
 موحرتملاناكو عيقبلاب ْ بلاغران عسجديأ ترضح دقو دي 8 تولوعي ارائاوس 1 اذا :

 لهس مولعلا ف ديابحاص | لاقامتع عضتنال لعلاماهج و رف كدشنأ الأ نينمؤملارهمأاسدضن لاتف بنل يم تاب .ش
 هام .ءالا جو داستلا ا براق كالومولاشوأ تاذامق د“ مستقل نب رداصبك رللوقأ ءدّدنافتاه 0

 انما ل ءةمهاذ 1 تلاط تادو لهأ نم هفو رعل »ع ىنناناملس نعىف 3 رخاوقق 0

 نالطاناوح الا عمار : بئاعحلاكرلعتتت 17 |وتكس وأو دع هله تنأ ىذلاباون :5افاو>اعف
 كك ناذاةتباسلا وتلا ا لو. وهو ماق مث هتدلح له عشأ ةوهلاقفمارتف كنوز رفلل ناملس لاف ْ

 هناجر ناك دج اوةقئا نييعلا لاقام رغشلاربتو ري الاخ رققرمم ا رعشلا رخو ا

 نأالامزحو مزعبحاص | ناو زب زعلا دس عحدمو هسفن ىلعست اسف ى ركل يدان هت نم رلدوسأ ادبعبيصت ناكو

 0 ١ نبةعصعصرحامأو ةريثكءابسشأ هنأ رخافمىف فدز رغالو نعتوتأ ل.قو عا زجخ اونا هتينكو هءالو ىرتشاق

 ءرتخ ننا ناسل ناننلا
 2 اناس ْ . .داول لف ديثولاابجأد تادئاولا عنمىذلا ىدجو هيرشي تدزر فلا لوب[!

 في رام اسما ١ 1ْ مهلعهللاثاو ضر ةياصصلا هجن ىف تاعيتسالا باك هر ؟ ددقو فدر ررغلادادجأ نمل_-أنملوأوهو 1
 هجرقلعدقو امهتاتسح ْ و رحداىءنورتك" الاوام نب ةلضافملاورب حو قدر رغلافرعشلابةفرعلالهأ فاتحخادقو نيعجسأ ا
 ىءارخ ضرتااءانل 1قهنبا : نموهو ضئاقنلا ىهسأ باك امهلعمجدقور وهشموهام ها ا

 جرت نا عضاوملا ضع ىلع اهتلج نمىتلاة.ثارلا هيديصتيهاعهرقرب رح ناكوذر وهشملا بت
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 هذايشرهدلا هملا ىلا نقف)

 نم رثكح 06 مد

 ةداعلا فال: ىلءلضافالا
 ردا نداسمف 3 رو

 معمدومىلولاءامشي فيك

 «(اشايدمت رييكلاو زولا

 حجرذل ئارشة مص دأو

 لمصمفلا قايغارامم
 ىلع لعتش اوةدافتسالاو

 ةداسلاو لضافالانمريثك"
 | قابلادبع كوملاىلعأر قو
 ا امزالمراصو حلاصكوملاو

 أ ندلاوع قولانم
 ١ ىفس دلل ريهشلا

 هد «وطةديصقةل نمل #تاسالاا يح تفلبالف | 8 3
 ي :و؟ صاخ هس 0

 ا هحاوح ةسردم مث نب رشعف

 ا ةشطنطسود ندلاربخت

 انهم منن ريشعوة سم

 3 هس ردم نيثالثياسن ان

 ا َ ا ١ ةشطناطشاشأب
 اهث قدوم هلي وط طعن هو دّنصَقل هذه لعق دررفلا فذوانأذ اهيفهتفيطوراص م نيعبراي ليف ةدتصقلاوُز هك قلا .ةءاناقأ) 2- 5

 4 ةسردم كالقنم 2 نيسجت

 1 كا, ةىراصنالابو بأ
 8 ْثناعلاسرانملا ىدحا

 0 و ىو الا دخلا نين اورمملا اًواحوا وعيتج الة روك دا قعر رغلاتاسأ ةندملا لهأ عممالو َ

 جاوزأ نيد رعشلا اذهل ثملا تب نأ حصنلام هلاولاقف ىومالا نايس نأ ناهي واعمل نمي دملاىلاوز موت ا

 نمىلابتك 1 نع وانأ هدحأ ثلث اوسع لاقف را سفن ىلع بحوأ ادقو مس وهيلعهّنلا ىلصهّنلالو 200 ددعبف ةرهاقل اءاضقىو

قدزرغلا لوب كلذ ىو مانأ ةثالث : هلجأوةني دملا نمجورداب همأ مهدي ا مارأاب رةظلانم را
 

 د مهر

 ىلا سرادلا ىدحالا
 ةناهلس تاطاسل هاد

 | تاذرضم ىلالو تدلاو
 ىلع ناو ص مدن مث راع هلتتك دق هنادمهوأ هاو هندجسل 0 هد ن أه بفهصأب هلماعلاناو ص بتك مث 6 :

 دشن مث هعمشأفا ارعش تلة ىنالاقواريغس هنعم> وف لعفام , نيعيسو مس 1

 مرت عبارفىفوت مار هالأ

 موحرملا ناكو ةناهعساو

 / مولعلا ضعبفاكراشم
 ١ بحاضص ةر_.ةعاامدح

 | ىذؤرالتدبجلا قالثالا
 لاقوة غيعتل | كرف ناورصدار ال نظفت اسالا ىلع قدزرغلا فقو | هباهتوهتردق لاكعم سائلا

 ١ ءاضةلارش ا

 هللاو ازحت ماقتسالا لاك

 ةمايقلا مون هناسح ا ديزع

 اعلا كلام

 اعنعلهفنا نيحى ددررغلل ليعذدوهشلا ىف | 19
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 اراعت تكرو هب زخ تنعط 5 موةراد. تالحاذا تنكو

 هنارمال اصالخفا عحرش لوط ةيضقاهعم هلىرحوت َ ,دملالهأ نم صا, لزن قدزر ذل انآ ]تال د دعب قفتاق

 ىضذر ر زعاادبعت : رعربطا رفهملع تعنتمافهملا تنحل .اوهتفاضا دة تناك ن ادعي اه سفن نعاهدوا ر

 ناهننال# اقلاقووةنيلهتقان هوبكو 0 دملا نم هحءارخاب صافةني دماىلاوذ موب وهوهنعهّللا

 تيبلادشتا و * موةرادن تال-اذاثنكو * لاقثيحلاخلا اذ_هدرهاش هن 1 ارب رح ىنعيةغار 6

 انودب زةيضقلانا ادصاللاف مكث داهشايزح دق ” اذهل ةروكا نملا

 0 لانك تداهم رع ملهلا ىَصاَعلاس

 ةينب اجتمعت هاوقرو ممل ءرعش نموةنصخشل |تفذق

 هريتباك نسل رلامث ”ةاران ضقناك د ةنماق نيسنام؟ نم قاتلدامسه

 اال 1 ىح ريق ىحأ *ئ امنا ضرالاف ىالحرنوتساالف ُ

 هزدانأ لس راعأ تافآو. « انياورعشنال باب سالااعفرات اف

 هضاسعرص] عباس نم دوسأو + انءالكحو دق نياو رذاحأ

 مداوةلاريسدقراز ونتءاف #«. ارحاف قدزرفلا مآت دلو دستا

 السان .هتازاجملا قريسل © هلبل نخاذا هبلبح لصوت
 مركملاوالعلا عاب نعترصقو 5 :تاننيسام نمىز "تنل

 ملاعتاةيبكلاب سحر لخادم عاورذحافةني دملالهأابس-رلاوه
 متاوو ىلصلانيداملار وهط د منع دزرفلا حارخاناكد#قل

 مزاسذلتاما اركسلا مثلا كاب اب 6 ايات تعا تاافاع تاو

 متاعو ف انمن مس” دبعوتب د“ ىباسو تب.سول امصن نكاو

 مراد اهنلكوعهأ نآدتعأو 5 متهلثع ىف ابا كئلوأ

 دوعاهكساهمل تدعّواك + انالث ىناحأو فدعا

 ساد اذ كت سهام ؛لران تنك نا يياههساك ةهافسلاو تدررألا لك

 سر_ةلاتيئاوأ كاد صقاو 23 هب وذ ص اسما 3 هد دملا؛ عدو

 سك الا عافدلاب كس نلتفت 55 ةيظع رومالا نمتينتحااذاو

 انوعافترالاو هةسغلا ا ىف سوال ا نال اهعافت رالثلل تيتو دعت ىهو ءان ا ارصقا ىأ سلاف هلوق

 ةمو:خةفرمعا ىقتومحو 35 سايب لامرو ءايكلا اودرت © ةسورعك قيظم تاو رمان

 سلتا ةةيكلثك ادكن 3 نكس ال قدزرفا,ةهصصلا قل 5 سرةنل اءابدسابب ىلع ى شكت

 هاو سلتا نااهرب##نمدا تسقي نأ باكل اذه ىلع فتاولا فوشي دقف سان ةفيتانرك ذو |
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 ةدصق ه]- نههلو ل سأتملاب ىقلامئاو ناد ع ندعم رات هوا

 سلتملاقرزالاو هريبانز * هبانذنط ضرعلاناؤأ اذه

 ٍ بتك مواناطعالاني طع ندا اراولد كاملا اههدقانمدحاو لك ةفراعل ساآملا لاق: ريل اىلاالصواسأة هل صب 00

 َت 1لبقانررف رمش *ابدف تاك ناوةريد نلت دري تاجف تاك ناناهؤرت : نمىل أ اندّدك ع ف دن ملهفةريدسا ىلاانل 1

 هيفامنلعالو لاك ندتفالهّنناو سلتملالاّمف كاملا باك خفالتنك ام دبعلا نيةق راط لاقفا ناك لعب

 1لاعف مالغانأر 8 7 للاسقف ةريخلا نم رشد مال اذاقسلتملا ارظنفه لرد هفّدح لمت ع نك توك الو

 سلتا قاف لمي ىيوقرود صر غون و ىلع قرتتصل نكيرلذ ذ ككل ارح اناك نا لاف اك ىاملثمالا

 تلا ةذيعع

 اههفلوةيةديصق نيدمحلا فرك ذمدقملارعاشلا هل. اللو ساتملاةنيسصلثمنمساتملا||
 ْ: نيام ةفصض لثم رع -غ!|ىف. د هدة فيك نم ماا أ اره

 (قدزرف ااريخ ةمه ىلا انغ>ر)

1 

 تاعنامفنأطخأ تاورلليقو ةرصبلاىلاهحوتو ةل-اروراشإ دةثاعومدحاو لك هس افربطتا نال ا

 هدشن ا ودداز نمهمعط افدان اق بث ذاهارفاران دقوأو ةئداب فدراغسآ ضعي فلزن هنا ركام (قدزرفلا ْ ٠

 قاب اقانهوم قراش ةوعد 35 ايساضت اك امولاسعسلطا و ا

 ناك رثسث1 ىدازف كاباو © خئ:!كنؤد' .ندا تلق تاانلف

 ناحدو ةصرأن ءوسك 0 * هلو يب ارادوا تبق

 .تناكحعىد.ف قيس عافو د اكحاضرشكت امل هل تاو

 نايمطصل تئذان نم لثم نكست 4 ىتوحال ىتد_هاعناف شعت
 نايلي اعضرأ انك نيسحأ «اةنكردغلاوبئذاب وساتنأو
 قاد :ايشوأ مهنسإ 3 5 ىرذلا سل تهبنانريسغواو

 هلوذىلا اهتم ىبشن الف ةيج#ةدصصقم :و*الا كلما ريعزن نانعلس دشن 000 1 ِ

 تاعرصم ىنامح ناسف ماهش لالي ةةسداسو »*ب .سج نوف ناتنثا وتد:

 قاسم. لم ندعت ىضغر و دع ' هفنامرلا قلاغم تاك وب ماتخنا قالغا ضف تو 1

 تر.حوأ نت نمو ىدزرغلالاّعف ك.اءرطاةماقان هديالو ماما انآ و نزلا, ىدنع تررقأ دقت املس هلل اف

 قدزرغلالاقف ةدلدةئامامهئمدحاو لك اودلجافىنازلاو ةمئازلا ىلاعتهّللا لوب لاقف ننمْوملاريمئابىلع

 هنا حهو ةنكلا|همةلج رب ةمر ؟مهبلاتساتووه كل كوألاقو نابلس مستف لعقأ ملام تاقاثا نولعشي الام

 نب مدحالاةىيدضن م سجسأ نب ىلحن بهو نب بح: لقود نيد رن هللاد عن بتل ريع نب ,رحأ

 1 ناك ةاهحوم نيساهدعب واهدن دشنو ةيئاثلا ماارسكو ملل اواهتوذ نمهانثملاءاتلا مشذو مما مظل وذو

 ||ناوهو روهشملار ءاشلاىركبلا ديعلاتب ةفرط اضي ا ءاعشو ةريملا كام ىمذلا ادئه نب ورعاعشدق

 || دعي هاحذم غريغتلا نما. امهلرهظ «لفر را كلارتكا ررهسبامع .وعهلصتافر وك نملا سلما تأ

 ا اههلبتكذق هناامهمهوأ او هيلاالصواذا امهلتةءوصأو ةريدلاب هم اعنا اهون يت

 || هيفافكرك عتفاةفرطل اقف همأ سلتملا تاك لاق مالغلاهسيلارافنالف باثكلا اذهأ ارفاق لهلاقف |

 : لش !ابرض راصفةروهشمك اذى هتصقو لتقف ةريكسا دف ةرط لسخدو ماشلا ىلا رفوةريخلا ارم هتف

 ا لوا عمو ارح هرماعلاةماقإا 3 كيب خلا اراشأاذهرلاو هلةقاهمفةفيعصأ ارق نم لكل سل:

 ا مهن هللا ىضر رفعج نب هلا دبع ونسمع او نس اهدنعو ىومالا ص اعل |نب دعس ىلا حاب راهجرح

 1 راج 1 نمو) هد ئه نماقوحةل- اروراند دقثام هعموالوسرهءاروهحوذريضمرعاشل كضرع تضرع كنا ا

 1 ْث و : مسماونوومداولك قوس مارت لك نوواغلا مسهعبت ءار ءسلاو وتب قعدت ردها بالا د نا

 نه !ئدلا ملصم ىل لوما

 دي( ريكتاهج تاطاسلا لع
 ةهيرقلاقهللادجراشت دقو ا

 لع شور درك ةيرقلا“
 قاس نعرعثورلعلا ل ص :

 منن اوريع ىحدامدالا

 دادءةسالا نأب ل ا

 هداتعملاةب رطلا ف كاسو
 ىوملاةمردخىلا لصو يح :

 لصو مت هداز ىودع رهتشملا

 كبع ل اوما ةمددىلا

 لاثام هن .لانف عساولا

 الف لام الاءد:علصحو ا

 ةسودملاهداةهنمامزالمراص

 هقولوعدةسسصراهان:ىتلا |

 هئفيطو فدازغ نر شع

 ١ ننرثعو ةسسخ نراصخ ١

 رون زلال ولا فوتالو |
 ثشتو ةسردملافدءاقت |
 لغتشاو ةعانقلا ليد |

 لدار «تدسسفت بد دش

 هياعىخمالوةعاطتسالا
 بصت أم هلا 21 در :

 0 اه-ناطاسال العم ا

 مارذن اوس تاطاسإا نبا ا

 3101 ناىلا .ىلعت ىلع

 هراثآ ىقعوهرانرهدلا ٍ

 نو. موللك هلنيعو |
 دعاقتلا قب رط ىلعامهرد |
 مادف نورسشع هيلعدب رم ا

 تر ريل سلع
 عيش ة سس م . لاق كلذو ٍْ

 ناكو ةنامعسو نيعيسو ١

 اعر و والماءالاع هللادج نأ

 قوقمسهفلاعن رسانرد :

 قالخالا نسح نهذلا ١

 ةئلا لعجو ءارث هللا بيط
 ةأودم

 راندالا ع اعلا نصو)وع 0

 ْ بصق ماخزلاو ةرثكلهيلعردةب لهلتسيل خا ىلا لس تادوجو فاطفهس ,!مايأ ىف كلل ار يعنت ماشه جاسأ

 «(زامغلأ تا ب 222222222222222 -5-55-2-2--5-5جيس
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 هد قهللاهجر 1

 ْن زلقأ ذانإ]زخح دو جاجبق ماشل الهأ نانعأ نمةعاجدعم و سائلا ىكارظني هبلع ساد 2 راسم 4 ١ انلاطا 7 ٌّك جيرذن 55 5
 سانل ا عر سدح نمداكو هرك دمد دقو مسهنعهّنلا ذر بااط نأ ى ىلع نب نيس نب ىلع ني دياعلا | نمادنغت_سوفراعملل
 ماسلا لهأ نم لجر لاف لتس |ىيسانلا هلىجنت رخاىلاىسهتنااماق تيبلابفاطف أجرأ مهبط اواهدو قكودلابلصتاو فراعلك
 ناكو ءوكلمف ماشلا لهأ هبف بع ر ناةفاذدق :رعأال ماشهل اعف ةيمهل اء سانلا هياهدق ىذأ || ذه نم ا لءمخلا نمرثك اقودسا
 لاقف سارفابأابوهنمىاّدلا لاةفعفرعأ انآ لاةفارضاحةدزرالا || رانص ّةةدافتسالاو
 ١ علو هللا دايعري نأ انه د مرو لكعاو هقرعل دو يب هتاطوءاعطملا فرعت ىذلا اذه ا ةداعالا قب رطب هنمامزالم
 ْ مركلا ىنهتني اذه مراكمللا م« اهلئاقلاق شر رق هتأراذا * معلارهاطلا قئلاقتلا اذ> (]] ىليسولا ةسودلاب سرد

 هستحار نافرع هكسنع داكي ع معلاو مالسالا برغاهلين نع د« ترصقىئازعلاةو رذملا ني
 مست هلت رعفعو راقكنم * قء.ءهح رنار زريخ هك قا ا# مثس ءاحام اذامطخلا نكر

 هترغرون نع ىدهلا رون قشني د« مدني نيحالا ملكي ام ب هتباهمنمىضغب وعايحىطغي
 مشلاو ميلتاوورصانعتباط د هتعبنهللالوسر نم ةّةسشنم دملظلااهقارشا نع باح سوشلاك

 هملظعو امدق هفرشش هللا * اومخدق هللا ءاسثأ هلا هاداح نكن اةمط اق نبا اذه
 معلاو تركنا نمفرعتبرعلا * ٠ رئاضب ازهنم كلوةسيلف د ملسَقلا هحول ىف4 كاذب ىرح
 هرداوب ىدشختال ةقسيلخلا لهس #* مدعامهو :رعبال اوتافكوتست 5 اههوعفن معشابغ ةيدناتلك
 مند فعولحت لئاصةلاواسح 3 او-دفاذا ماوقأ لاّةث ألا «مشلاو قالا نسح تانث اهني زب
 هتنمقن نوما مدسعولا فلخال ب :.ءالرن اكس رهشتلاالوأ « هدهشت ىف الا طقال لاقام
 مدعلاو قالمالاوةيايغلااهتع اب تعش نا ناسحالا, اهب ربلا معو مزتعي نيحمبب راعانذلا بحر
 مهتم اوفاك قتلا لهادعنا أ« مصتعمو نموهم رقو رثك «ومهضغب و نيدو محرشعم نم
 اوم 0 ناو موقومهنادبالو 35 مهني اءدعيدا وج عبطت سال « مهل ضرالا لهأ ريد نم لمقفأ
 مهفك ا نماطسب رسعلا صني الع مدتحتسابلاو ىرمشلا دسارسالاووي تمزاةمزآ اماذاثورغل ا عه
 ماكلا هب موسكو ءدنلك ىف #2 مهرك ذهللارك ذدعب مدعم 5 اومدعت اواو رث أنا كالذامس

 | مث نير شعل هريث ةيسصقم
 8 هش دعورج .ريمالاةس ردم

 7 يمك مالسل ا ليعدسر له

 ا اشايدجتةسودم م نيثالثن

 ١) متنيعب راهيفوص ةبصق
 ا هنو دا ةءاطاةسردملا

 ا ةيناطاسولا لكن منيسمع

 ١ ىدحا ىلا مث «سورب

 : لوم تنامملا سرادملا

 ا هع رءم دادغب ءاضق

 : تكوعمسس مول لك هلزنعو

 ا لعاقتلا قن رطئامهرد

 بس ةكس هلي اهجس روت

 : مماقرفتسل قئالسطاىأ 5 مدئدنلاهاوع رك ع مهتحاس مذلا لكنا مهلا أ تاكو نامعسو نيعبسو
 | مالاهلن اذه تيب نمنيدلا» « هتيلوأ فرعي هللافرعينم *« من هلوأ اذه ةيلوال |( ابيدئالضافالاعهتادحر
 1 اهد رق مهردفلا ارشع ىنثانيدياعلا نب زهلزغن ا هدد ررغلا| سدو بضغ ةدرصقل هذ به ماشه عمماسأو ا ماس عبط بحاصايوبل
 ٠ أ مدقلا بيب نيدجتلاقواهايةن هدعت الأ يش انيهواذاثيي لهأانا لاف ءاطعالالىلاعت هناءتدملاقو أ .ةيدصل ايدل مهقتسم نهذ 1
 ضعب ىلوتو اهمد م مافةعببلا لرةفاذهام لاف سوقان توص عمتف ريزملا كل ادبعنبديلولا دعص هرك ذأ ىعايراع يرام او
 نافك|.ةناك نماهرق أ دقةعببلا هز هنا مورلا كام مزحالاه بلا بتكف نومديسانلا عساتتفهدب كلذ || ايفاص ريك اوال لنا
 ١ ريتلاوناقعا اماطصكا

 | رعشلا ماغنب هللادجر تاكو

 دوادو هلا تكف قدزرفلااولاةف هس نملاقف اًوطخأ د تف ثيصأ نكت ناو تأطخ ا دقفاولاصأ اوكي
 ايت 1 الكون املس اهانمهفف نب دهاش مهمكملاكو مولا مة هبف تشن ذاث را ىفناككذاناملسو

 ةئاموة سمع ىدحاةنسا.فولامه ا دوةعلار وذش باك ىفىزوملا نب جرلاولآ اقدام هون نيناسمثب ل.ةوامول | سلفا : نيعب رارب رحل يق ةثامو هرسشع' :س ةرصمل اواو ىل اواراصتخالاوةريثك قدز رفلارابخأ ون الا لعواكح || نسف) ىرعلاو ىرقلاب
 هاقسف بيبطب قو رصبل امد فدل دلاهتباصأ قدزرمل اناءارعشلا اعط ىفةبيتق نب الاقوةثاموةرسشع تانناسلا عبرأ ليقورش ثا لدقو ةرشعةنس ىفونوهنعهنلا ىضر بلاط أن يىلع قا تدزرفلا نا ىركسعلا لاقو | ىلع قلما قاشن ماب
 قق.سدقو لعل اعتهللاوةئاملابراقدقو تامو اندلا ىانأو راقلا لن وا هنأ لودي لعف ضسلازاق : ىلعاب قطنلا ىوذ تريم
 تك قدرتلارك دو ىلا عت هلي امسهمجت :رةداعالا ع ىغاق در غل اماق وهغابامإر رح هلافام 7 ركج 17 ١ تاىكاملا

 انآ انسانلا لوةبامىردت أ نبعلل قدزرغلا لاذ ةزانح ف در رغلاو ىرصبل |نسكلأ قزنلالاقلماكتلا
 مهرمشل تساو مهري تسل الن سلا لاق ساشا ارشو سانل اريتةزانملا هذه ىف عمج ا نولوةي ديعسس :

 نكاو

 ناهح لكن متافص لك
 تاب نس وسفنا فوط

 . ئدسقنا



 نوعا عياتلمل يمس ا
 قا [ ضعي معزتف نس نيتس لنم هللا لوس راد#نأو هيراالاهلاالن أ ةداهش لاق موءلاازسهلتددعاام نكتو أ ١
 ىتلاةماكسلابلاّقفئث ىأبل مف لرغغلاةف كب ربل :منصام هلل قف مانملا ىف ىؤر قدرر لا ناةرجمتلا 000

 نمةانئمءاناهدعبوةروسكملا ماو توألاب ةحانو ىلوالا مملادب دشتو عاهل محمي مامهو نسل !اهتعزان
 7 000-0 ةرذاعل ان ًاوهنامشس نب دمتو فقالا ذو هلمهملا نيعلارسس كلام واسم 3

 تايتعلا نتتالوبقواعوط ر|
 نمدك 7- لعتتك 1 :

 انمح 0

 لحالر مضل هدمت .: دلل نمبرعلا ىف فرعنال فنالا ضورلاٍب اك ف ىلع هسلالاقو فراعلاباك ىف ةيبتقزت ا مهرك دفا

 0 َُ ا 0 1 ترعب ورسوهيلمقا لصدحتك دب أوععس نيدح مب هوب اعمط هنال: الا مو كل هنلا للك هإيقمسألا اذه 0

 اى 0 ندر سه نركسلا د نيو مرفو لودتلا أش قالو وفا رت ذمته ادلونوكب نأ زاعاقثعبب هناو هنامز ا .
0 

 ىف 5 لوألا ضعب ىلعاودنودق ةنالشلاءالو هءأب ١ 1 ةعسرت نار هس نب لهرح لاو ههدل مو هيلعهللا 0! 0-0 يلا | هللالوسردح بلاملاد. وش وهو حالما نبةدحأ نيرهترخ الاو رءاشلا ى دز رغلا دج دج شاش كلا كب اعا ".مه [

 قارواك بوالاب 00 0 مهنمدحاو لكن اكو دهان و ملسوهيلعهّللا ىل !ددللالوسر ثعبع + هريدخاةلوالا تاكا ءودب ست: ءناكو د سدا

 0 0 || مضي وهف عش اهناماو كا ذاوأ عفف دمت« سل نا 0 دهلداو ا مهتم 1 نتف ال ماع هز سا كف كاند |

 ان 2 5ع 0 ا نامهملالادلا 4 يسرك هم قدررغلاو فورعم تنل اةمدن ومماه د عل قدر ْ رفاغان وع 1 2 1 ١ احا 0 ءارفلالادعب وةلمهملالادلا عفن مرادو ةلحسهمنيع مةرو كمتمجتم نيش فلالا دعبو ميجا عفوا 8

 :ناآ > ا ا ما قدزرفلا باكل بدأ قلاتق هرهبلت ىفةسيدتق نبا مالك فاتشأو هم هناء بعل اودو فاقاهرعي و 0
 رووا ارعم تع د ْ  قدزرغلابب قلاع اءار ءشلاتاعِبط باك قلاتومسولا مهبتاكةنالهببتلااوتقدزرفامدحاو علا 1

 ١ ا : قر طحت ناس ناك هال ده لوالالو ةلاوَدَةِدُر رثلاىه ةءاستلاا مم رمشت ىلا ةمدمقلاب أن همس ةرصقو «هاناعل 1 تافعسلا

 : لا را 7 : ةعوج حارح كه-ون ساروا || لاقال رن ىور وانْضٌءتمامهحههحو قب ء.فهنمار مههحواك ْ ا تارعالا تترعجتل 7 ١ انيستا سانا ْ 0
 ةيقر طا تا يررف الابن كار يطا ترا اولاَعف ةيناثلاءالات داع عج ىتموارح ىبفةيناثلا 1 .(ةزواداجرغإ .٠ | تاعدرملا قتددخ ع رشلاوهو حرس عج نيام سوم نماعت خارحالاو لم رحا ف يرن لد لمان ١ : - 5 5 31 ل

 فران ا ل 2 2 نمل جر راوالا ىنعناهماطخخ دق ناكوابتع هللا ىذر لجاةعقو مول نينمْؤلا مأةشئاععيلعتناكىذلا لاا 1 مود-رملا هحوتالوةسورب ا رع تداوم ا و ت11 نا عرط زر يعل ةنب نوال تت راو :اىهوهعتش'قدزرغلا ||
١ 

 ٍ

 انزال ١ 0 لاعالاو : دوهشلاب ب رفنتلعفذىلا لآ تاعجدقكنا ىرهش اف ىلعالذر علف مهنم مداق مدسقي نأ ن 2 انااقو 1 0 لانخألا نحاص مؤلعلاو 1 ىم كيلابرقاوش نم ما لابن الاعفاه نب ناك ذااهملو توك نأ هلأست فدز رغلاىلاتلعبف شرقا 7 ةوأاع 200 0
 75 نر ان كلا ٍ قدح ادوسءار اجكقأ ةثام ىلءاهتحوزت د ىنا كد هشأ انو 0 مكس دوش ادت مهللاقو 1

 0 ندحف سروادملا م ان هلياد.- مع [سهائر اغلا نان رس روطنمتاد هلو ىلءتازتةراوا ااماق هسيلااضن 1[ ىدررغلا : ا 5 1 ضعب لون مث ىناجلا | 0 ل 2 0 0 يسال ءلاو زاخلا صآو رتدزلا نيةليا ديعىلا تحرخو هساءتدعتساو كل ذنم تبضفف 1 0

 35 :ةاطاساسردم هونأ قوت

 نيتالثننسح عاما ان | انا رعد ازعذلا عب تلو ع ارزتم ليت اي ئىذلا عمفشلا سيل راع انايربرولقتم تاب تففتشو « مستعافاش عت لفءونبما ا نا وول كلذ فق دزرفلا لاقواج رفنالع هلداعىلاركستضف ةرضبلاىلا اريصن ىتحاهب رةيالتارينزلا نبا ] ةيستراشأب بوو ةكردم ا هللادء عضو ةلوحتت عمتاف ق قدررعلا ف ةزج اكو راو هلاقذلو تماكتف ةعافشلاهدعوفهحدمو ا ا نلف تح سرامب و مهلغلا |( ؟- ذملا ةاوح ياو هوريب زلا ننهتلادبع نب ةرج لع لزنف ىدزرغلاامأوانهل ةعاغ سك لااهتل ًاسواهتءفرق ا ْ
 هيرو ا ا هكدلو دلو هلداونالانامز قب واهعم قت !قدز رفلا نا 0 0 ١

 م نيسعب رانهريثة يصعب 1 ةطاك قدزرذلادالوأ نمو هب واخ نب !لاقوءاسنل ع نمالا تعهدإو نمد او سدا وراونلانممهلكوةعمز د
 ىلوالاةفنطولاب ةييردنلقلا ا ا هلوقا هتف راعشأ اف هلو كاذ ىلع ةديودح ل اوطن سمالراونلا قلط ىدزرغلا نا مث لعأ هللاوةطاجو :

 د ماع او راونةقلطم مت دسغ 5 املئسعلا هما
 نولأ ىأ ا 1 ١ رارمكلا هحرخأ نيح مد اك انه نحر حنو

 3 ---5 5 ١
 ردم م ناملا سر 0 ةسزلم ثنانجلا س اذا 20



 . هنردا, نان دزت ايناطاسلا

 لحرت م مهدعبالبلق انك دع انناريغ مهلثمالا نكتامو لاقفسانلاىلاثفتلا || ىلعتسنب دماءاضقدلةغ

 ىلاعت هللادحر لث ةنمأ اة دمرت | ١ تاولصا ١ لّضف انك اس
 (/ تالاظلاو رونلابقاعتام

 1 | يسيل ميس ةيتساقو در
 01 لاله عمسةزمهلا فرح قدح رك ةقيسدقودر وهشملالئاس ءرلأبحاص قاصلاق حس اى باد _فحوهأ 57 ةئامع 0 0

 "|| دجارك اآواضن ا ءرك ذمدقملاامرل ا ىسعن ىلعو هرك ذمدتم لا ىوخلاىسراغلاىلءابأروك ذملا | ل
 ١ ا ناكواقودص ايو تعاننك لاقوداذ فيزا فقسيطتاورك ذو رهريسغو زارا حار كنب دمت نبا 1

 1 هنالدر هك لا-قعانلعلا نم عمهوهر هو 1 فقروك نما لالخ ل سافمهاربا هدح نب د ىلء ايش اص نس ااوبأ ا ديجا مزاح صف فار

 نو رهرنمهاربا ني: لاله نن مهاربا قس |ىبأ نب نسما نب لاله ن.سكاونأ)

 «(بتاكلا فار ا ىاصا نورس نا

 مل-علاباقورعم هللا هنو

 9 نمزف نلئامالا 6

 ٍ ا نامعالاو لئامالا بما. و ةردانارا» كف أوةدلمت سمن اراك هيف عجابنصت هل ءار وبدالا باطن ناك ا ةرطاسلل لري تال

 ظ ||ةمعتلاس رغمدإو ناكوال م ءاوس قنصل هل ءأالو زر اوداةوهوناسحالاو فطاو ءلائدتنموأ) دقو هئاضق ف ةريسلادو#

 ا باكل ااهئمو روهشا اريبكسلا ع راثلاهتمةعفان فيل .انوةجلئاضناذ روك ذا! لالهنن دمت نسحلاونأ | نوغلاببةنيدملا لهأ تنأر

 ٠ ||| اريثكمبف عج نيظوهلملا نيلذغملانمةدرابلا تاطقسلاو نيطوانحمانيلغغاا نمةردانلاتاوغهل اءاسىذلا || ىلاعتهنلا هج رعئانثىف
 ٌْ هن هللا ىذرسايعل ا نيهلنأ رع نت / يلع نهتلاديعتاهنمهتاقناماهتفبابلا اذهب قل« لا تاراكسملا نم | تاتو ديلا ساو
 1 4هق راعن ماشا ل هنأ نمت ذجشسم مهني الولى حافسل اهمحنأ نب اىلاذغنأ ارودتم ار ةعح ىو حافسلاو وذو ْ لضانلا احلا مج تعور و

 05 ىتحتيمأ ىب ريسغ هنورب ةيارق سو هيلع بد هللالوسرلاو !عامممنااوغلح مهماو مهد 00 1

 ْ ا ا حصوضاجالا نم عمال اف دالوتغير طابخكل ةفتس تناك تاو ةهراكحاضت ا هسنم تاقنو متن أمن م لو ا

 كهام ديعساباكا يه ةروك ذملا راك اود اء لزولا ا
 0 1 )م .دلاراك ع نمناك ىزارلا ىءوحنار اذ_:: ني

 هيفةعئاشلا مهغلخ روهشملا ا *(ن اًتسد رهتشملا ندلا
 | دجتوأ رب , زولاذارأف لد ,دلاذاوقددحأ نامانس ناك دك مهرابحا

 ا ىتحرادلا نم حرت تال عس نأ اب ةرهع نم مو را ادارادقو هللامف مددتا ضعيف كهامزغنب نأ ىاهملا ا

 اذهرب رولالاعف هيدن نيد نم ضو رب زولاان ديس صالةءاطلاو عملا لا“ 5َءم هدب رائد لعل ةقوأ 1 تام تر

 ا نايل |نمربركذعد الن ابا اًويلاىلا اومدقتف فرصناف هردص قاضولغشلاىلاطاعرو نون لح ر ا غل 0 ًايناتلقرت

 . || كاذيربزولا مدقتدق ناكوةلذقمةيلخالا ىأرف كلذبلاطب ماقفءالكن !لوحنددارأوالب وط كهامساة|| اوتلالرتبلطلا نانا
 || هالطكاهامد جوف سانلاةماعلابب ناكمالسمت لحالة ئارلاةنةنمىرهصلارفعجس يا رادتاكلاقو | رماقنلا ارتهو سعانتلاو
 ا ءالخا ذهسدلاذ هاب لاّقفهعفدوهعنف شار ةلاعاف لح ديلرعلا عقرف ليسمرتس هلعو لفتمريغ صان ٍ كَم 0 نساقتلاو

 7 ا ةيلحخالاةيقيفلاقزت زولاريغ هلسخدبال صام ءالحلاذ #هلاق عن لف لف ىتحاح مف لعأ نأدن رالاةف ىللاقف | كلا لد تيك ودالبلا

 ْ ءاللنأ ل وتد نذأتساشارغلالاّقف ىلاث قى :رخأف باّوبلا ىنعنف عيوش تئح دقو لعأ فيك 0 1 ىيلتتلا يا الاو

 ١ اهفلاقو 5 ةعقرر رالي ه كت-اح ىضةةؤةيلخالادحأ كا هن وت دن كل مدقتمل 1 كار ملا نا ل
 0 لعخدنال لوي شارغلاو هر 5 نحالو سانل ا هيلاجاتحامضءب ىلاكهامرب زولاانديسدبعجاتحادق ١ نسعي لضافالا نم --

 ا نابهديعل حسي نآر زولاان ديس ىارتاف ةداشلا قصالاو نيا اقدعل اريك دقو حجرا لو هدب ناو لاو . كولاكعامحالاهعمو 5

 ارم زولاىلاهلصو أف باحا ضعي ىلا ةعقرلا عق عقر و مالسل اوهىلاعتهّنلاءاش نا لعن هئالحنفهبلا جاتس امل هب ١ ىلوملاو ىزانغلا نيدلا ىعت

 : ا ىرخ ةعقرلا ارهط ىلع عقد رهط لع قط ساونلصنلا ماضرفروتساقع دد 131 انيعرذا وع مامزل انفطع معاد

 ا اذهل اقو شارفلاىلااهعفدواهزد ًافا هب بجامل اهءافىلاعت هتباءاش ناراتخت ثبح هنبامَر ءاديعسولا : 1 :

 لضافالاو.دحامالارذ

 راودالا هلع رفا ىذلا

 ب إو !نامزال || و

 ةددس لام هليادجردإو

 ا مانع !اكوملا لع لافتا
 ٠ ا تاودتاك انورب |ننءالعلاوب اهو رمي تاعبقوتلاش ار ةلالاقنر ,زولاانديس عم ةرتوهوتبلطام | لغف لالا نءانرهتشل 01

 0 شارف كدا ارنا درادلا فار قي نم تاهرادلا ىف كهاموباضفرقأالو تنك آنانسح الاناو رادلا| امازإ لا له وكذا

 || ةيمسنبةاطرانااضي أب اتكلا اذه نمتاةنودتحاد ىضق تتر! ضعنملا اجود هز#نأو رخآأ اماهز ىانانع مواععلا نمثل
 أ هدشتتسافاريبك اهش كانا ربعدارف مالسالاوة.لهاجلا كرد دقناكو ناو ضني ال از: ع لع لخد ١ لئاشقنا نم داع سو

 ١ هدّشناقهرعلوط ىف هلاقام رافطم قران زرع اع

 يف :ىرخو زرتف فزاصملا ٠



 ١ 8م ٠
 ب ودمأ دعب ىلا اهئاديم

 دعتللا ىلع مدقتلا# س |

 ناسولس نال الا حلا

 ناكيد 0 هيف ردم م 2[ 1

 هلنع مس و5 راسل دع 1

 م ار روم آلا ضع 1

 5 رامات امثل أ ضيعت ا

 قاتنيحةيزملائيتامو « ديدلاةطقاس ضرالا لك اك 4 ىكاسللا هلك ان ءرماتيأز
 ديلولاةاناهرذن قوت 4 حر تحتابامأ ملعاو # ديس رم مداني سمن ىلع 01

 قانيتمؤملاريمآانلاعفهتلزو هوهسنةاطرأ لعو ديلولا ىلا نكي تاك هنالمانعةنأن طو كلملادبععان راق 0
 ندءاض ءالعلاابآتااض ا هنمتلقنو 0 ىرسف نور ضال اق دصو د.لولا فأن ا

 ىثاعلا نن ىسسع همفلاعفةمهفف قفوملاهأ ١ ارقو ءانعم مهشي فانك قفوملا ىلع ارق قذوملا تأ اكرزف 1 1 2

 اما اينس بلاط َّو همت اعىلا طا وظل اىدمو 3 همناخع نم عنع رهدلا ىرأ 1

 ا ماسم» >5 أ ميصأر دك مالاناَر هدلا تع ندم »ع هيلع ةأمع ايعاق 8

 5 تااضن ا تلم تاو ىرابعلاتلطادقتعلادلاىوحد .لكوت لا نحط وجت ن م ذملاقفوللاو 1

 سابام ركع عوج لوسرة مبا كنا نم اص هيحاصف ىل كك رعد لاف سنو هللا طر تالا نار يعدو لاول عا

 مث تابسصَعلا ضع ءاضق

 ناو نيصرلا هنأرءاضقلا ْ نيم .ٌوااريمأهّللاو تامتدم مهاب ,هاعد ىناحت نم لح رلاّتف نينمْؤملاريمأ اي لاق م ملسوهيلعهنلا ىلصدنلا ١
3 

 هيض 5 رسوله
 ةعبرعمو 0 ا راشأ دقو موقرحزا مهودرالا نير ضتلا ينم مهو ملل ارس بهل قلن نءلحر وهاذافه«يلاتفتلاف ١

 6 تاير بهلىلانيملاعاارح زراصدقو د ةرحزر حزما تهلا أت اس. .هلوقىفكلذللاةزعريثك ١
 ثيحتنامزلا هناعاورهدلا أ رعش لت ”اناشر ها ةانا يشر ةياستك د ةاصحذا راسجلا ىرلانغةواسلف ىبارعالا لا 1

 ناطلسلاة-ورولا تسننأ : هع هللا ىذرر حلت ةفهنيعب ىهللاو هاذاقهبلاتفتل افاهرعب فقوملا ل , الهنلاو ني:مؤملاريمأ هللاو

 00 ردمهتطعاف نامل ْ قيدصلار كاي أت الل ذلاقاسغا تيم مسانهاعدهلو ةواضن أ لماكلا باك ىف ةياكس + انهو لوأ- لبق 1

 ةسليطتامسف ىف ةئيملا ٍ هللالوسرةغءاخ ةفيلخ هلليقهنعهّللا ىذ ,ر رعلوت و ىفوت الف هلا لوسرة غلاب هللاشب ناكدنفدتلا . ىددأ

 تام هزلا نم لمة دعبفةسمحلا ا ناكن م ةغيلخ هللاغ 3 اود 3 ناقدحرمت ل ولعن صأ ازهنيعجلأ مهلعىلاعت هللا نا اوض در هراعصأل اعف ١

 يارب كرا فارك : لأ اوهفئخمو ةاريمأا , هل ل دمف كريمأ اناو توذمؤم امن ااعاو موال لست لس رت : ١

 هسور ءاسضةدلق م ناسعلا ُ 2 ذو تم مسايهاعدلاق ازهلذ هنعةللاى در قب ذصلارك ىاباصت*ةغيلللا اظغل ناكو مسالا اذه ىدنم 1

 عامضق مث هود راسم ا ىسؤمو ريثما ىلع هئعهللا ىذررمعلاغدنملؤأنا ىعشلان عةرصيلارابخ اى هركأ ذم دملا ةيش نت رع

 ناسوالف ةينياواطق ١ ريمالقار و دره عل ىلا و هللادرعل قار .علاقذ نيم ومأرب ريم هللا دبعل بتك ن نملؤأ | اودو ةرصملا ىف :رعشالا ١
 نينس عب راىلا هباضقة ده ١ ةرعش نب ةريغأ | مبهباعلس نملّوأو ىاطلارتأح نب ىدع نو هلو اهنا اوعلاقو نينو ل

 ةهيالوف ركسنعلا ءاضقىلو م انآو سو هنا عهللا ىلص هللالوسرتم اترك ولأ الوهن فيك ىردنامهللاولاةذأموا رغسا> هريغلاقو :

 فوت مانأ ريع دعبق ىلوطانأ ١ ١

 ضاقوهو هداز ىو | عسن 0 رة جلا فول ْ انريمأ :مآتنأونونمؤا !نح ةريغا |لافري 6-10 لاقريمالا اولاق مس !لهف مسومياهقاىلص هللا لوسر 1

 ىلا موراةيالوب ركسعلاب |

 ةفيلخة قنا ةفيلت هللاقد : ىدعب ءاح ند ملسوهيلعهّللا ل مهنا لوسرة غيل ةم 11 0 5 :

 سةنس لاوش قرود" ذملا لاله: دالوتناكودوصقملان ءانح رخدقو لأ هللاونينمؤ !اريمأ ت تت م

 لاعت هتناهجرةثامعنر" ووعل رو نام ةنس ناضمرر شع عباس سيجال افق ردات نيسمنو 1 77

 00 كمربح 0 ندلاخ نب ىدع رباخ نب ديسأ نب دب ان رشن نجرلا دمع نب ل 1

 2 ل ا نيلعتن نال نيذعن دونعنب رثك نلودت ن نى دن هيراح ىأ نب مثيخ

 ةناممون لك هلنيسعولزع | *(قوكلاىرتصاا ىلاعثلا اطل( ص :ردوةمولح ن توغل نا ورع
 ففوتو) امهردتوس+و. | ْ 0

 نر نمريسالا رشعلا ا طساونالزان هونأ تاكو ريثكا ااهتاعل اواهر 0 اراها برعلا ملك ن ملقنان رابح هن دارت :

 نيعببسو عا كا تن واه ةرهط انمجعت اعمدرواف وسهرابخنأ لّنو سانلالوصأ |ةفرعا ضرعتب مثيلا ناكو ارش تاو

 هليل َنددَو (ةثامعستو 1 ننس دعا ذإ سيف ئشن هنعهللا ىدربلطملا ربعنت نمانعلا 51 هن مع لعنو ثلا ءركف هر وةسدنم 55
 دسلا هن دار درتي ردعلا | مالكلاا اوؤرحوهنع كل ذاوعاذافهوكر , لداموقر هامدة : لامهيلعاوساوارو رهنعلةن هنالاعب و
 + ةطمناعجت عراه ةراكلا / ترع "ا تانوينباكو نب زمعملاباكو بااث اتاك ل نم وج راو ىو ىر تاكو

 يل ناك ثرعلا لو زنك اهلزانماهلو زنو برعلا د ةارتقاو مالسلا هيلع مد[ :ويهباكو شد رقتانود تاكو
 ءالضغلالودتلاو ءالعلا |١ نمجقزت نمباكوةبمأ بو معلا رانو ماشلا لهأ عدمباكو ىل بسن باكو داوسلا وناس ارح

 هناا ربسسوسغنلا حرشتت يبت ا 5



 هثاك دبل سأملا برش و قا
 فارمثالا را'بعو ةفوكصلا ةالوباُكو ةنوكلاططخ باكو دوفولاباكو ب رعلاىفىلاوملا || ءاقن ىلع سانلا ةطبغن
 1 فارثالا ىنكب او نيئدحملاوءاهّقسفلا تاّعيط باكو ريغصلا فارشالا# رانباكو ريبكسلا ا هسةهيدب ةعرسو هتك رق

 باكو رداوتلا باكو يراو1ناب اكو مساوملاباهو ةرصيلاوةفوكلاةاضق ناكو ءافلدامتاوخ || .ادفأ 3 ازفايعذ ولالا نطفانعملا
 سرغلارابخن ناو .هتافوو .ذعهنلا ىدر بلاط ىنأ نب ىلع نب نسمارابخ باكو نينسلا ىلع ميراتلا أ 05 000 : . ماقأ ثحاباذاناكواس دأ
 ىداهلاوىدهلاو رومنملاةسلاعكت صتخاو فيتاصتلا نمش ذريغو قارعلاءارمال طرششلا لاسعباو || اما
  امُؤلواصن بارعالا نعنوريخ سانلان !مثيهاي كلت وىدهملاىللاق ميهلا لاق مسمع ىور و ديشرلاو 0 اناهذاو انابلا
 انتيتأفىلارعات_«اذاف ترافنوا هتك الف تيسمأ حا ععبت أت اعف تبهذن ندنذا اههكرأ ةقان ىمو ىل | هر ةيارقرابددب رأ ىله دنع نم تجررخ تطةسريبدلا ىلع تاقف كدنعا 5 كل ذىفاوذل ناد قواحاسم ءوامركو هما رسل
 أ تلقفلحرلا نم لاق مثل سف نيل هعمواهجوزءاحنا ثبلأ لو تلك ًافتدعقو هتزيخوهتنع خم هستنعطف | 0 0 1 0 أ ريىلاتماق م ةعساولءاردصاانااندس:ءفيضلا عنصلاهو تلة ف فيسض تلتف تن ن مابا ةي رتلاف | مم
 5 5 ةول ىلعةيش احستكذو و ل نمابعت الموءامخلا لخدفالثلاقف ًايشك فيض تمعط ًامةنالفاءلاق هللا لاما بح سه لاف فيض | 0 20 2

 ماعنالاةر وس ىواضيبلا
 || لوف هّئاوال تادف كتمعط ا هار امو ش تلك 3 كارأاملاقف أينهاب ارم تب رست برعش الاقو هيفانأ مث |

 مالكتل ا ىفاهاراسو ىناعط د مسعطأ هي عنصأ امو تل انقذ غيض تكا ريو تلك كاي ولاقوابضغمابملا ا د
 اعئاب ف ضتيسام هقلاواللاةفهنلا كاوا تعنصامت ا ةفاهر شنت ىتقانىل تن ةرغش ذحخأ ئاهصتىتح 1 3 0 6 ١
 ل 2 ا 0 ل حالصصل او رسهُزلا كاسم لاتفرانالا نممسيلارطانلا مأسامربعب هعمو لبق راهنلا اعتاسافامومغم تدعتف ىطمو ىنك رت حبصأ 0 ١ وسم انج مطل الوتر واج قلي درك ايو نفاع دببك ليادادا جادناض سم |
 مفرف مالكل قاب راق اعط ضيضل ا نيمعطت أ لاقت فيضلاهتهعط تااقن ىاعط نبأ لاتف هل هأ ىلا | نص د” ةالاسسلاب لحخدمئاندنعفيشلاعنصيامولاقفيضتلق لجرلا نمل قف مال سلا هيلع تددرف لسفهحولا هيركجارعأ ١ ديو لاعب شلاح كل 9 ا ل ل بلا 5 د كلا ١ ا لقا تاثبل الفرد عاولك تاانقف ىدي نيبهتعضو منيل اودن زلاب هنو رازيخ هتزبخ ع هتنعوهتنعطقر ىلا | نماكسةمىوقتلاو علا ا 0 ا 3 0 3 1 نيداعماحن اكو حالسغلاو تدعم تازئذ كافاعو هيا لاح ب اح ص تا ا ةذ فمض تلف لحرلا نمتلاقو ءابدن اة ءحاص ماسلا ا 43 5 3 تدرف ناسف ءابحش ىلا يللا ىهطق هدنع نمت جرو هرضحاسمو معلا كل ذنمفدق زم م م ل
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 0 ل لداخل عداوملا الكرط را ةيريخاو : 3 ىهتاواسصقرتكو 0 90 7 لا 26 ا 0 3 قريخعاهللاولا ةفري_نتلق ككصضا امولاّعف ىلا ب رف ناد [تاعق اه ست اوس اراممبرعدو هاصع ع ركل دلا انفع

 نمالس>رثاىؤ رام ةباكسمل اهذهنمبرغ أو تفرصن اواينعتم ىتايل تبف ىتبخأ هدنع ىقلا كلو لج رلا' ىنااامون لاقو ةضعو 1
 وست موا هن لدول افاق ةدراو اعمر نو فد هيدي نيب ولك 0 نيلوالا ا قرم 00 ا ٠ 01 را ا 3 م0 م © 5 0 4 0 3 : . 1

 هءاب هي وش مقجاجد هيدينيبلك اي ىلاثلا يزل امنيبف هنأ ما لئاسلاح قرتو هلام بهذوةقرف هنأسما | بصل ةزل_م ءاضقمل
 ع دراما هتريخاةلوالااهحوز ها 0 وهتلوانفةحاسدلاهيلوأن هناا لالا 1ْ رافع نكت
 لافاض» مثيلا ىكحوهركسش هلل ىلا هلهاو هتمعذ هللا لو ىيببحت ىذلا لالا نيكسملا كاذهئاوانأ فاثلا ١ ىفتوم؟ىناداللوةب هللا
 ناكوىد_هملاننىداهلا ىدومىلاةماصمتلاب ىعس نى ذلا ىدنيزلا بركيدعمزب و رمفيسراص ١ ليل نفدأو ناْسمرعاضةا
 ( لاعوهنم ىداهلا ىمومهارتشافىدهملاتامناىلاهداو هثراوتف ىومالا صاعلا نيديعسل هيهودقور ع لافاكصس الا ناكو ردقلا
 1 7 ارءعسشال ذأ رو هندب نيد اهلعح .وةماصعكلاد در .ءاطع مه 00 1 واغكا سانعلا 00 نم تاكو ليلج 1 َْن وأو هنامز ماش ناكو

 لون دشن ا وىرصدلا نيماي نبأ اردبف ف سلا انهىف اواو لاقوة رديهبف لتكعاعدو هيلعاوا دف | ةقبرطلا لك هنا

 تو.سنملا سف ندمت حابذ نم ب درب هدح نيدنوللارضشأ «نوفحاهياعت د. اامريش . .٠ أ هلاك ريث رمت نيىلابدلاولا
 تونعلا فاعزلا هيف تداش مت * ارانقعاوصلاهةوف ثدعزا : 'امزالمراصو هلاغتشا نمز ف

 بنرصل هاض |نمىلاسب امدب نيبتست دك لفءايضس كل ارم هتلاسأماذاف ف 'هدازاش انك وما نم

 ش نورعلادمفرقتستام لع *_ ملا سب ةلاكراصبالا ريطتسإ ب نيع مآ هبت طس لا ١ ىلوملانيرةعقاولاةمضقلا
 م 7 سس سل سس رس ووسسم رج ووو سسعسمس» : 5

 ناكحو : :
 ءدار يوح نيوررب وا



 اناهناربلطا كلذ ةضالختو يي 6
 املا سرادملا ىرحا منذ ٌ
 ندا ىدم ىلوسملا ن . دما |

 ىرداقلا ىلوملاو؛ ىراتفلا !( لاقددت ءنمح ل ورسلاهمذقساو ىسفن ىفامهتاو تدصأ ىداهل لاَقف
 / | لاقو ليز حلا عفيسلا هن مىرتشاف ىانغفيسلا ىف لثكملاو ناشف ىلجا نم ماا ار ءارعشا
 || اهضعبالاتاسبالا ذه نمرك نب لواغلأ نيسمخ هنمىداهلاءارع ابهذأا ب وص بات ىف د
 0 00 قاريثك ؟ءاحدوهت تل لت اقتننوهو ”لمومعاحفلالادعب وةدحوملاءابل |هتفوتمهعملالاذلامضب حابذلاو

 ميواتلاو ةياذهلابتك || اذا صعب ىصع قالشوهو فيسلابب رضاذا ى مه: داصلارسكي ىصعلاقبداصلا فب ىصعن و رعشلا
 اهفاوعلاطق فقاودملاو | قرع لاذ كلادع جماح هدهرالو قسهذلا ب ورهىف (ىدوعسملا ىكحو) تنذلابكترا

 تا ول | روررجت | انسهتناقر وضاملاو حافلا معوهو ىلعنهنلادبع عمت جوخ لاق قاطلا قاهن رمعمنعىور رول نملا ناجح ولئاسرا ا

 نيعمعام هيتعتصيف ىر #* الارهوملاو دنرفلا ناكو
 نرغلا عنو هي ىصعل ءاهعتم مهلا ىف: افلا ىذن ارت 0

 كولاوهدارىو>كوملاو

 ودلاو تاز تا
 نمناسمالاعقوو قحسا

 . 0000 ا هقرحأ مئاطوس نيناستهلادبع هب رضف هغنأ ةمرخالاه#تمدةفام و مرعي نم 0 1 َ ا ُ
 اياك اذه لبق تك ناك ا 1 ملف ى!ادوكر نم -_ ا 7 00 انلعفوهانةوحاقهسأ و.عالضاوهيلصالا ايسشدنمد ةادرضرأ كلما دبع ناسا لسا ضان >> دوو «تطاسلاران ا دعم | 1

 1 افكالملاريعنيديلولاانحرخاف هس م نيرسنةبوهروبقتناكو أ ىننمامهرش كد

 ا 5 دلا أ 5
 0 لو 3 ا نيديز ندب ةئححا م هش ًاردؤسالااندح واخ ثلملا دمع نإ ءان 'رةتحاواريثك" الوالبلقالوريق قاندحو.

 ١ انعبتت م هر فلواعلايدامرلاب طاماكدوسأ اطخخاندسحو و اد اواهافعالا تما دوا هيواعم ْ 0

 هت فقوالفميقنتلا ْ ندر 0 0 ذق يس دقو مسعهتلا ىضر بلاط نأ نب ىلع نبنيسأا نب ىلع نيدياعلا نب ذا شال لمارر ناك | 0 تلا ويس د قادس لات ا راعين سلس

 ١ فدك ار عوج لولا
 هنراشتعا ركون ارد الا قزم وا ابو قالا بلع ل و تو كازا ع ماسي ل ا
ْ 

 اقوم انهو || ةريس ةعاج ف قب ودبي ز باح مز مناف ىلاعثهتلاءاش ناهرك ذى ًايسونيقارعلا ريمأ قئلارعنبف سونا
 فاى نا دعا ضعي ىع| الي +اريستوملا ىكاىريسف يب لحاو نا هدازىوح لوملاناخر ْ و اعط هازأ ال ححو »© تامملاز ارعو ةانطالذ ورةتوناعمالا ام فهنع | 3 الثمملود وهولاتةدشأ م 01 1
 0 7 1 | | ءامتيقسىف هونفدفهستءاس نم تافلصنلا يرذقساف رضا نيكس قرا ضب هماعحق أذ 0

 لاكن وتلا سل ١
 هبس# ضاق ناطاسلا |

 ةدللا لعرافأ ىمملا ةلستوا | ٍ 00 1 ن هموهتعشو بلاط أل 1|تطاخ ة بمآ ءأ رد . كلذ قف كلذك ف سونهاصفانابر عيبلصا 1
 لاش كلذ هر 1 بلصن عزبلا ىلءايدهمرأ لو 5 هل عذج ىلعادب زوتانبلص تت 0

 هل-:ةنود. للسن الوثذملا ٍْ ةئسىف كلذ ناكو حابرلا فهنا رذبو هقاوحا, هسا ىسون ىلا ما شه بتك دوم عفتبشت تغشو ا 1 ٠

 نأ ىلع ناطلتسلا مزعف اديزتانيب رابخخالانمةعاسجج و شايع نت ركب ,ولأرك دوةناموزيرشعونيماثاليةوزب رشعوىدتا ||
 [هناالرخلاف 1 ا تويكدعلانا مهضعب لاتوىلاءءّو هناك هلأ نمارتس ةروغ هلدسحأو ملفا رعنينس ساي واصم ماقأ 1

 .عهسل ناك هناا همق عراتس ناسار 3 هور يس اورؤاظ ودير كدنول مان قلك الف ةفوكسأاهتساتكللاب كلذو هتروع ىلع حن
 نمهدازىودح كوملا ىف ىءدامر ىرذأو كلذ هيلعفف هتك أذن اء زىرحانأ ةفوكلاب هلماعلادماولا بتك ةروه-_ُثمةعقاوىهو

 ناب ءاسؤرلا ضنا ! لحرق عاف ةرازذ ىنبتاقدص ىلع تامعتسا اذن ا مثيهلالافو ممم لعفأم ,ريظني مهلاماَعتناودعىئبلاراصتن راشأ مث ىوتتلاو نا ةمأ ني هلعفام ىلع ىلعنبهنئادب لج ىذلااذهن ناك كا ذئىأ لعأ كاعتهتادتار هلا نط اش ىلعح ابرلا
 ىفملابضغةلازافاوهس | ليلدلا ل دبانا تاقف لحدا ىللاةفعدص هيف اذاف لبق هاش ىلا قلطن اف ىل تل ةفابمع ني رال اقف مهم
 ةفئاط ىسف هرانةراناو ||| كحاذاوهنمانوت دق ءوضب نحماذأو عستاو ل تبعا قاضاسع رناكف سانأ انعم لشن دو هتعيتاو لحس دنا ١
 م [|رادقم ل بحل فروةنمداك" اذاوداعماهت ىب هاذافاهانيذ فلما ف زيك اكعاذاو ضرالا قبهاذ

 لدنلا عزتي ندءاوبلطف هتسم> ىف مهس هباصأ دقو حارخلاب انك دن ان زر فرضت اف نيد 55 رغلانيبءاسملالاحو 0

 ق2 الف عضوملا ف رعف هتاراوم مخ ارضحو كلذ ىلءءاملااورحأ او شت اونارتل اري ىلءاولعجو ٌ

 نا ماسه لا بتكن ماشهوملا ةس ارب ثعب وافل هح ر خسأؤ ريق عضوم ىلع هلدف هل اهصتنمىسونىلا ا

 -_ةريتغو ءالعلا ند

 هنلااوعرضاو اوعفشتساو



 اهوضرعوةلاسرلا أوريغو
 20 امنااولاقو هيلع

 | الق هلع ا
 ْ وهؤةس زعلا/بوتكموهاذاو رثك ًاوانيعبصا||

 داعمسوفنلا نةدصافلمرلاىول 4 ىوالاىذب تس تابآىلا لدالا

 دالسيدالبإاوسان سانا اذا د اهمكانكسحو تناك ًانلدالس | وذعلاىلالبملا هتماوس
 | هتناددةف ىرعن ثهلا ساجترض رك ةمدقلار ءاشلا قعانل قاعو نسطا اونا ناعوزو | هيلع لخخدالف 0

 ْ مللي هتلاو هذ ههلزان | لامف دع ءارريفتشتع مهلا لأ اسفانضخم ماعقدسا<# يام ماسلا ا

 اذا لتدفق ل شدا لاف هل يمت ”و«لعبايلا مدهلاةدوهلا اوراسفرذتعتلكما اانياوموق ىسفن ىلءاممدأ ْ

 تندلاامو كتفرعاموكدلا مث ىلاعتهّنل رد درع كولا هتيب لص ا دقو هلاذسسث ىف هردعأت وه
 لدوعتسا منهل لاعفرذعلا لوبق ةلرهط :افذلر نمبحاولا غل اننو كمح ىضقتفكسفنانفرعت ل ثىح كالا 0 00

 اادتشلمح تم ىذا لاقف ىًتساادم نامالا لوم كنل تالق ىتمدت ام اقف فالتم قيس لوقرم ا
 هدشلاف هيلع افهعفادفديت دكناقلاقسذغلا نم هىبهن ىرت اسعذانا وستين لاق ١ م

 ْ وفعل ءاؤو قياسلا سال
 ىهو تايب الاعب كا ذدعب هغان م هدنع نم ماع 0 0 َ ٠

 لتس و لاا لازناخ ب بشح لعل رهلموللك ىف < هنولثف ىدعنن منهل | م
 بنقل عودغب لزن هناك ب هرهوع هتيحزت ناسل هل 5 نرعا اىلااناءاوىلاو ماىكا -|] | نمةدعن يتب نأ نمبلطو

 اصقهةءرددقو كارثىس ءب سلا كانى رقداوع ىلء# ايصتةمرمسملاقوقملد ناك
 باك نميباسنالااهلتياتداالاو امتى رقام تنل «ب ركلاو فيلل تاكمديدصلا نم | 2

 ولو مس ما لاّقف نوح مالنا ادوعىتاعح و ىنتنمأ لقتل ناسي هللاقو ساون أ كاردهل اداعف || 0 يول
 ةئس مرح اة رغىفوتو ةثامونيثالث ةنس لق هندالو تناكو حرشلاانلط ةدقوةرتثك_ مثدهلارابختأو تولع مي الام ||| تم 0 ارا
 هللاهجرب ا اولا ملأ ىلاعت لاو نيتامو عسةئس فراملا باك ىف ةيدتق نما لاقو نيتئامو عسبس لبقو تس ا 2 0 9 ترك"

 مب نيتئامو عست ةنسىفوت هنا ىرتعل ا ةجرت قباسنالا باك" فام كلا لاقو هامل توفل لاش | ةسمخت هنردانءاضالاريمآ

 نانارو ةجرت ىمدق: دقو لهسنن نسا ادنعءتن اك نافونا ةريغدازو ةنسس نوفستو ثالث هلو لصلا ||

 مدقت دقو لانهىفو:فرضد نمل ف ناك هنارهاظلاو عضوملا اذهعراتلااذهىفناكن ومأملاباهجاوز |

 هداذع نم رقت هلعت سأن

 بهذ دو نااطاسلاه:عاقعذ

 نت هردااىدحالا

 تغسد ىلع الا ئط نمكسلو ع ترعا] تسل ىدع نب مهاب

 تسألا ف نيعلا لبقلادلاءدّتف 5 لعت ىنقابددتعتتسناذا
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 | هجرنعو ةمرداعاههاظ

 ادلاولاموحرما نع نمُفهنلا

 ضع هفاس مث نب رسعو

 تامر كازومالا
 دو دس ل هز كلانا الط جاع ةعيرارعلا توات الماحل ا مننب لعتل اور غرتشلا ؤيؤاطلا ل ءعقاشلا : م 00 : ) تصاغمو 9 وءاضعأ أ
 0 يل يت ”ىلاتسنتو كانه راظنئاذواولا 1 هللا ل تل ل ا 3 3 ا . 6 ا -هسصقد اكوا مك

 0 2 1 0 ا نما : ةلاعهئاضتد ادعي

 رهف كلذوةرون وحال

 ةنسهللادجردإو دوو حو

 1 درع 5 ا رهاب ةام تلاع دنكلا ارعان سس 2 وهال 3

 وسر ن مزمل يف تا مزن لت ارعشللاذ ا يك ةدك

 | لوو ةنام سو ىدخا

 حا وعلاو فرصلادماعتارق
 انأوعورغلا ملعنماذينو

 ١ لوقعلالوالرمكمكلذف

 : 0 نهذلاد د متن اههر اكو

 لئاهتقاذنا ما اما ادعتاكو ناكرتلا نمةهقورانلاةفئاظلا سسبن#هنلاوهموقفردعلا 'للحامدقتم كاك

 00 انالس ا

 .. جو ت2 رق اتداضص

 يش اهعانتأ و هلهاووه عفت سلت قوتذ قر وق ىطاش ىلع ب وةسلم ةلاابتوس ف تاخر اطر ذ ”عركسرظنملا اورعنرملا ناك ةدرقعلا :

 ىلا ئهوهعمع نمووها مكسور ةلاوهعمش ىهوةنقوراملابن“ الا فرعتوةعسن رئاسي : عفت 7ص وربك ا تح دقولاهالا نيد

 مولا تح تارترا ل هن 9
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 مويلا 1 قاوق ىل كلانهنوهزتت و مبرلا مانآ قف بلح لها اهل اددرتت وله ةنوكسمةروحت# ءةرضالا ىف

 66 رلاو ءامشل اقىرع تاجره الإ ريغصر وهو فاقاهدعب واتح نم ةانثملا ءانل !نوكسوواولا مف

 *كىهراعش أ ىفءارعشلا هنرك ذدقوفيصلا ىف عطني دأ

 ةديصقةإ دف هلوق كلذ نؤدتاصقةدع

 عر

 ْئسانب اترثك اف ىلعت دش« اهتيتأ ْمتشحوتس ااذاضرأأ سالا نوتة حالك ىف |

 ةغيصرغصعملادرولات ده 2 سانطل نمرصتل | ىلعاق بلح د قراعو قا وةنعرغسأ قربان

 لع ىلاعت هللا اوباح لهآ نمءالضفل اضع طخعاط ويضم 1 ْ

 ىلا هتسن كدا: فورعملا نيدل!نيمأ بآلملا باكا ىلصوملا هللا دبعز ب توقايزدلاونا)*
 هب( ريك الاءا كلم نب دمت نت قوحلس نب متغلا بأ ءاشكلمناطاسلا

 || ناديي رط ىدورالو طا نسحب هيراقي نمهنامزر خخ فنك, ملون سما هداهم فناكو قاف الا |
 اًذهسشتابنم بتكف ىرهو دلل حامصلا حسن ىرغمناكو ةمان ةهابتورب زعل ضف عم لثمؤسنلا قباوبلا |

 ريثك قاشلعرتكو راني دةتامعابتةكسن لكون ةر_عاهنمتبأ رد_تاوراه طش لك ةريثك ا
 ١ هللادمعولا بيل ادا دغب نماملاريسو دالبلا رم سضانلا :هدصقو هنامز ف ةريبك ةعوم ه|تناكو هياوعفتناو ا

 : ْ _ ىهو غلب اؤدطحت نحف صو و ا ١ اهباب قة درجة ديصق ىهو هيعاسمسلا ىلع لبهآر نكي لو ا.مبهحدمةديصق ىطساولاركبىنأ نب ىلعانب نيسشما |
 نايناصغانايثكلا كلبا هب ىلعملا مت نكس ءابط نم #« ىصملاوملاعالرةننأ

 الهس مص نزءلاتءارث وأ 3 هوجو نسح نالزغل اكمل مآ 35 لقت اهةذآ نمرود د :
 رولا ةغمص نمرارعلا اذ نتأ وهب الّقَتسا مسنلا زحان اذا .ضسحتا|سجرتلا نما اد وخنمأ 7

 ىلدتف هنوصغىفاند ران تك ارح اسهئاعرصلا 5 الطو مام غلا هداجاذاد : :
 هيشضرالاىفمالسلارادلآ + الكواشانوطساقلابذك قفك هل-دعامن اتنقبأ

 ليج ىهاماك انس مالا فالخاهوجو ىدبت موللك « .الثمدادغبل ىرت نارم .٠
 انريصانلا بئاسعلانيصتعي دع الدوالكتح  نراماماذانيملاميا اوبس ضيايابسمو 17

 : الاو حامصأا ريغ امش نذر *_ءبالوالا كبف نب قرن سبل 5 الحوا دقعك نم نااكذت 0
 ىلاعملااهف دافتسست ةدلب دع كوت عبزلا اذا لاوتم *“ عبر هيفيراقلل عاض ٠

 ىلتت هبامخأ وا توق * انىوسلاكلا نماهتني ل # الزهوادحو [لعىاعملاو
 اصلا ىرينالاهروزن ناتج ر ول« الضف لاذاهي سحب .واهسذ نيدلا نيم شن ع وضن نآاهل نم
 ىلح ها ؤر نافابملا» * ايرب ةاورلا تفاو نئلو < الهسوالهأ لودي اهتم

 ىلتت مراكملاهنعداوح و.« وات: مراك الا هلدوج رحت 1

 50 ا اعل وماص وي

 ثحمدازاشاب لاكن. الوملا

 هلئاسر وهتك عجبتك : هللادجر ةنامتس#و نيةتسو عب رآ ماعمرحمفروك ذملا قوراب فوتو سنالاو حارشت الاريثك عضوموهو

 را ع || قورانوىلاعتهّاامهجرندلا حالم ناطاسلا ةريس فد اد نبأب فورعملا نيدلا ءاهج» ,ر ذازكهىلاعت
 صا اردا|ة عرس نم عضاوللاا فاقلامضب قيوقوفاقرخ الافوة فك اسواوم ةمومكمءارفلالادسعب وابتكت نمةان“لاءايل تشد

 نم عضاوسملا ضعي ىلعو ؟
 ل ك| 2-09 0 ع

 تاذو اضا ”اوجداع ا | قدرك ذررك هناىرتحا !ةدايعاب ا اصوصخارع

 مالكلاف لوطلادبلا#4 0

 هود ات و ةعيطلت ا ىهو همهم نيس فلالا دعب وابتحت نمةانثملاءامأ اعف وول هل اعاللان روك سوةدحوملاءانلا مشت سايطن وا غ0 م عضاوملاضءاىلع |

 هياصكف ةريسل دو هللا ١ لا عنب سامح ني هللا ».ءنب ىلء نب حلاض ناكور مومل اهل قبب لوترثدو بلر هاظب تناك هل ف 17

 كر 0 ه]ماع ا قرش ىناتد رقامهوةءكاصأ اود ريثلا نين وهودون ووكهنكدو ارصقا مم يب دق مهعهللا ىذر ب لطعملا ا

 نانيعالا ءالع انمد)# ١ هتدحواذكهةسرادران "وس نامزلا اذهقهنم قبب مب ريذلا ىلع ةقرشملاة د ارلا لعرمدقل اناكو تل 1
 رسهشلا نيدلا ملصم لوما ا

 ضع ىلع ىثاوح قلعو

 *(ناتس حو 2
 ىو ةيضقب هللادجراشل ١

 بايرأ كإس قواتنا. |١ ىفدطتخرقتناو ريثكلا بتكوشلا ذريسة ودب رب رولا تاماقملاو ىنذتا ا ناو دهسلعأ ردوهمزالم تاكو ةلخأأ وح دانكساو لغتشاو هقئاصت نمهسلعارقو ىو ١ناهدلا نبا, فورعملا كرانملانيديعس دم نأ نعومتلاذخأو لصولالزت | ةرالارادب علا بلاطو ٌؤ بتسسصختتس : .
 سلا < لخذ ودارءّدسالا

 ىخلوملا متينم لوعغلا 1

 لوألا رهتشملانيدلا

 للوملا سردلا ديعمراصو ١

 ةبسردم قف نرلاد يع 3

 ناملس ناطللاَتحوز |
 ةسردلاب سرد م ناح

 ةينيطنطسقي ةسنولاكلا ا

 «تفيطو تراصم نيرمشعي ١

 مني ريشعو ةسمخاف |
 فاش ار ذا سه ةسردك سرد ١

 نيثالث ةرو راةنكملا ١

 كا#ىف هلع تأرق دقو |
 حرش نم اقرط ةيسردملا ١

 تاركا ف يرشح اقفلا ١
 ةسردملا لل اهنع لسن ١
 سودمم نبعب راب ةيلضفالا ا

 ةيرداقلاةسردملاب 1

 ةسردملا لق: نيصخت |
 نام اس ناطاسا اةيح ِر



 سوادا ىدداىلا غنام
 ةةفاروشم ىلا منال

 ىوتفلاةبلا ضو ةواَسْئْعَم

 نأ ةدسدحاو ا
 هر را تي
 تورشع َح ةرشعا بلع

 مون لك قهتةيظو تراصف
 دافاراهف لغتافةثام
 هالبأ ىسح داحأو قىفآو

 ىذلثاوآ قداناو رهدلا

 نيعيسو م ا

 موجرأ نأ 9-5 ةنامعسلو

 مداعلارثك ؟قاكراشم

 هنيدى'ءلصتم قمار الاود

 1 وههييأع 30

 مهاعلارارحاىف ادعو
 هازحدابت>-الا هراغةمفانلا
 ٍإ دانتلا مون هناسحادب زرعها

 ا ةداسأ اعالؤهةرصر نمفز#

 رع لا هلبادءىلوملا

 « (مدارول اخ

 ذالفأ ن م هللاهحون

 ارةملازغ +اادماحىبأ مامالا

 تجر ناوي لون نوف ريخال هند 0

 م
 2211111111111 1 اما ا ا ا ات

 0 اوصفاخ عاروذ * ىلكست ل اضغلا مآ ت ناكل هد الواو مول علا دراش عماج

 الع ا لاق ضاس ىف« داوسنعهرغث رفااذاو هب الذ نت اكل اهلونعتو 0

 أس را :ةلمالشلا فندم و 8 رعالو امهس لم د عنال تلم ةسارسف امي
 لَم 2 و اهف "لص دقاملاف 5 وداثلتع رايك اذ تعش ع كاس رف ئاعتلا تناك اذاال

 تيظنكو أ ض اب رلا ىو لثم 5 الصفف الصف مولعلاحا أدعي اج هدب ان لسع اروط ةارتو

 الهم لف تمغتأ زعم دب ضحأو دان والقن :داطفاواطدش ىهزب ردلاو

 لالهن بتاكلاوردبتنأ: ها * رار ع
 ىلصو تقء_سدقل و آ هلا كناقالو

 ىلا ءانثلا ةداق 7 0 ريفا السل ل تق

 الدعةداهشلا اوحنأ هءفراص يي ضار ءانثلا لح اذاو « ىلث وامتلاغن ت-ك.-

 حالو اهنع ديرب ءازحال 5 العب تطنحلةسئيابهركق د اهون امق ضارامار ك,ضراف

 الصوك.أ رار نمسح نم بيا ءاحم دادو عاد ءلاهاعدو الهأ حدمال ةرنكلوار

 ىلعأكي رود لب # اًملاق ترعلارزءتاماذاو

 الصن ميصلا درحو مالطن نم 5 اشي قذالادرج اهراس ساوق راق

 ىاعتهنلا هجر ريكس !نمهطظحريغتو نسأ دوو ةئاةسوةرمشعىامةنس لصوملا, روك مان دإ اني قوثو

 *ش روهشملاو ءاشلانيدلابذهم سلا ىورلاهللا دبع نب توقان ردلاو اروع

 زيعاس لو هيفداح أف ماظنل افتح ر ةلمعتس اوبدالا ن 0 او لعلاب لغتش ارحاتلا ىليخلار كس رود: ىلأ وم

 اح نملت ذلاٍباك قئهذلانب اهدغ :ودادغب ةيماطتل اوس ردملابام2ناكو نجح أ 0 ىعتر عمو ا

 امسسحا طحن نتكوا بدالا ناش ارقوزب زعلا تار هلا طةحودادغس ًامشن هنأرك ذونجسرلا دبع مسا نم ا

 اعوام هلدروأو سانلاهتلففحسو ءرعش قارو حلا رك" ذو ىاصتلاولزغلا ىف هنم ملغ :لارتك اورعْشاالاقو ٍ

 قشاعن و 0 د قساع نحامهللاوالىل طخ وهوداناه دشن ا هنارك ذورعشلا نم

 هلود كلذ نفةفسطل ةعيقر ىهوا م ىبغتا ةرئاسدر عش اوريغصا اعوجلا فتش 1لعتشس ةشاو لضافالا ىلع هللا هو

 ا ىسحت هللارعس ىلوملا ىلع

 | راسة ىواضيبلا ريس
 ١ ملصم قوسملا نمامزالم
 ا ىريكشاطب لا ولا

 | ةسردلاب سرد هداز
 ةساءطخطسقت ةيزايناحلا

 |ضعب ءاضق داق م نم رسشعب
 ١ لاك ريتش اف تابصقلا
 عمش ةماقتس الا وذا دنا

 ا ىسقو دسو لان الس ءاذق

 تاك دروز عداه لكحفو 35 اونايدق باح الاف كم عمدضاءغنا

 ناطوأ دعب روهسم الثدقو دع وا ىسلت رد ضل 15 فيكو

 ناضغاو راقأ ر طاولا نع * قا اوأن موق نم هللا شدواال

 اونايدعاش ىرابطصا شيتا و 35 معطر ا ىدا اود راشف اوراس

 5 نايالوالكأ دا عخرب لو # مهذعب لعب نم ىرتلار غن رتذاآل

 نازحأو مه مدشب ةادغ « ىدبك قرانلا 5 ْ ذآو ىومد ىرحأ
 ناريس هل لكيلا ط ع قو ىتساعم ف ىوت حون نافوط

 نانيلودحلا هذال مكحلنف * دسك نمتدناك ام را و

 تالمهتهاعل ؟املثالو ىوضر * ىلع ص رو ىد>ؤ نه لبد ب اذو

 تاس اهم كامن نا اس وع هسسعم نسسح ْئ ةر كلك < ندمان

 ناامطوهو ىداةللالزلا تنأ ب لدننم كنع واف تش فيك نك
 . ممم غلب ابصلا مست «مالسمالسلارادىلادهمو «كارغواهبىدجوغابمالا هرعشنمو

 ىاهو ىوهلا ف ىذا قرت 7-0 هلعل:ءلاقاوشأ ضعي صو د ىامذد_وععر مقر عممىلا

 نداشك.ة:ىءارو زلاةنسرانأ

 ىادعهوده ىمد جرخد 35 ىركا !ىببع نءدصاماذادعر 35 اجلا هدضارعا قدضرعو

 | سم مث ملك قمسعرو
 | ةرهاقلا فاقوأ شتت
 هنيبا ىريصن اي لاجس عشا دب *# ىانم تام نمددسعب أ د هريباوت نس تصضاق

 ءاض قدا اتم داع 135 سه ع

 قىراضنالا بوتأ 1 أةدق :
0 



 ةنانئلثب هطاغ ةيسستعم ينل
 تاطاسسلا نم الادروو : 'يناوأوى :وهاق رو ىرانو ا« ىتنحو هيدب كومو كاش

 ىاض ل. ثوىداعساو كابح د هن رقوتاذو ىنع هددعإ 0
 ىاّفس كوفحلا مةس نمو وح ع هرصخخو ىدحو ران هدئتحو نمو
 يارغوهب ىدحو ىلع ليلد هلالدن لذاءانم : رداع نكحف

 هلأ ةديصق هلنواغه< قرسشلا دالب و ماشلاءاهقفلا نماريثك تن.اروأ|
 ىمئاوأ هممق مالام اذا نسمان * ىلبالب لبأام كبح ف ند م« ىلتالب ريثماب دعبل ىدبسح
 لماشلا ىف مآ سد ذهتلا ف لح موي ىلئاقلزبح ولافىتقزمحلا/ دي لئاسل ارازعلاب ىرذعتدضوأ»

 لطاه عمدو ىريسع ة[_ةموذ * قشاع بذعي نأ بذهملا ف مأ
 لباب فرطرصس سوفنلافلت « ىف كاتفأدق افلا كفرط مأ

 ءايدالاضعب هل قدك وانتمتقولا ازهىف هيرضغساىذلاوهردقلا اذه نكل اذه نمرثك !ىهو
 ْ .هلوق اهتماناس[بل-ةنب دع

 منهج وهوبلةلا تنكس ن يكف  الئاعم لحأ ناداولانمثسسلأ ْ
 نم مزلب ام هناةهج نمداتنالا لعل هلتلق مت هيفت ,ركف افتببلا ازهقدادغب فعل ءاودقتن ادقولاف مم

 نأأالا عنتمملا سيلو ممم لئاسعمت ىلحأ ن روكي دقدتا مهجفت وكمال هنأ ثاداولا نم لئاسع ىلح أ هنوك |
 سجةنس ىف لراةنب دعلضافالا ضعب ىف ريشا وهيلعذخأ ىذلا اذه معن لاف مهح ف ناداولان 55
 | ىلا امماب ىلعاموت تدعمف ةيماظنلاةسس .ردملاب ةئامهسو نت رسشعةنس فدادغبب تنك لاق ةثامسسو نب رشعو
 سلف اصع ىلع اكوتب لا اوى :وملا يعض حش ءاسذا بدال رك اذتننخوروك نملاردلاىنأ بنج
 هيفلوقي ىذا صبي صبح كوامازهلامفالتلةفاذهف رعت اردلاون 1ك لامذانماس رق

 امح طقىدزعدادزت نلف * ىقتوأ صهةنوأ شارت : :
 ايلق تاه ةدايزلا درت ناف هي ىبلقلك كبح ضعب كلت

 صرخلا ناوددفنيتببلا نيزهانأ تبلط دقاويلا هلاحل آاموه.لعناك امفركف أ وهنلاراقنأتاعفبل
 عبط اقم ىلع ل ,هبلع فقأ لو ريغص هناتعم»رعش ناون دروك نم اردلا نالو لعأ هللا اوهبقامهدحأ ملف صم
 ىءاللا فرح مّ ة:دقوردقلا اذ هدنم ىكي وماسااو قرشل ادالد وقارعلا/لوادتمدرعّشوهنمةريثك
 | عبس ةنس قف نبتطسل هناودنمتكلمىامث ةسلادتاسأ ثالث هللب زالا ليقع نير ضنا خلا ة جرت

 ةرخأتملا م راوتلا ضعب فتي روس را رشعف لدي مهاريغصوهو ةسورح ا قثمدنةامسو نيتسو
 ةّاوسو نب رسشعو نيتنث اةنس ىلو الا ىداج نمر ع ىفاثلا ىف دادغبر هلزنمىفاتبمدسؤ روك" ذملا اردلاا بأ تا |
 قردلاو ادحودادغخ راى راعلانبالاقو ىلاعتهننادجسر ماياب كاذ لب فوت دق ناك هنا سانلا لافو ْ

 رادف نكسنةسماظنلا نمير خدة ناكو ةنسلا نملوالا ىداج رع سماخءاعب رآلا موناتيمهراد
 ميماهد ب وواولا نوكسو ءارلا مضي ىورلاو لأ هللاو نيتسلا عط ان هنطأ و تام ىتم لعن لوريغصلا ارائي برد
 رثكب وابملاجاتحي .(ةبب رغتةكتانههو) دالبلاريثك عستم ر وهشم ملقاوهو مو رلا دالي ىل اةيسنل اهذه
 نبىدعلوةكلذنف مه .راعشأ قءارعشل اهتلمعتساو رذصالاونب مهل لاقي مورلا لدن اىهوابتعلاؤسلا
 ةروهشملا هت ديصق هج نم ىدابعل ادن ْر

 اعتل ةسماط خت كاب

 لماع وةدوهعملاةلوادتملا

 ناحو ماشلا ةاضق هل ماعم

 ةهيانعب كلذ لك روم#هملا

 اشانمتسر ريبكلارب زولا
 روز ملاو زولالزعالف
 ءاضقلا نع مودسرأا الزع

 تونس مون لك هلنيعو

 نورشعاهلعديز ٌءامهرد

 مول لكهتغبطو تراصف

 هجرفوو امهرد نينامت

 ةنش ةحلاىذرخاوأ قدثلا
 ةئامعست و نيعيسو عدس

 تداص هللاةسج تاكو

 داقن عسطوداقو نهذ

 ةرضاخملا دج :رطانملا و3

 نسسح 5 ريسسل ادوسع

 اعطقنماني داعروةرن رسلا

 ضاوانال شم : هناىلا

 ىبكلا نع اسلاخ الوم
 فاكشا|احراط ءالسا تاو
 خياشملا قالاباقلذتم
 ركذانّتلتدوءادضلاو

 جوزتو تءالودتسا !نم
 ل هنالاق و هنا

 هج .رناكوذشإ زلادَعيرطلا

 قلقطلادبلا بح اصول
 ءاضقل او رماو قفل لع
 لاعت هللادجو تتكدقو

 ىئدسحلا ءامسالا ارث
 ىف عرس نار ةهناولل مساديلع بنك وفيشالاهعسا دق باكيت درغط تح لسلغلا ىسشدامدجلأ ذاريثك كلذت عيش دقاو تور تا الا | روك ذمومهنم قبيل هورسلا ليل مماركلارفسالاونب د ئ كا رذودن اوف هنق عجو

 بب رق تقولا ناف تاكا ةًارماهنمتءقيف لالا نامزلا ىف مورلا كلم مرت الاق هنسب أن عسايعل نع هتروصام4 فم تا ةذفهقلؤم ٠
 همامتاىف هتلادجر عراسف ||| كاذلا فاجن او هاف مهملع فرعشت نمل وأ اوكلل < نأ ىلع او كاطص ورش مسني مقوس اىفاوسفانسف أ ٠
 هدلعىضمو هئم غرفالف || ئثىأفافرلنا اولاعف ميماع فرم اف هنمدبعلا قب اف مورلا ديرب ىشحةديعمعمنعلانملجرلبقأت | ٠

 م نكس أ 7 ) قاب تاكل نا تا 7 0 نئدامتو ضرم هانأةدع 2 .



 ةنسلا ف ىفوأ يحض دراي 3

 ةروازملا
 نتارق هعدس لوملاءهتمو)«

 *(دو وعلا اى قفملاوبع

 ةيسص هليا هج 3

 ءلا نلط و بياكسا

 لبعل هيالط الس ف ملقتن او

 هيامدش ناو تطذع ىئق ام

 ةءارقلابليصختلا ف عرشو
 امزالمراصىّتح عابمسلاو
 ىفسرد مث عا ىلوملا نم

 لوئحرسرارم ةدع

 نيثالث روش ا ردم

 نوت ره ةسردمَ

 لولا ةسردت نيرا
 دز بنا سلا
 ةدفيط واب ةينيطتطسقي
 اشار ىلع ةسردم مث ىوالا

 زاص مت نيعب رآو ةسمخ
 لقن نيس اهفهتفيظو

 تاطل_كتلا ةسس .ردمىلا 5-1

 دلقمت هنرداب تاحدب زباب

 طير عبذ قسد ارق
 ءاضقىلو ره ة عبس

 ' ىلوط انآ نال اون ركدعلا

 2 نيس هيلعمادق

 هلام موللك هنيعولزع
 قوند) امهردن روسجو

 نيعبسو نامتدنس هللادجر

 0 هرعفانأ ادقو (ةنامعستو 5

 هللادج .رثاك ننام ىلع

 مياظعان>-اذاءرواني دالحر
 [ىوستم حالصل او دهزلا نم

 حالفلاوزوغلا باب رة مس
 ىف هتاقوأرتك فرصا

 رانا هيلع عا رب ةدانعلا

 ناكو :داعسلاو زن وفلا

 قال !الاوقدن ف ياصتم
 قلدنا ةارادع ثراكمريسغ
 ركمابهافقة دعت

 انا
 ير رج2©6©6سا7؟7؟7؟ٍ©7©+77؟7 779 ٍ؟بب7___ 77_77 2 سس
 هوضرافنعاناقدص مالغلالاقف ىلوملا مهمدافن رفصالا هومسف امالغتداوفةًارملا كات هوجوزف متعقوا
 ةًارملاو ىشل اني اداوم هنوكلداولا تول ةرصلرفصالاو نب مورلل لبق كلذ ببدسف ىذر تح هوطعأف
 0 و ءاضيسلا

 ا 0 0 0 2007 امنا : 0 ا
 قراغسالاب هالوم هلع شوةغللاو وعلان مأشأ ارروك ذملاتوقايربك ل ا

 تحير ةرسدالوموو وهنيبترح ع ماش كلاىلاد رعب وىجاوتلاكلةوتاعو شك ىلادذرتب ناكفورحاتم

 تاتي اوذ ةعلاطملابل صحو ةرحالاب خس هنلار لغتشاف ةنامسجو نيعست وتس ةئس فك ذو همر

 هدي ناك ام أيش لصف تامدقدال !اومتاك داءاملو شك ىلاهر ةسو اش هاطعأ اوهملعم :ولآ ةدمدعي هال وم

 4 رت ل رفاسو هلام سأ اراهلعح ةيقيودب تنشب , و هب مهاضرأ امهتجوز زوءالومدالوأ ىطعأو

 قكيتشاف جب راوناب تك نمش علاط دقناكو هنعمل طرتل ا ىأ بلع ىلع تتم نك 0 :٠

 نمضعن رطانواهت اوسأ ضعب فدعفو ةنامسو ه ةرسع الث ةنس ىف قشمدىلاه-ونو ىو فرط ةنمهنهذ

 هيلعسانلاراثفغ وسالا_عهنعدشاىذ رابلعو 0 ذىلاىدأم ا امتي هرسوةنعهللا ىذ زر لعل تصعتت

 هيلع ردع «لذهبلطفدلبل اىلاوىلا يضل |تغاب نادعب اممم قشمدنم َج خو مهتم لف هيون اوداك ةرو درو

 ل ” الاىداج مىاثلاوأ لوالا ارمشعا | ىفاهتع رخو تقرت اقئاخ بلح ىلا لسدوو

 ةلرطاننالداد غب لود ىاحتو ناسارسمىلا اهتمئالسو لد راما لقتنا ث لصوملاىلا ل صوتو ةنامهتسو
 ْنَط دس اواهذالب ىف رق اهم ماقأ ناس رخل يل ل هلوقلقنم ثآ 5 ىشج:ؤ ادا دغب ناك قدمد

 سل اود وهوهفداصو مزراوتىلا ىذ ىضمواسن ىلا اهنع خوة دمو صةني دم

 : ناك امرعتلاوةقياضملا نمدع رطاق ىساقوةلبمر نم دعا مول هنعبكه سند م زر ماقةناهسو رس عت س

 نايثلا 0 املا ”ىفدهز واو بابسالا ه,تعطة”دفو لصوملا ىلا لصو وهرك ذاذا درس نءلكي

 قتامناىلانادناىفاه هرهاظب مأف اوبل ىلا اهنم ل_هعرا و راكس ىلا لغتنا مدي ةمّةدم لبصوملاب ماقأ و

 002 ذولا نب تاكريلاوتآ همسك ىن ءىذلا لد را رأ نمتاقنو ىلاعتهتلاءاش تا 0 الا راثلا

 : اهقرافو مزراوكاسم2«ناكو ةاسقوةرشم بسام بجو رامدقر وك نأاا وقان نأ 0 ذمدقملا
 فاصو خرا وتلا عسبتتدقناكو هاش مزرا او شكت نيد ناطا لاو رثثلا نيداههف ترح تلا ةعقاولل
 ” اا اذهقف تعج ولاف هلأ فرك ذراكدوا> ع درآقلحتدي ءايدالاةةرعمىلا ءانلالاةاشراءانمساناك<

 نيرْؤملاَو ن نسا رابخالاونيروهدااءار را رتل و كراس ىلا عقوام باكل |

 || ةنيعلاةيوسللا طوططلا باب رأو ةنودملا لئاسرلاباتأو نيروهشملاباثكلاو نيفورعل ا نيقارولاو
 لآ 1 ئ زاحالا هنا هن قراحتالاو راصتخالاراثيا ج اغيل ات ديف عسجتوأ اهيدصت ب دالا ىف فّدص نم لكو

 ١ رابخمالاو مهرابحلأ ن دتتسمو يسهغين اترك ذ دو تافوالاو دسلا اوما نيددتو تايدوا انابل افادهح

 ها دادعال ىطلاخو دالتلاىلاىدادرت ىف مسهراعشسأ !نمئسد مم اسنان

 تك 2 اكورخا 0 0م ال 0 0

 ْ ءارعشلا مهتم بو د - ماع

 قل املاو ادبملاب اكو ةعفانلات تكل | نموهو عوضا: ااعضو لراخ ناك ءأب ,دالا جعتم و

 0 سلات كلم كلا تاك ناوزعو ىراغلا ىلع أ مالك عوج ولودلاٍباكو خيراتلا
 لا مرك الا ىضاقلا ارك دوف دراغملا ليصحت ىفةيلاءةمه ات ناكو ىنتملارابحأ باكو ْن رغل اناسن اةنك

 -ح» 3 ندإا



 ةروك نممانالاراقنم للا
 صا اردنا نسلا ىلءريختاب

 املهنا (ىتح و) ماوعلاو
 هلوبق ىنأ قشم دءاضقدل3

 اورعو هياضصأ هيلا عمهجاف
 نمدنال اولاقو ةنولد هيلع

 هزه ىضتت كح وبق
 .ىفدورت دعب هلمقخ نوندأل

 هدعب وشي ناكو مانأةدع

 هللاهجر ناك تلج بحاصرب زو ىطغعلا ىناييشلادح اولا دبع نب ميهاربا نيف سو نب ىلع نسخاوبأ نيدلا
 دذعلصوملا نم ةلاسرتملا تتكروك تملا قاب نا .ةاحضل اءابا ىلع ةاو رل اها ا هامه ىذلا هناك ىفىاعت
 نتوقان كلوا هملا ناك ةلدإ اويل متبل ربعي ىهو مهعم هلى زحامو هلاحاهمف تفص» رتل انمي راهاهلا هلوصو
 مز راوحن نم هلوصو نيحةناهسو ةرسشع . ةنس قل سصوملا نم ةلاسرلاهذهبتك لو ىوجلاهلئا دمع

 نب ىلع نسما لأ مرك الا ىذاَعلانيدلا لاسجسرب زولاهقركلام5 : مدح ىلا لاعتهنلا مهدابًرتَتلادي رط
 ىلعأو هإط هيلعدللا بس | هياكع نةبلعث نب نابيش متى عنا مىنابشا اد اولا دبع نب ميهاربا نبش سوت |

 ءاعا او هلاوحاو ناسإارخ لاو >الاح سد مصاوغعلاو بل »بحاص ور رز وذشمو وهو لعةدايسلاةح ردف
 نمارارفو انيواماظعاشي رشلا هيأرىبسعاهضرعنعمتاو هلا امودق رافامد عي هءصاعدنملا|| ٠

 تلدت 0 كا نيعراسم مهذجوفرتنلا اووطظذل اةعانص ىلكتنمنمةءاجاههلع فقونأى اان وهلوط نع اهروصقا
 امو ةلوهجلا,ةمولعملا وقد ال يتا-أ تاسحالا جرد ىلعأ فو .اهتاحقرلا كلام نسا نأ اشيامو اهل: ىلعنيةفابتم اهمتك ىلا
 ا سأ نملك سدلف اهلاز نع عفدل اواهعفصت ىف اهولععا ار دلل اودالوم ىلع اهسص رع ىلع نأ ذه سعصش#
 نسحار,ى او لاقوة ىرص هيلهأ للا ىلع هللا عادأ مح سرا نروح :رأ اهلي مسي ىهاهو ١ رهو-ارد نتقان ملك الو انفريصامهرد
 لاقملا هراصن هللا زعأرت زولاىوملالط عومدت نم مهاطعأو مهحنمو مهايحو مهغوسامهينب ومالسال و

 دسالاملاعلا مممو)# هاقيلاطأو همالق )قاف الاف قازرالاءارحاب ىرحأو ةمالع أ وهترؤلارصنو هزا د ةةاوءدح ف عا ذو
 ”ءاشلوملادحوالاع رابلاو اهدي دم ةياغىلا ىس علب الو اهدي دعالواهددع ىدعالو اهديدح ىلبن القمسعت ىف هالعنيملع ىلا عف رو

 «*ي( مرح ند مزهمو هئعشإ نيدااواين دلل هتلودمادآو اهديدوالو اهذاولمبالو اهديدحالو اهدح لقت الوأ

 ىودالوأ نمهللا هجر هراونافعاضد وهراؤنربسن و هراغزأوهرون قاد و هراث !هرن | ن سسك نيس و هراثم عقرب 7 هنرك

 ندداالالسح كو اهلنا ||| مصر واهئاينب هلضفديشعدتشي اهيلماسو لئاضفلاو اهياقنموباذ اللو اهنلهأو مولعلل هلط بس أو
 ىونثلابحاص ىونقلا | قنككو اهنأش ةيريلا يبقي رشلاهمواعبي ملثعيو اهئامزهثالع عئابب ضورن و ا.مئاحتءدجت عصانب |

 هيا هج ردو ىءراقلا س وسل ةملنإ دلادعاو مل | اوةيمالسالا لودلل 5 ردد هال داغمب عف رب و اهناكم ايجاكما نافدتسالا ب رديلعأ

 : ىلعاشت وراص+٠ 0 دصاقألا ليم جمب و اهدضاعم ةلابالا نس دضعد و اهدناعم نيج و اهدءاسمنيع و اهدعاوق

 قفراعملاو مولغلا ليصخ ١ ناسحالاو لدعلا ىلع عسبط نماهبىدتقيةنسو نامزلاة هس فةرغ هريبدت نس دوعت تم .اهدصاقم |
 ىكالصت ا مترايدلا هذه || هن د .ةاحاسشمىلا تحاتراو سعت فرشلا نمتقرشش اموتادب د ا ركوتاؤلملامادام اهرحأ هانوك
 رهشلانيدلاىختىلوملا | ةقرتشم هتداعس هنا مادأ ىلعلامرك الا لحما اوىولوملا ىلاعلارقملا ىلا مهني لوايمملاةدعب و. سفن ةرهابلا
 نماهتعم ا نغتسم هناست نعي ولولاةيحرالابفتكموهاملوخ اةيداب ررغلا ةحتاو لو سل اةغليمروتلا
 نمناو نيئمْؤملا مالسلاوةالصلاهيلعهيفصوامهيسحأ دق. ةنابب ومحاضن الدلقءاضما نععار الاءافص

 تفك دقوعازتعالاوةفي رشثلا ةيذعلا ديعتلا نم هيرضقشب و ءالولا نممدقتعبامحريتوهو .نيملكملىتمأ |
 قاف ”الاىف هالو نيدىف كوامملاوا_لئالد نال ةيوطلاهنحتا قل انديشملاراهطالا نع ةيعملالا كا
 ىذإ!ل فلا عئارشب هناعاوهحمنال ار هدأ تايفص ىلع ركل ا« تارداذولا صالخ ا ةكس ةعببط و ةضاو
 هيداةديها كلا, ديناسالاةبب رقلادجلا ثيداحال هنوالتاو م نيستمم راك ءانب حصا ىتح قاف“ الا قرط
 ىذا اءددوس اعقب سصتو نيملاب هاقلتىذلا هل ذفةماما,ناعالا ىفالاغملاىلا اخ الا لهاا عدو نيبم
 نم ىلع اهني ضرتفي ملةبعك لتقل عيصأ دقو تح نيببللا قرعب هدد مضو هدراش مظنل ىنوتلابدرقلا
 اظح ممم لكل ناف ليبسلا نس اورتعملا نودةردقلا ىوذ لعاهر بعقب رصتقبو ليسلاهبلا عاطتسا

 قلاغمهبفتساةاسح 0
 عسوتساو نونفلا

 'قداضم

 مولعل اهنمذح أو ن رودسلا

 ناقتاب عاونالاةفلتخلا

 ءاني عيسص) ين هلوقات

 ناف مبيد ًاريخ نير اظ:لو
 هنلعيدوو نيتمثاك

 .عمسلا لحال نوكسلاب هنيطق نملئاضغلاءانتقاءالعللو هنيعم نميضضلا فرشلاءامظعلاف هدتعب وهيدعتسابيصتو هده
 هلعلو هناعاو هلوقريح ناف مالسسلا ةفي رسل ة يسأل ةكسانم نماوضرذو: هنوفح ضغو رهدإا تاون نم نامالا عسقرلءا ارذغللو
 .داريسخةلالدإفوذ< الأ نلدو يت ةلوامملا كات هتلادهش دقو لييقتلاومالتسالا ةطيسلا ف كسالو .لبحتلاو

 . ةرابعلاهذهررلف هيلع | :دافتسملا لئاضفلاو .هترضجدئاوفبءاسلعلا لفاعتوءالضفلا نملاجتريطعت» راعسش هريخخو .هربخنو رسم
 «ءيويوعصم ها



 0 | 0 الا دعا 59و

 صضائرنم فاطقو عادبأو
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 مالكلاءانئأ ف هعش أب املازب رطنو مانالانيبكلذاراغتفا هتلضفنم ||| اهراون ا واهرام أ لئاضُلا
 هزك ذ,ىرعش تفرش عمط ىلع * ىدئاصتيى رولات ف رشان؟ اذا فوايعلا ملط ةارو

 انمرحالنيقداص تنك تاثاغالاك ادهنأ كماعنعهّننالب السا ىلع اومتال لقاولسأ نأ كلع نونع | ١ لصو مث اهراوغ ا واهقاسعأ

 ضرالا بروسهللا .هيلاوتملا هيدانأ نم هديبعةفاك انالخاالوةءلاثتملا هلئاضفداوم هثاملورشاعمهزنا | | دمت جشلاىلوملا سلعخملا

 قىنغلبو قاعدرساو قادنوعسا ةردمملاراصلاو ةرذسملاحاررلاو ةيلعلاتاوعسلاوةسحدملا رثك" اقهداز ىوحر هتشملا

 لصفناو في رشا بانل !قرافانمل ءلوامملاتاكدقو هب وذوهبعصو دمعت هيكرتو هلمؤنام هيلاعم|| *داقتسالاو ليصتتلا نم
 احلا موشغلانمْزلافاخراردتساو حلاكسلارهدلا باتءتسادا ارأآ فينملالضفلاوبابللا زعلار ع 0 امزالمراص 50-5

 سيلحو ماقتناولذراتقالا ىلع ماقماو باسنك الاةسبعاد بارقغالاو ةكربةكربلا فنابارارت_دا || نانيسمت هدا

 1 كا ا هناا
 ردفلا مريس توملاتاب ئيشب أ« كرمسام ككلافوق راسا تيوس تمزج
 سرد مترو-هجلا كاذ
 هسورتب درس ىو أ اةسردع

 ةتردملا ُ س ريشعت

 هنردأ ةنيدع ةيحارسلا

 رسيلابلط قتاطوالا نعترسو # . هبامساةلابو ىل_هأ نسم تءدوف

 رسع ىلع هان ن مزيسخت ومس 35 ىرصااهل تلق نيدلل ةيكصاب و

 ىربقىلععومدلاضيفاهب لقي ا« ةدسابب تومأو الام سنك أس

 غلي كسحداحتالاوراوخالاعطاق ةسبعصلك عم فاوطتلاتكربكرو ةيرغلا ىلا لمالاب راغىلمتماف

 نوتقمل هامز هقرالو ودنا ءرهد بعص مفداكوأدسلا || 0 5
 اريدلنا تك لاهسفن دعنع  تائسول مانالاو ىلانالا تا 2

 ةسردممث نيثالثةرويزملا

َعير ىلاهلسا ىحهينمإلا ليني هعفادبان ماس فو ىزقرهدلا نفحىف هناكف نيعب رابهيهأت و كبش ع
 هينملاَة

 قانهمزعبي رقصدشلىرتأ ب كاريس وأ ضراب رةتسال 0 0

 ءاصيللاب امون و تب رعلابام ب ووقيقعلاناموو وىو زخاموت . 0
 00 اا دف د ويعخا نول فاو وك ةيدفا هياط

ل عش د ةنواو ادحن ىسفتت ةرابو
 ءامترصقانمحو تو

 نامزلا عم لزأ لو ظفلارهدلاماسترا ظلاسوبععمو براكارداورطو عاب بنالاادج مم تايد .ردمىلا لعن م نيسمخع ٠ : .ء 2 : د 5 || 0 2

 | تسلا للعيو اهبجزب ومايالا عفادب كلذعم كولمملاو باءالابةمنغلا نمتيضرىتح باتعو ديتقتف 0 0

 :رككنكلاو لمتلا كاذب ضارريغ فاقكلاوتهالاالغشم فافعلاو ةعانتلاباعنقتم اهرب وأ | 0 تارت ةفنادك
و مهعت الح ىضترادقت اود انامل ستم لطبال كانأ 2

0 د نعرو فاطلالاب م هريشاع مهقئاوف نمآ
 

 5 هي قي مهرمشالو قرن مهريخخال فافكلاب دقو تعا لف نم

 سودا ىف هسلعتضرع
 5 ىخمان ولا نمنماث دف 5 نطو نمو لهأ نمدنالناك نا

 تادآ احانج عمط ضيق لب ناو احاسجافرط بكري نأو احامطافرط لمعت نأ هشمقتمولاادق 0 دف ئمزرس لوالا

 روزأالو رازأالف ترع د« كابأالف نامزلا ىبّآو . احاحتوابواو ادنز حدقتسا كلذ لع ىلح نسحلوملا

 1-1: عمال بكرمأ دنجاراشأ ب امو تشعاملئاقب تننلو ٠ [] لعماقملا اذهتأرقلاتف

 فئادتو باذ آلاو مولعلا بتكنماهبرح وفناطاسلا سفن مهدنعرسفملا ناعهاشلاورعماقملان أكو || نر هرعق هداز ىوح وم ا

 هفلاضب اهتمرغظت نكسو قص لحن لك نع هلهذأو نطولاو لخالان علغشام بابلالاو ءاهفالاك وأ || نمداجتلا زو اع

 صيعشاهنع عمزنالماقمامهلباقو .صن رجلا تلا لاسبقااهلعليقاق هدوقتماهسفنةمغبو هدوشنللا هبلعت أرق ع امه: ساق

 اهطوسع ذذلت, و اهفرط فدفرط حرسو اهةثالحنو اهتاننسح عتمست و اهقئادسف عترب لعف ||| مث. ةادهلا باك مازع

 ١ 0 بارتلارواحن ىلا بانا اذن ماقمادقتعاو اهذتو || نسرادملاىدح اى ااهنعلقت

 انيك ىهحنمهيلعتننش م بارتغاو مامتغا هتعبلط * شيع ىترب رهداااما ذا
 بابترااهةئاقح نمنئاع 5-3 ىلابللا مش نم صن آت بو * باتكلاوةلايذلا هاريمأ تاخ مل ناطالا

 : ْ تاريشلا مهموهه ىلا يب اح رسمى ومهؤأجأا هم >0 ىشاانو ةينطئطسقما

 .ةسردم ىلا كاغلا



1 

 ءاج رالاةةنوم ادالنهئارمعلتناكو .بابتلاو ريبملا لي ولاد بارخلا نمت زحام ناسأ اركثدحنأىلا
 1 اهراختأان رطل اع ف اهرايط أ تنغتدق هنن صخب وهأو هضدرأ ضان رتاذ ءاصالاةعثاو

 صضايرلاك د: ىدموعلو |ييلقا باسم مص اهوست مور ٍباطو اراه تلكاضت اهراهنأ تكرو

 اهحرو ص نةسف بئاحسلار جت قاقز تئازحلا نال او هةقد , رولا ةلدهتلاراحنالاو هقينالا |

 نماوستر هراحت اءابهسلا كانت نمشن 1 لحملا اواوالاك بابحاهراهزا ىلعأشنف لطلام ان
 ةباشدت قئاقشاهلالتنمحواب نيقشاعلاقانعالو تقناعتو نيبحلاىفادنالوتنادتف ةراسجتميسنلا
 دقو رنا فالتئان رب رخل ا ىلع هنسااعرو لييقتا اًمندنيتداغ فش هءاشف ليلعلاب ىوهلا قاَعتسما

 نمريناندوأ لدسخلا نب حوض اك هرطأن هيلاحأت ريف هريضأت امد اراديو و رطغلاشاشر هياتنا ا

 نولوقها اودقَو نخاع ردهللذ قسشاعدحت ضءاذا قوشعملارغلا هلا ناوؤلا كلذ لاذ و دقت 7 ريالا

 امهلعتل ثادق نيعلاذلو سفنالاىسثاماههذ .نيمال .ةنطايذومأ تناك اهخااهرمأ لجو 0
 تحو) ماما نمو هريس ت قار ريح : نمابف مف ملاعلل ةضئاغا تاريخ |اهئاحزا فتن راو مراكملا
 ةيوسح ندااوايثدلا ع نعاعىمهلئاضفو هنوتكمر هدا ناسيفص ىلع مهموأ عزان ؟ هريس مالا بسالاةايح

 مهدنغالا لضفةفرعم نمامو هعلطم مهقرسشم نمفالاىأر ع وقدم نيم ن «ماق :هيواخ :رطق لك ىلاو

 الاقارعاتبط قار عاالو مهي هتدحوالا قالتءشاالب قالخشأ مركا نماشن امو ةعرام ميلا هل رغم

 لثالدو هرهان مهقانمر هاوش لادبامهخاشمو لاطبأ مهبابشو لاح روهلافطأ مومئاعم نم هتيذتحا
 هلا هسفنللاقو كلامملا كت كر هنلعتاه كلاملا هماطاس نا باعلا ب معلا نمو هرهاط مهدت
 اوكرتك لاجر لنالبرهنطئمريسع ىأراذاقفطو لارلالافحا لفحأو كلاوهلا فتناق الاوشلاو
 نيرخ ”؟اموقاهثروت لوز تنك نيهك افاهفاوناك ة ةمعاوع رك ماةمو عور زو نوبعو تان> نم

 ْن ءرباص مشهاقلافم هالبو نن رك اشوهدح وف مهالتنال د نيمرحلا ماقمنعرارنالا كئلوالاهيزنت
 3 اريح وشو ًاضاوعركت تأ دعو رامالا نيفطصملا تاجرديلا مهعفرو راوبالاءادهش لاي مهتحلاف
 داحلالاو رفكلا له رابدلا كل:لالخ ساق 2 منو لعب هللا مرش و هوايا اوم نأ ى سعو

 كا:تسمأو روطسلانم وملاك زوصقلا كلت تصصاف .دانعلاو غدزلاولوأ راتسالا كات ىفكسحتو |
 كو احب رلا ايجار ىف حواتتي و موبلا اح اوف قيواتت ثا رغلاو ءادصالا ىوأم ناطوالا

 سيابااهباصا شر و سينالا اة ضحرمما ْ
 نس مهتلاسب كام لافأو 35 ىندلاك سناوأ اههفنكي متااك

 ل فنحأ نمو * ةماه نياو هدو ىف متاح نمت
 دعب ناو الا ىذن ةريصععاتل »8 اودصأف نامزلا فرص مهب عادت ١

 فعاضتودالاىهونو دضعلافتنتو رمعلا مديشو رهطظلامصقت ناس نوعا اد

 هبقعىلع كوامملا رةهقتذة اذ. فلل الهذتو تاقلادوستو ديللاب بيتو ديلولابيشتو دمكلا|
 تزاعدلو بك اسعمدو تحاول اسن[نمالابسفنلاهبفرقتستث محلا ةيوآلا ن :مواصك ان

 رازوالاصيعتو رايطصاوءالاو راطحا سا ةم دعت لضوملاب ردتسا ناك اهو سوك تئاعاسو
 | لاحت دوةعماظنو هلولفمرك اسعو هأوأسسسم فورس نب سع هنال راقاورإتلا امر فار لا

 هتادجلاف ابصن اذه انرفس نمانٌعل دّدل ابسس عطقوأ اتقالعالك ةراعش تاكو ..هلوأ طم ب وكسمءامدو |
 لانش نزعل لجالا ىفةدعشف الو هنأ سمالاةاجو دعلاو رض |توةئامعنانالوأو دجلا ىلعانردقأىذلا|

 "ل فرصا ب كاك ا رئلأ حلاو نورخملاةعْفص دادولا ل هأ هيلعقفصلو لصو وأسئابلا مس
 هتسرعمر وسمو هنريخد ل-هفلخ فلو نود ر 24 كرافت

 نوهت نامزلا تادسحاوزعأ « ىناردب او ىرهدلركح

 عمايل ى ىبرغب نيتعقاولا
 ةيساطنطسعبءاش ىذلا
 وح ةيدرحل امهارحا هةحو

 كلا لع كوملا ىرتالا»

 ءاضقدلق مث هداز ىوانك

 ءاضةىلا لعن م ةرتهاقلا

 ةينيطتطسق ءاضقلا مهن ردأ

 ةئام وتلك هانيعولزع م ع

 هلع هيلع ىضماسلف م هر

 قوهو هإسحأ هتغب روهش
 ملا ةالصل ءوضولا ءانثا

 نيعبسو ناعةنس كلذد)

 لو. ناكو (ةئامعستو
 نادال هل رد تأ

 هد اماما 0 نوكأ

 زواكت تأ ىرأالو ةنمحملا

 نعام هول لس ديلا نه

 علان ذل وصح تنس

 دعب ادح تام ىلا لاف
 ردقأ لو ةيحارسلان ءىلْرع

 نضرعق ت تستمد لع
 7 نارطشالا ولعل ةباعَل
 روسقىلا توحون تح
 ىذ_اقنايصدلاضعب
 ركفلااذهىل_عمونلا
 ىذاتسأ ىانمفتأرذ
 قاعدف هدازىوح كوم ا
 كذع عدلاعفهيلاتيهذذ

 ثوكست كناقركشل ااذه
 ناكو ةينيطنط شب انضاق
 .هربادج تاك لاقاكض الا

 لك ىلودغلالاخرلانم
 ىأراذ لوف عمولوقنم

 تيهمليثأ ركش و ليضأ

 0 ريا سعر اظأملا

 قةءارح و ناسالا ىفةطسب
 نانبلا قةعسو تانحلا

 حس رس . ةرطانملاىوق
 ماضالا ددش ةرك اذملا
 رابغ قس الو ءزاج



 ةملع دمعت ع نع ناكيإلاب و

 لأ دعطت اذا ارصانللا

 هناالارث املاو لئاضفلا

 اميايعم اريسكشم ناك

 هاوهتسااملكتلاعبان هاوح
 ةنائدابمرثكأ ناكو

 فاصنالا نع ةئلاغ
 ناكل لج ال7
 ىلاعتهنلاافع فاستعالاو
 فءاضو 4 ”” اصنع

 هجرت تكدت 5 نايتس ١

 باك قدع ىتاوص دلل

 موهدازاشاب لاك موحرملا

 ةيشاح ل ءةيشاحو مث

 قعر كل آف 0

 ناوضوتامكو اًضأآ مت و

 ةفوقوملا تنكلا قهطخ

 ةيناهلسلا سرادملاةنازخب

 فقولاب قاعتناةلاسر تو
 ةباغدرصعءالضف ا هنسكتسا :

 لعدرتعد وو ناسحالا

 شماه فاعتك تانك
 فكان اتاك نم ةكسن
 هرك ذم ىذا ددعلا تح
 نيدلا صم ىلوملاةجرت ىف
 ىهو هداز رامعع ريهشلا
 ماغلا اذه لح هذه

 برعغلا هزك هناوهىدتع
 عوج ازييملا ىلينأ
 هاا اوان الث ءاتلاو فلالاب

 ع زيبعتلا دوام نيح

 د ا لع ؛ةئاملادوتع

 نسم دوععلا نإ ةىت
 وقامدعت دارعالا بتا سف

 واولاب عوملا ةروسص ىف
 نءريبعتلااوهزك توئلاو

 عوج اريبتلب نامل دوع

 تباع ابملل ءانل د

 ا
 حس

 نوكيفيكربصلا هنرأ رآ ثدو هؤايتعان املا رب تابو

 ةرضطاب وهاذا للعلا ةحازان لاعتلاالا ه هرطانوهيلق هيىزعا و هاني سبام كلوامملا سافدعب و

 ىفلسلا نع ىيسام َكئاَش ىف 5 ةعدق شعل ا لو مدو مساق

 فدصل !ىلعىسانالف :ردتناو * دس>ىر ولاوح و ردعملل تناق

 لامةط رشلا

 هتفع و تفرح سراع وهتقو حزب , مهلا دعقملا مالا اذ ته نم هيزحانم حلبات مس ةهلصوملابن ر الا كوامملاو

 رمعل ىه . ض ارمغ |لمسص#ك قه سفن ب دن عدقلا كلالض لك ناهتننت م 0
 دقو ليحرلام ليلقاهيهعامساو لب وظابفةبصت اهصتسن ار وأو اهمتكي فحص نم .ضارعا هّننا

 تاءاسع قلر طا انيس بكر و قيفوتلا دهن نأ هتنؤرقرطوض عب غولب و هتممعاضقدعي مْرَع

 عيبسفلا | ئانغيلاخرتلااصع قلي و 0 هرظني ولواهل ال >د نمورمصب فاحتاو هرصا اء لوثملا م وجا غلم

 اهلا علي م اهترضخ اهكلل امك سىفهسفن عني 1 رملال حالا هفداص: نى ااهك لط تتم دو

 ل الا كرد نعماوق تفعّصَدتف هعفر ضغفذعا دعب ره ٍض هدإا هل مسو هعبضي ةداعسل اتدمنا 2

 هراذعب تدشملالزنو هنارقأ نادي د ابو هناوحناةطرسلات مضذا لازتلاونامزلا ةكراعمن عز

 ىواسم هبابح دنع هنساحت تل ديتو هّصنعف هبا مش بارغىلعبنشلازان ضقناو 11
 ربكم قلاش بيشقلا بابشلاةلح نم ضاعتسساو هّضقوف لهجلا ليل ىلع لح اراه تكاو هصصتخو

 | راهم ىضفا نال بق 35 ىضةناو ىمناب باش و تيشملاو

 ىباطم لعسلاق يد 3 انفلاالاهدعب ىح رأام

 تاقرلا فدع نم لعد ابلاءانغلقأ امو ايتام ا و
 تا اركذلا نم ىدتعهفراعم 5 تحدق :رهدتش ذم ىل |ركشت

 تاريعلاب نيعلا نّوش نداحو د ةاتس وح سف امرك دال

 تارس> هرك ذ نم ىعس ولد ىضمامن سعر هد كأن أىلا

 تاردكه هرهقاىف حرج ودم 2 ىلر شم ساكن مقينالو فركت

 ةانقلك هامةعق بسر و 5 هتادشاف هوفصعانأ لكسمو

 فهكبحاصلار زولاكوملاىًاراواَض رلا نيعب همل ار االا ضم ىذا اردقلا اذهل قفتنال هنا ن دش لوا مملاو

 كلا دقلو مالسلاوبت |سصو تقام .ذز سه هدع تداعب هنمهان-الز اوف ف دراغملاو فراش 1لفىر ولا

 د وقعت قىل_هدوملاىراعشل لكم اح اهلا واهعطق نكعمل و ةلاس ,رلا لوط بيسة ج ركلاهذه

 لا تحاص دادغبلا رالا نبا, قورغملا دوج د هللادي عون أ دشن ن اجلا

 ءادوسدلاةراهملعوهنيعتدمردقو كرت مالغفهسفتلروك ذملاتوقا
: : 

 . هناقو لف هيتدع لع رخرا 35 فارشالا ةانس# ىذتاردن 35 ههحو تسلا كرملل داومو

 ٠١( . فاونم هباقوللهف تدفن + اهتودقياوسلاناول هللا م فاشعلا نعاني ةدربل

 مل فوتو هلاقاذكه مو درلادالبب ةثاعس# و نيعيسسو سجتوأ عسب 0 ةروك ذات وقا هالوك ناكو

 0 5 انمدقأم مسح تالحشتي د دمرهاط امانا ىف ةثاجسو ننرثعو تس ة:نسناضمررهش نم نم رشعلادحالا

 ١ ا اهلسودادغبب 1 هنرد.ىذلاىذن زلا رسم ىلءهبتكل قفقو دق تاكو ىلاعت هّنلادجر ةمنرتلا لأ ىفهرك ذ

 1 1 توتازقالو لانهيلاهلمسف ريبكلازج رات بحاصريثالا نب ىلع نسكن نداازع تئشلاىلا

 3 تاكو هافرتنسسةدعقلا ىذل تم فا يبلاغتسشالا باح مدقوب وفعل ةسفن ىعت :هرهتشاو روك ذملا

 ا هيعامجالا ردقب لو هن هيداو هلة تورك ذب و هيلعنونش سال هيوم قع
 + يستر ا ا ا ا

 *( روهشملا ظفاسل !اىدادغبل ىرملا رح رلادبعس ماطشي يدان رز: توع ني نيعم ني ىعانرك زونا)#
 تاس ل ا

 ليفو كلام هنلا دبعلابت اكمون | تاكو ىابتن ىعمتر ابن الاو< دهب رق نم هنا ليقاننطةماظفاحا ملاعاماما ناك

 هيأ

 وول ردح



 تنؤااوزك ذااند لركشم

 اذه نيعبللا كنيذفالخت
 قوسلاو ماعملا قريستام

 3-3 نحف لولاه متمو)#

 *(ىروفل ا ريتشملاهلنا دبع

 هم لوأ ىف هتنادجر ناك |
 ىلحردنكسا هم م

 عسب قلتاف مهرد فلان يسجتو مهردفلا ]آى ل روك ذملا يعمتدالفافنناف ىرلا جار ىلع كاك هنا

 تيدحفل ا ةئامسذهىدم.تنتك لاقف ثيدحلا نمتدتكأ َ وك كمل بح لئسو ثنا را ىلعلاملا

 ةئائسو فلآ ةرائس مهيأ هلاوبتك دق نيث دحملا نأ ناطأ 1قاو ةيقعن دج ا وهو ريذلا ازهىوارلاقو

 ىورو ليدعتلاو راب حاصوهؤانثك ةًاواعدم ارش نبابح عب راورام# ةلامتكسلان متاحف ف

 ىريشتقلاعباخلان سم نيك اولأ وىراختلا ليعمس ان «دججت هللا د ولأ مهتمة هولا اراك ثيدحلاهنع

 ةيصا |نمهنعهللاىذ زر لينح نيدجأ مامالا نيد ودنيا :ناكو طافتاع نمرهريغو ناتسعسلادوا دونأو

 وادوههسنعءىورو هدف ةلاظالا ىلا ة>احالو روهشموهامثي زحلا مواعب لاغتشالاب كارتشالاودفلالاو

 | ةفوكلا لعو ةداتقو ريثكىنأنبىحج ىلا ةرصبلاب ملعلا ىبتنا ىئدملا ني ىلعلاقو  هنارقأ نماناكو ةهي
 هيببق :سرفتالذ ىرتذدلا ليعسيلا ةرصيلابةدسلاءالؤه مءراصورانيدن و رم و باهش نبالازاخلا لع ءىستناو عملا وكال

 ١"
 0 0 نينابفسو ىروثلانايغسملاةفوكلالهأ نمو ةناوعهبأو لس نيدامجورمعموةبعشوةبورع أنبأ ركع 1 5 5 03

 ملداشرلا باح لئاس»و يحي و ميسثهو قمم |نبدهتملاءالؤهلع ىستناو ىازوالاىلا ماشلا لهأ نمو سن نبكلاموتنبيع ١

 7 لمحل معراصو مدآنب ىو ىدهمناوالع ءالو اوه عسوأو هو كرابملا نباو مسكووذدئاز أ نباوديعسنإا 0
 ثبدع وه سلف نيعمنن ىكهفر ءنالثي دح لك لبتحنيدجأ لاقو نيعم نبى ىلا اعيجءالؤد

 ىورلا نبا لاقو نيسعمن ىك ىنعل نيباذكلا بذكر هظ ناشلا اذهل هّلاهَما تلج .رانههل وة. تاكو

 كلس ىف ملظ | دهن نارقاو

 لددم دادعتعالابارآ

 0 1 تيئرام يحيلاقد لوتلابل مات ناك هريغونيعمن يحير يغ ماشملافقملا لودي اطقادحأ تععنأن
 ا رك ١ نما نت دوه تاردوح ولدا رجل ةسااهتا سا نر تابعو ةقريسالا طش طقلج رول

 يللا روزتلا هب انرصسونيباذكتلان 2 انيتكأ لوشي ناكو هن الاوت ذ لبق تاق هنيبوىيناعف 1

 انالمراع ته واعألا د ا مو اعتاد
 2س ريس... تسل دس قوي وارض« ةباعم لس بت للا
 سرد ناتس رهتنملا ع : , ةماعطوهنارش بطن ىبح * هسهلال قسع ىلا سيل

 لعحو سرادمةدعف
 شراع و مواسعلا لواز

 هحوابقة سردملكوىئتح

 ةسردم منيع رابهسوريد

 ةةطتطست ايش ' ل

 هس ردمىلا لعن نيه

 0 !اًدحِوز 7

 د لل يسم
 ىدحا ىلا مث ع ةيكص النا

 ىلا 00 سرادتملا

 ل 3 ا'تاطلسا اةشسسردم

 همالج ثردلا نسف روك و د هفك ب سكنو 00 بيطلت 1و

 همالسسو هنالسص ىلا ىلعف د هن رنع هب هي انل ينل "قط

 هعمورعبخ عئاشلاة جرت رب ققيسدقو هسنعهللا يد رناتلا هامآلا نعميو رزوف ى مظْو :رادلا ل د

 ةنيدعن نايفغسو كراتملا نيهلباد ع نم انضر ععشو كإذىف ليش ند أ مامالا نيد وهنيبىرحامو :

 عجر وةنيدملايلا يرشاهحةحرش 1ناكالن ةنيدللاىلا عجب وذكمىلا بهذ بف عيوب ركناكو 1
 اياه هل يافتام مونلا ف يزرذاولا تا دروب ان تل را | هن الث اهمماقافةستيدملالا 0

 اهبماقأو عمر واوضفت ني دملاىلا عجاراف اوضءاهناقذرللاق مح الف ىراو -نعس غرب | ماا ركز ا 0

 ةنسةدعقلا ىذنملابل عسبسل هناتوتناكو لسوءيلعهنلاىلصينلادا وعاىلعلمف.تام م مايأةلالثا] ٠
 32 مىلارخ هناوهومرك ذمدقتايملاعطق طاغوهودادغب ع رانا قيما مة يتئايوب 0

 وافتنسما كا: نمةدعقلا ىذ. توع تن نوب ديك شوكي اهبتاموقن.دملا لا عسر مج لأ

 هزه ىلءنيتدعسن ىف هىدح 00 مءانلا نماطاغ ذهن و تال ونكمالتخاىذف فوت 0 3

 ازهنلعو عيا لة داما عج ناةد رك ذم م ءأهللاو سانل | نمنوكي نأ دعب ةروصلا

 ْ نب ليلخللا ىلع نأ فنل أن ث تا راءالعثف :رعمىداشرالا باك ىتراظن متةافولاج ران نم هلاقاف مقتست

 ا ةخاىذنمنيق.لاسا عيبسلاىفوت ووك نملا نيعم نن ئك نأ طفاخلا لانا نت مههاربا نيدجسأ نب هللا دبع

 ضوفو قدمدة نب دع اخ
 راثدلا هدم ءاتفالا هنلا

 نونامث مون لك هلنيعو

 ىحريثك بهذ لذامهرذ ةلامونيسجو نامتةنسرخ ل .[تاكمدلومنااضبآ بطلت ارك دود جدت نوكيا ذه ىلعفةروك نااةندلا نم
 0 هللاهجر ىفوت همت باسل ادهن حجل الاخر را اذ هومانأ هل .ةناةتاقؤرك ذدعي لاق 1

 قلدقوةّنامعستو نيعيسو ارا عميل ىل ص مث ةنب دا كلا و بلع صو رع هقلاوةنس نيعبسواسدن شاع هنا راوتلا ضع فت رو 001
 آي ب7بررب7ا77الباسابساسخ7ا1جم

 ناكو ىر روق تذوب هد ران



 كك ذالضاف اناءهّللاهجْنو
 حورلا فسيفت عبطلا
 ةيفصل انيذاةثحابملاف يطا

 قورعرخاقف علودةو

 رر و بتكلاةتعلاطم
 تت دق و رطاوأتا

 عضاو !١ ضع لع ىثاود

 ىواضنبلا راسسفت نه

 قاعوسر ارك قاهضد و

 ررغلاور ردلا ىلع ىاوح
 لوأ نمورسخ ىللوملل

 قد هلوورخ ١" 1ىلاباّكلا

 ىل رثلاب , رعشلا 0

 لئاسر ضع هلوعاتتالاو

 ترعلاناسل لعد  اًشنم

 طنا لعف ةفيطل هلاسو هلو

 اهتداع دلو فلاقدت و

 ملعملقلاب لعنلدسجلا
 ةالصلاو لعب مامناسنالا

 ىنألا يذلا ىلعمالسلاو

 2 طخ م ىذا م 0 الا

 فلافو مق رامو طق طتلا :

 ةلاسر ابتلع واهرخ

 ةدرفتم هوة درفنم
 ١ بارد لعورب رع لهسأل

 بايرالهريظنر سيتي وهلا
 تتاك لكل ةيدهوقرلا
 مقار لكل ةفحتو تلاط
 ىهقبت تاانحار بغار

 فاهم عم عمل َّط 0 هْرأ اءاَعس

 تاوألاو تاتوالاغ

 ماعدا ة ليسو رك
 دعب قاط اد علا اذهل

 ىاوأوىرسع ضارنا
 طخنالاق نملوقلالاثتما

 ىاف هرمعلاو اي

 نيلماعلا 1( ءازغلا . نمف)#

 ىل لوما نيلماكلا ءالضفلاو

 «( رعت يحي
 هضم |ةيضق نموإا 0

 ”ي ص ل اا 7777222 زب

 ىلصهللا لوسر ثندح نعبذكلا قنب ناك ىذلا اذهىدانن لحر هتزانح اد نينتاكو عمل أننذدو

 ا ءاضقلا فددهزا انهض الا :الود:ءةاضقلان م اردق ىلع تاكف ءاضدلا٠ نعهتبترتلجاهزنتمتانالولا ا

 نودحر , ام ىلءاؤابقافامثدلا ىلا عارس سانلاوهيهذم ىلع ن اكن مو هراستادالار يشد الودراساو هن هتروشع ١
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 لاقفنيث دحملا ضع هاثر و لسوهيلعما

 دانسالا» نمعلت# لكبر دع ثدعت لك بيع ملعلا بهذ

 دالب كح ءالعةيابعي لك شمو ثردحلا وهو ليد .ش

 رشك ماظل ونوناهدعب واهّتكت نم ةانئملاءالان وكس و هلمهملانيعل ارسن كورممملا هش نيعمو هنعهللا ىذر

 هللا لاةحاحالف قورهمقاناا او ميم فلالادعب وةلمهملاءاطلا تو 1 0 ةدحوملاعانلا

 نحل ادب نيديدملا فوم ماطسبن نوع تبدا, نب ثابغنب يعم يح لاني راونلا ضدي فتنأ ارو

 ىرملاو بسنل اىنعأ م درهش أ لوالاو قومالا كلا دع نب ماشه لبق نمناسارع ثريمأى :رااقافطغلا

 ْث د نبض دغب نب ناد ذنب ددعس نيف »وعن ةصوهو تافطغةصىلا ةءسنلاهذهءارلا د دشنت و مدملا هب

 ةسق اهنمةرحا ل اهملا بسات لت انقةدعد رعلاقوذر و4 ثمدرع ةرتبك ٠ هلق ىهو تافطغ نا

 ةحوتفمءاءاهدعب واههتفوأ فاعلارسكوثونلا خش اهماباسنالا باك ىفىناعمسلا نا لاعف ىاشنامأ و

 ا وبيطخلالاق يلايةنلا نيعم نب كاهن :زاينالاىرق رق نم ى هو مو هنناثءأنقلالادعب ؛ وناتطةن ابتخ

 37 ملعأ هللاوذي رقلا ذه لهأ ن مناك ن وعرف

 *(قيللااباغنمنب لاسم نب نس السو ل. وسلس نا ريثكا نب يح نب بدع دجتول ا )د

 لا دلاوهو ىسيعابأ نكي ريثك هدجو مهمل بسن ثمل نب فومهدوم ماهل لاب هإ بق نمرب رعلا نم هاصأ
 ىطرَقلا نوطيسس فورعملا ىمغللا دانز تب نجرلا دبع نداز اب رنم 0

 وهو قرسشملا ىلا لحر م ىسلدنالا ىسفلا اريضم تب ى بح نم حوموهسنعملا ىضر سنن ,كلاماطو مىواز

 انيفهعامس فك _ةفاكتعالاب اك قباونأ أ ريغاط وملاسن 7 نم كلامنم عمسف ةنس نم رسعو نامي نا

 ا دهس عو تهون هللا دمعو دعس ننثدلل ان هرصعو ةنيمعن'نامعسن هك .هودانز ابر نعاهمف هني و رتيثاف

 ْ كلامناكو هلهتمزالمو هي هعافتنادعب كلام باعصارناك ١ نم نر مصملاو او نيتني دار هشفتو مساقلا نينجا

 لقلت ”اق لاسعف هراحكأ نم ةعاج كلام شاى ناك هناطو امثل ذ بس .وسادنالا لهآ  لقأعهيعتشل

 هنالدارتف رخال كلام كلام هللا كن حج رو اوهنلا و :راقتمل ميا كاامباصأ ع رن ليغل اريضح

 || ليغلا ىلاراغنال سلوك لعو كيده ن مملعتأو كيلا اراظنالىدلب نم تئجامتالاّقف سلدنالا نوكال

 | رشننا هن واهعةساب رلاهيلاتهتن ناو سلال ىلاذاع كنا 7 سلدنالالهأ لقاعاعسو كلام هيسعاف

 اطوااناباوز رهشًاوريثك قلخةنءىورو ادنعن وصح الة عاج هيهقفتا ددالبلاك ا: ىف كلام بهذه

  نعاشفعاتمكم م ءارمالا و تءامافعمد#ي دوءتماما عمن اكو قر 2 نما يحي نبى بحة ياو راهو

 ْ ًاديمارشنتانابهذ مدرك ذمدقلا ىسلدنالا مزح فورعملا د5 نب ىلع دتوتأ لاق« م«ءانتماو

 1 ةفشح ىلأب ح اص دو ةعل فسول ول ةاضّلاءاضق ىلواسل هناق ةفيندىنأ تهزم ناطاسا اودسان ,رلاءامهرمأ

 |١" لاذ ةرسسنملا ىصقأ ؟نمنادلملاءاضق ونالت اكف هلرق هلبق نمةاضقلات ناك لاعتدتا “اس تاءرت ذة امسسو

 0 يح نافسلدنالا دالي ىف انرنع سن أن: كلاميهذمو هيهذم اوه ل!نيهنملاو هباضصأ الا مشن : رفاىصقأ

 [| الاس لدنالادالب راطقأ ف ضاق لبالناكف اضل ىفلوقلال اوبةمناطلسلاد_فعانيكم ناك نع ننا

 انعادو مهدنعملالح قادت ارئالذناكو ةبلاباحأ الو طوءاضق لب : يحن يع ناىلغ هنوهضار - اغولب

 1 يملا ننجرلاديعربمالارنعتك لاقدر ف ضارغلا ىلأن دجسأ (ىتعو) مهيدأ هن ًارلوءتملا

 عمعد مس ءاهتفل اىلالسراف س اذنالا تحاص ىذت ارا فورعلا ومالا
 دع ناكو رصغ اك اوثافعيلا

 عقدت اهسفن كلع 8. !وا م ثدعف اديدش بحاح ناك هل راحىلا ناضم زروق ةرظن دق روك ذملا نجس لا



 ضافبف [.ضافناكو لسبب ب ب | | | | ل

 0 دقوتابصقلا | نب روش موصإ كلذ رك ىحيشت ىح<لاف هترافكو كلذ نمت وأ نءءاهقفلال ًاسفادي دش امدن مدن ماهملع
 ةئامعتست أر ىلع موحرملا عل مهضغب لاشفهدنعن ماو يس عاهقغلاةمقب تكسايتفلا هذه ىد نم ىحح و مال نيعاتما

 ةيصقفهئادجرأ اشنو بابلا اذه ةلانحفوللاّةف ماصلاو ماعطالاو قدعلا نيد ريغ هنادنعف كلام بهذ نعهتفَن لكلام رحل اولاقو 1
 0 نعوح لقت انودوعالثل رومالا بعصأ ىلع هتاحنكلوهيفةبقرقتسب وموللك اطيتأءيلعلهس أ
 نان 5 58 تاطلسلا عودا ىلا شنق كلام نم هعاسجم نودي مسانةلا نب نجسرلا دبع ررصم كلا لصوومدالبلادوعسل كاد ا

 كولا ذأ تلحخادف 8 هدنع ماقافالملعاكسلام ىقلافةيناثهملا لحرفهنعاهنودمساقل'نباناك ىتلالئاسملاعوسلكلامىلا ||
 - " 0 الانا هحرات ىىضرغل ابدياولاوباكل ذرك ذكلام نم تاسم.هنم مهو مسالا نبا ىلاداعف هنزانجرضحو تام 1

 لا نانا القاعال- ردو ةدالب دحااووهتقو ماما ناكسف .س لدن الاىلا ىو نب كح فرصنا وهلاثمامةضاضا] 1 ذو
 ىنللا مفتي لريغص ىك نىك اهاقاعو يبح نب كلملادعءاه/اءورا دنت ىسع سل دنالا هسمّقف ةناك نب رعب لاف
 يدم | يي دما نكد نما الالب لا ىف يبا قسالا سس نو
 نابل عضرارامةنآمزا 1 َت :وعدلا باحت بح نب كح نادت رانا نقلا اوكسشي ننال اقو يح نبى كت هدطع ًامركذلاةالج وردا نمةهر هتعضراف ماطفنالا : 0 نم مالس اهاخددنمسلدنالاب لعلا له نمدحأ طعد [لوعيدل نيدجا ناكوةيطرقىلا
 ع لاو اتالازعو ٍ ناةمالغداراقذع_دنبثدلا بكرت ذخأ لاق هنا هنع( 0 كلامه دعممودتت: مواسم: فدخل
 2 5 : ىفيع نبى فرتولاق م كلذتنأ ريح مايالا بلزت ملفرلغلا لها كلم دع ثيل ىللآق م هعذلاقف ىنعنع
 د,عوت ا داز وةبط رقر هاظنب ةربآملاهذهو هب قست دل صاع ىب ةريقعهريقو نيت امو نيث الثو برأ ةنسس بحر

 قىرغلانيدياولاو:؟لاقو روك ذملارهشلنمنيتب نامل هنافو ناستةملاةوذجباك ىىدهلاهللا ||
 1 جةساؤ راقسالا كادش ١ سوالسوامأو باوصلابلءأهللاو بج رفنيئالثو عب رأةنسس ليقو نيثالئو الثةنس قوت هند وأن 3 ٠
 ا علا ٍ توذعو مج ع ا ومملاددشتوة مه انيشلا شب لاعو مهةيسأب هيرب ريلايءانعمو نأىلا رافءالاقلاغم | ندور وول داعب وفل مالامهتييوةنك رح لا هجم وواولارسك وهف ظ

 :ريزؤافزاعلاكوح »

 ماعلا قئاقح قوحو

 دحامالا بحاصو اهزاكتو | كح

 امرالمراص ىّت- ىلاعالاو |
 يلاجلانيدلاءالعىل !ولانم |

 هبلظ ناو ف هنالاق و

 رد سسانل|لزتعاةلاغتشاو

 بالطلاق دحو موا_علاو ا

 ىاعتو باك رلا لقلقو '

 ةدوددمو ىرب ربل او يللا ىلع مالكسلا مد” دقو لعأ لاعت هللاو أ ع لاق مهدنعمانعموةرودتمفل ًااهدعب د واهت<ت نمنيثنث اب ةمدعمءابقلالا دعب ودهدقملا غلا و ءذونوئلا 0 ١

 ىز ورملا ىديسالا ىميمتلا يشم نب ناعمس نين طق نب ده نس كك نبى ع دمتوا)#

 1 *(برعلام كس ىه.ملا ص رمك ادلونم 1

 ا قسطا لاقو هنعهّللا ىدر ىفاّسا!بادكأ ىف ىن ىيى ةوادلا ل بستان ٌْ

 1 نلرابلانبءنادبع ممم ةنسسلا له بهذملختأ ةعدبلانماماس مك نبى حب ناكدادس غبي ران[

 |١ ىذم رتل سيعولا آهنعىورو امه رادامونامةسةج رد 0 دس ردوامهريسغ و ةتيمعنب نايفسو ا

 موهريسخف هرعومسصأر بخش ا دقوا ندا مالعادح مثك 1 نبى < هعسف ذ رفع نبدهع نيةحلا» لاقو ريغد |
 ءافادطا٠ نم هنامز لهأ صأو هرمال تس ا.سوهتساب روهلعو إضف سانلا نمريغسصل اوريبكسل ان حرادسل 1

 دخأ همدّقتب | تح نومأملا ىلع بلغوا عم لكوئاقةضراعملا نسح بدالاريثك هّغلابملءلا عساو كوللاو || ٠
 معلا نمهس لع هوهامو مك نبى لاح نمافر «ذ موأعلا ىف عرب نم تومأملا تاكو اعيج سانا نمهدنغ 1

 1 كلل اريبدتىلمسعتالءارز ولا تناك هتك ملأ يبدوا ضقلءاضق داق ىف ٍة-هباق ماج ذحخأ ام لقعلاو 1 3

 َس ردم عنب رسعوةسمتع || ذا اودى ندج ًاورمك ]نب ىبحالا هنأم راق هناطلس ىلع بلغادحأ لعنالورثك ؟نبىب<ةعلااطمدعبالاًا ش 00
 ىحاملاننادس# ىلوملا هتاياوهن 0 عمد دجأ ناك لاقف لين أ امهم داودىلأ ناو مك ]نبى حب نععءاغل, ا نم لحرلئسو 00

 هس ردم نيثالثب نسع ىلأ نيدجأ فالعةئسلا لهأ بهذ ملا ةعدملا ع نماسمأس تح تاكو ٠ ودع وهصخ عم ل رمى و ١
 م نيسعب ران ةيلخفالا 1 لاق نْفمتلا مالك آرت ةلالوقيى < ناكو ةلزتعملل هب صعتومداقتعا نم فرط هنجسرت ىف مدقت دفوداذذ 0

 اشاب قطسدمةسردم نجرلا دبع نب ىلع نب زب زعلا دبع لضفلاوأهيقفلارك ذوهقنعتد رضالاو با ناقباتنس قوات هلا

 ةنيدااب كاذلك نسمح ةينوماملابةفورعم ارش عةعبارلا ىف مو تايقلملا]ئاهصرخ فش ارذلا باى نيدلا نيز بقلم اى نمشالا

 ردمىلالتثمت ةروب زا ( قت - ناكلستا -.24) سوم ىلا 322 هر

 قفكتعاو نينس عبس

 اكمنزولار ط فرن راغ ١

 مولعلا ف لاغتشالا ىلع

 هسنوسةسدودك سرد

 ةسردلاب مث نرشعي
 ةينيطتطسقب ةيزايئاملا



 1 14 مرادكسا ناطلسسلاَةُد

 سرادملا ىدحا ىلا

 ل هرأ هنا قفتاقناُملا
 ناطاسل اةعبضر ىلاابوتكم
 ضعيلهيلع عنشوناهلس

 ىف افاغأو تاركحاملا
 ١ رطاخهتمزأملاق مالكتلا
 هل نيعو هلزعت ناطالا

هل ةسملا ف نمتفاشو نيتئمل اىدحاتتاموّح هك ربا امسقتم ناتناو ناو اىشو
 نالةنةومامت 6-

اكو هيلع ل درضس الف هيض اف رثك نبى دع هل صوف ءاضعلا ىلع الدر 1و نادارأ نومأملا
 ممدن

 نعهلأسف اال ىلع دضّقلا ناكن ا ىباسنينم و اريمأ الاف يع كلذ لعفكاذان روم أملا رست قاما

 هدلقف هللا ف رعدق هنانومأملا فرعف ةٌ سهام لح رلؤالاتنملا نينمٌؤأاريم'انلا قفة سلا هذه ظ

 ثر ل: ساتناكن ا اونيسدنوةعب رأ نمناتل#ىملاوصنالح رلؤالات ملا ناك ناوإء سلا هز هوءاضتلا

 دادغب مجرات ىف بيطانارك ذوامهس هرم ع ةينأسم نم تانك ملا مدنق مأ وأ هنالآيشةيناثلاةلكىلاىفدجلا ا

س نورسشع هنسوةرصبل اءاضق ىلو رثك ات ىعتا ذأ ا د 5 0 17
اقلاع 1 اولاقفةرضنلا نها هرخصةساةاهوعكوة ن

 ىض

 3 3 : 2 0 ا و و

لا ديساننتاتعنمربك" |ان 1لاعةرغصتس ا زقهنا 2و موحرملا عطقنافةرشعاجلع
 مون ةكم ىلع امضأق مسوهيلعهللا لص ىنلا هيدحسو ىذ

 بعك نمريك ااناو نمل ىءاضاق مسوهيلعهللاىلص ىلا همس و ىذلا لبح تس ذاعمنمريك انو فلا 1 باونأ ىلا ددرتسلا نع

 لوسر ناك اجاحتحا يارجل عفن ةرصبلا لهأ ىلعايضاقهنعهنلا ضر بااعمنانب رعهيمح و ىذا روس نبا 7 .ىف .ءارمالاو .ءارز لأ
نورشعو ىدحا هواه رعب ةكمديسا نبات عىل ودق لسوهملعهّننا صوتا ٍإ ليق نماهرم ىلا هين دج

 تورمشعو ثالث ل-.ةو ةئس 

 | ناىضرت اموأ لام كعمنوك وكدا لومي عدنا لهنا لوسرالاقو .ةكم تف مون همالس ناكو | عباوف نم عضوم ىف

 | ليش التنس ى بح قبو لاق لسو هيلع هيلا نصهّللالوسر ضءةىتح مهاعلزب مفىلاعتهللال ؟ىلعكلمعتسأ ١ كش هللاقي ةئيطئنطسق

 ءلاقببسل اامولاتف لاوحالا تني زنورومالا تفقودق ىضاقلااهبأ لا ةفءانمالا دا هيلا مدةتفادهاشامب ا 0ك ىىئعو 000

 ىضاَقلا هالو تناكتءطاناريغلاقو ادهاش نيعيسامتم مولا كل ذفزاحاقدوهشل اكومقىضاقلا كرت ا هناا ترا ا

ةفيتد أ نيدارج ةجارت ىف ق.سدقو نيتئامو نيتثثاةنسورصبلا,ءاضتلا مثك اننى ح ١ ءىحلا ءانثأ فهتعتو
 روك داى حنا 

لاق 2 ومنم ندمت ثدحوةفينح أ نيداج نبل يعمم ادعب ةرصبلا ىو ١ ةلئاهةعفاونز رنارط نم
 ماشلاق رق ل اتومالا اك 

للاه أ رناقهسلاادغاركءانيعلا ىال وكرمك !نىحلاقف ةعنملا ليل: ىدوتق ساق 0 قدلاة اهنااهصخم
 الوقفاه-ولوق

 طاتغموهول وعن و ٌلاتسس وهوهيلءانلثدذلاق لشد ن اىلا كسانالاو ا
 لوسودهع لءاتناكتاتعتم

 قمت ىح لعجاب تنأ نموامسهتعىن منان وهنعهتلا ىذر رك ىأ 24ءىلعو ملسو هل او هيلع هللا ىلعهّنبا : ف هلوخد و هليخ

 لحرلاقو وصنم نيد مح ىلا ءاذنعلاونأًامواق هتعهتلا ىذر رك وباو لسوهبل دهللا ىلص هالو رولعفاسغأ | ىلا راش وة طنطست

 يعل نوم (لاّعفانسابو ساف. مثك أني ىحءاف اكسماقنحهماكن لوقبامباطلنانن رعفلوتب |١ لف مةوشوا ل جور

 ثدحامولامال.الاف ثدحاس نينمْؤملا ملا م :وهلاعف اريغتم كاراىلام ا ركشتو لارا عبصأ
 انزل ليلخبءارتلا لاق هيف

 داع اول دعت لوس دج جل ور هلا نأ ل هد : هيل :4 ةياكلاباهكرت نمادب دعم

أ ا,نو»اعلامهكئلواف كلذءارو ىتنب انف نيمو هريسغ مما مهئاعأ : قر أحاط
 نيعكلمةعتملا# حو ز نينمؤم اريم

 نيذهرواخمراصد قف لافاللاةاهطئارشاهلوداولا قلتو ثرونو ثرث هللا دنع لاةحوزلا وف لاقاللاق ]ذا عامسيلا كلت ىلع

 ىلع نع اههبأ ن عة يفنحلا نب دج ىئبانسسحل اونا دبع نءىور نينمٌوااريمأاءىرهزلااذهو نيدآعلانم ((] [لفرتي دنعدغاةبوزملا

 لوسر فسم لاق هنعهنلا ىضذر بلاط أنا ٍ نأب هاذا موحرملاىأو
 ىبلاب ىدانأ نأ لسو هيل عهيناىلص هنا

 3 دعباهج رعتوةعتالا نع

 "|| هاور نينمؤملا ريمأ ان رجنانلة ف ىرهزلا ثري دح نم اذه طوف نأ لاف نوم أملا نيل تغتل فا مص دق ناك نا ١ ىتتح ادحاو امهردتاه

لئارفغتسأ لا قف هنع هللا ىذر كلام مهتمة عاج ا راشاو رابدلاءذهكل عبد :
 2 داحْن ب لسيعم- قصساو [لاقاهماودانقةعتملاع رحت اودانه

 ناك لاقو«سحأ ماظدذ مثك أ نب ىبح زك ذدقوىرضنلا كلا للاهيةغل |ىضاقلاىدزالا هردنيدب زنا | ضارلا واوا كتىلا

 ت دمويلااذهرك ذو هلئمدحالن كمل مالسالا ىقمون أ : هيلطام هيلاعفددعمس الق
 ا شانلااهك رقبتك لحأهةفلاف وع بتك

 دوادند ود وهيبتتلا باك هاه« نييقارعل !لعءمدر وأتاك هلول اوصالا ف ىتكح هلواهل وطال كءعيمذدن وذا لاق
 ىلع

 . || تددتعوملاقوفلاق لك 7كىضاتلاهثلا لص لاَتف ءاضقلاىلءذئمون ودولح ره ةاوةريثكتارطانمأ] كإ-: نكااشاغراشاو

 . || نمعاكملا نمل اللات ىعأ مف لاق كو سوا ءنالو كوحو رس ىلا كد يف لاقف عشنا | مو>رملاعبتتق فارطالا

 نينار ا كب ىدتت امرادقملاةهنمرهطأ مقلافتعطتس ااملاق ىلع ىنأ ف لاك ىلاعت هبة شحن قىحهعاتبلا كاتباصعأ

 ع هنثاعو ص“ فانه

 نهؤاو



 ىحضاينومالا امش
 هترك ذامى عام هنا م ارولهّنلاو هناو ىن«نمأيل اذهكل لوقي نأ ب حأف كد نع هيف حدف فامول هلريغأأ نأ ْ 1 ىشحخ ةلزئم ا هذهك ذم قلزخمى ارامل ل ىلع هلضأ عيل هلامتلاو نينمؤملاريمأاي بح هل ٍِ ١

195 

 سانلا ىهدأ نم عن ناكو هو 00 ةهللا ناس لح رلالاق سانلا لوةكناءنمؤ: وأ

 نوم الا ىدي نيب فقو نوم ارز ولو-الاذلخ أن دج انا عسيماجلا ضءبف تي رورومالاب مهربخأو ا
 ربرسلا فرط ىلع سلجود عمذدعصا نومأملا كلاقف فقوذتاحارت ملا ضعب نم ثك أ آني وح رخو ْ 0

 هنم هيدهعاعريغت دقو ىرومأ ميج هي زثأ نعو قيدص < ىذاقلاتاىنمو اريمأ ايدج لاف عم.

 لاقن كتيبة شح ولا هذهاف دحأ ىدن اكل دعن امو م .مصاخ د اسد لولملا رس ذاسفنا

 تن  أرابخ [كملع هلزاب نيعتسأ لاق نينمؤماربمأ ان عنلاقدجأاب وهئاذك ًانومأللالاةفادنأ كلدنءءوس

3 
 ةعئاشلاهبلا ةيوسملاتانهلان مهن ممتد 5 امىوس هن باعت امهنق ع نكرلو نمةنتف ماقع ًاالوءاهدغأ

١ : ١ 

  1سما ايراع هئعهللا ىذر لينس نيدجالرك ذهناهحران قبيطلتاركذ و ايف هلاع لعأ هلا اوهنعا

 ناكو اذيدش ادسحب دريك ناك هنادنعرك دوا يدش اراك اكاذركن ا واذهلوم هد نمهللا تاحس لاف هنب ا

 ءاراذاوو علا نع هلا ثيدحلا افك هاراذاو ثي دا نعهلآس هّمفلا ظفض لح رىلارظن اذا ناكفاننغتم|
 «ارفهرطانف ظفان كك ذناسارخ له نملح رسبلا ل دتدف هاهو دعطقيل مالكسلان ءهلأسولا معا

 نع قصصا ىفأن علب رمش ع نع انذح أ لاقلوصالا نم افذعتاملاو من لاق تي دسم ا ىفتراقن 4لاقفاننفتم 0
 نبى ع ىلع ل دواضن ابيطخلالاق مهماكل او+:عىح كسماقامط وأمح .رةنعةللاىضراياعتاثريلا |

 لوك دخلا نمعلا ف نابشعامهارالف لاما ةياهنىلءاناكوةدعساندا م 5
 مارحالو لال>ىلا مع ضو مي وىايتانمل . مالسلابهللاكك ايج ع مانجا نماني رت ازا ١

 مالكا !ىوسى دنع سلو د قامتغقو نأ ى ىنرخ

 تايبالا 3 هببسب كل انزع نالاشي د افرمصت اوح ام-عحزاعلعجو هيدي نيبامهساجأ ع

 ١ نينامواس دما ”ةلرك ذملا تهون نسل حزام 5 1س , ىحي نا عبماسجلا صعب فتن اروأل 0

 ىعدشتافن تال ينس مدا عدن و 3 إ

 . ينعم هههتن مدل حضأو #7 ايضغتف هّتش#تارقانأ |

 ةئتف سانلا غارصالار 0 ابقئتمىدسانادبأن كف دجاهراك ضغلاو شمختلا تنكاذا '
 ' يزعم نيلسملاى داق كرثتو #* حس ان نت وام دك للا 35 ايرقع كن ددخ ىوفاهتم لعحتو :

 اليجامالغ تاكو ىداَعلا منك أنوي ىدب نبستك كك تناكسلان رأ دب اب زنعاناكى ضلاس ذون نبدأ لاقو

 تنكاو اول اذ ىع كلاقفدد ١ نملة احرط وايحتساو مالغل !لعسفنهددن ىضاقلا ص هر ةف لالا ىهانتم

 ءائيعل اايأ | تيعوس راع |لمعمتا ندمت نب ليعجسالاق رواعأهلل او هر ةزوك ذملاتايمالا ىلمأ مث ع كاع ىلمأام

 ام ]نبى حب نب ركب ولأ تاكو ليدخلا مصاع لأ س اهنىتنك لوي دل يسال أ اجا
 لامفامال ةعزاترمك نب ح نب ركمولأ اذهاولاتف مهممصاعوآلاَتف تودلاعضترافامد1 6 عاما

 نوآملا نأ ءةرات فاضنأ بط نارك ذود ران ىفبيطالاو 0 ذاذكه لبق نمبأ هلقرس دف قرم نا

 ١ ساب نم طوب ع نم ىلءىرب 5 " الوعانزلا ردنا ىرب ضاق ٠ لوقبىذلانمروك ذملاى خللا

 لْوش «ىذلا يعن نيد جحافل | هلوشإ لاقاللاة ل اهل !نمنينمؤلاربمأ فرعبأمو لاك 0

 شايعلا ا نم لاو #* لاىلعو ىذقنب رولات سحال

 اهلوأ تايب لعب نمناتيبل اتاذهو دنسلاىلارمعن أ نيدمسأ ىتنيتأ بأي لاقوالعتن الفلات 0 ١
 اك لازال :رهدال سناب 535 ىساوسو ناطأ نايئاثل 55 سارعا رعي رهدلا ىنقطنا

 ساعت الوطو سك: لواتب د اهلقخو ةستا تحتال 35 نسا نمطح [سا 5

 ساو اهلوعيسنلو ب اهسئاس تكش قدرت

 هئالذ هموت اها اركاف

 اهون اهب د
 اهفىنبو اهفارطا ربعو
 ارعسفو سرادم ةدع

 اماةمؤاماجو هاقاخو

 هنأ ىلع ءانب قارضعخ هام

 ع موه لذ دعقتعي

 هيو

 انيبث لسع ىموعرضلنا
 مع او ةالصلا امهلع و

 ثاتءامحال انسس ناكو

 سائل نعلرتعاوةيحانلا

 لتس هن دقت لكتتشات

 مظع داقتعاهسبف سانلل

 رذنلابهودصقو مان لوبقو

 نمد خوخ او نيارقللف
 عن نب رفاسملاو ءارقغلا

 لصو ىتحريفغمحو ريتك
 موللك مهاعقفنأ هنآىلا

 ىلع فين:«26ة|مزملنا نم
 ةقرصلام ىوس مه ردةنأم

 . ةعمطالاوح اوك ارئاسف
 كلذ ةنم عب ناكحوو

 َّت واسس مون لك هئفيطوو

 مهضعإ هس أ كاذامهرد

 تكاكلا )عةفرعمملا

 نافدلا لع ىلاوهشعب و
 ناب أ هسيلاددرتب ناكو

 تدع م نمتاحاخا

 قلاتعافكلا 2 توملطل

 . ماكتملا رئاسو ءارزولا
 لذببوئش نضنالوهؤ

 : دقوو هت اوف ةرؤدؤم

 0 درا ضغب فوساأ

 نم ةيكسن هيقعاق هز نوتكع 4

 هناكلذوتولاو أ لزسعلا

 هنأش ضعي ف 1 د

 0 و

 مف تاوضرلاو ةجرلا هيلع '



0 
 موج ةفروؤ بتكسو هيأرعي

 لعرب زعلا دص دلل ع 35 أي ع نم طوأن نم ىل هير * الو ءانزلا فردا ىرب ضاق بعلا ئر ”بعلا ى

 سانلاىف ءافولالةول دع #.)!بهذدق هتيد_لاف م .ن. سايع ل_مور رحلثم بحرو ىداج نيب

 دقلماقتساو نيدلا صول نمار نمر تارا ط دا ا طم يارا علطالفدبلا اهلسرأو
 سايعل [نميلاو ةسمأ 1| ىلعو ىضةنب رولا بسحأ الوي سايقم لكس اذلا ىلء ماق اراكحفا دادزا اساع
 مساعلا نيترو فلآ ىلامأ نم تاو ردقلااذهالارك ذب]بيطانان كل اذهنمرثك امنا ىطو ار_ةعم هناشافافذتساو
 قفولوَس ؛ سانلا عمدت مدحزاسع و هبسن ايل رللاق 2 نبى حىماَعلانا هرك ذمّدةملاىر اب اننال بهذي ملف هناطاس ةوذ ىلع

 رفغامهللالاقو كدضف لاه ةنبالاب ىداقلاتومرب سلا 0 رتل كلاسااملاقاريمخالا عممأ املا

 بابلا اذه عئاقو روك ذااىدحا قامنالا تاك ف .قايبصالا رفا اونأ (ىحو) اذهريغانعروهشملا
 فب نأاب رزخاكو اع ىدو ا وهاعدةساواس ام هلى اف هناحتمادارأ اذهب وح نعل قنا ار ارثاوثا نوم ل! ناو

 انلفنسحلا ةهباعف ٌلوامملا ناكو فرضت. الق ى< دنع كولمملا دن نوم أملا .رخاذاو د -وامهدنع

 ناكو امهماعتوم ًال|سستف وامل ف ةوفةحاح ىضق. هناك ن ومأملا فرصن اوان داحتو ساحل اراعمجا
 تومأملا عهد كواهملا هيثيعاسإة توم |نماف ود هيلع سام الو < ناءنمالع حن ثبعي نأ هعمررةدق

 لوبدقوالاث ار ةدلانازه

 ىذلا 0 ابطأاهي
 ريفا و ىعلا نيب ىوتست
  صأررب زولاو تاطاسلاو

 الو ردقلازب زعلامُتلا
 انناطلسىلاةناماتسلا تراس
 هياط ناخ ماس تاطاسلا

 2 املا شعب
 لاملانم هيلالسرأوهنم
 تاكا اود ىضقوةإح

 دسقو)ه ركع قل

 موسلاق هللاهجر وت

 دعبدجا ئذنم عساستلا

 ىاملاهيلعىلصو (سصعلا
 ةالكصد#دوعسلا اولأ

 : دش وهوتوم ألا لحرف نينمؤماكل م ة:االوالو هن وهو

 طونقءاحرلا دعب انمَعَأ اف د“ ارهاط لدعلاىرثن' جر ئاكو

 طوواب , نيملسملا ةاَضَق ىداقود# اهلحأ لصإ وايندلا مضت ىبم 5

 ةةنعسلا كو 5 عطا :ادهارومتا ل قنبر ةىكح ىال نائيبلاناذهو

 ةياكح بس انباممو اهرك 3نعانب ريضأ ب ايلا اذه وحي رابخأ نمل نومأملاةجج /فبحتلا هد
 ىأنب .ةيواعمنا ىورب امتديصقلا نيون آ تيببى كب هيأجأ هوه !تيبلا نع هلا س ىك عمنوهأ املا

 فأن ىلع دالوأ وأضع هيلع لجتدهستمسانل الصح .وهنلع ن دتشأو هل ومص 0 ومالا نايغس

 فعضق هب قت ثش الكل هلدلخ اسلاحدزتسارقوزح - وفود نم ر لا امض االوهدوعت هن هلا ى ذر تلاط

 عضعضت أ الر هدلاسيرلأ د رعهجرأ نيتماشا ىدلكتو لا اأو ء_هطض اة دوعلا نع

 همسي نمد رسب نذل
 هتوم لبق هذيع ع هوم

 قاحخ هترانج ىف عمجادقو 2

 عقنتال ة ههتح : لالا آَ اهرافط تدشن اةينملااذاو كا د وهوة دمع غ نمىولعلاماّمف

 قب كزهلا دا يدل ودكم وذىالوإب وط ةديصقة ل جنم ناتيبل|ثاذهو هياوج نمثورمداخل اب هذ

 دليلا هدام طع
 قاغلا كاف باك ىتدجو ريزلا نيهتادبع عمتي يرفا قرر ط قلبقورمصم قا رطفروك ذملابن و ود نع 66

 لحدا مهتءهلناىذر بلاط نأ نيىلءنبنسحلا نا روك ذماتاثكلان م عساتلابابلا ىف ةي را ولان اال

 دنا ٌنسحلامسفروك ذااتسلاد كن اود + قذىأثيبب لاك فو دنس لاف هتاعىفدر واعم ىلع

 نيعبس و نانع ةذسللذ دو

 هللا هج ناك و يةنامعساو

 نم اضم الضافاناع
 ْ ن ىلع نءنيسللاىلاةيوستمةر هزل باك قىرهاظلادوادنم ركولأ ]1 اهرك ذوملعأهئاوفاثلاتيبلا ١ دصّةمناكواهسئ ان مولعلا

 هل دف ناك هنأ ىرهاظلا الو هن دوت نص سخر رايهلا نا 7 ذبموتلق معأهللاو امهتعدللا ىدربلاط ىنأ نعهعاطقنا عمتسياالا

 قول“ لكي  واعمو زاخل ابناك هنال ةيواعمتاةورضح ل نيسكاو ةيواعملبقىفوت نسحلا تالثاذن ككالوتوأا تحاص ناكو ةعابلا

 لأن ىلع نينيسعلا تحتسصقل هذه درتملا سايعلا أف بلان" ىزاعتلاب اك" لوأ !قتدحو م قشمدب

 ل واععق ملا اوانلع مانا حاهبااط ىلا لتس قعنا عاما لسنا 5 هئنعدللاىذ ربل اط

 3 ارامم سفنو' ةهظعةرزح

 هللا هجر نأ دلخام :

 ةماركدل ادئْدمو هرالولا ةنظم

 توق ةرعت أن واعمتلاف ذا ماك الداب لمح نسا قاموب وهامنيبف هئعقرسهنمل» ركب امدعجسل ناكف لب هع نسانللا 1 ريقناكو

 معوه هيواعملاقفالماشلا له لاّعذوهن متهأ أ ادن ثنا ىلامعت هلوقهةح ىفهللا لزنأ ىذلا بهلانأ ا نوت ريح 0-0

 قباعملااةلاج هن هاو اتحمل لاق ىتلا هنآ سما توفرعت لاخلا ىف ليةعلاقفل.ةعدلاراش ا واذه |! هدنعنملعنوقفن و
 انيبرحت أ: ليج مآ هع تناكو هن تاع كراش واذهدعىهلاقالاولاةن ىه نمدسم نةليحاهدمد فراعم هلو ءارقسلا وو

 مصمم ل ىرالا و كاكا
 ةيمآ ها تالذوعوأ ملا دق لهي داق هلعلو مةةيمربغلّقالاراطديلا ملصالاباذك ىلا ديماف هلوق# 0

 1 وب كاهؤرصنىل اهعماو زحاهاوناكو توعاطلا سيما ايدو ا 23 نب ع انا للا

 سمه يلع لمن مالاب ةهيواعملّمتساو ىلءلتقاسلف هساعهليا ىرلعلاماعرادمارك" اىفداز وهرب فد واعم



 قاثلازعلالوأو |
 00 7 ل لا ا رلا) اين ا 7ك توا ج١ نو 0217 كا م17

 ني

 اكل تاكفثر ,ولاءذه قالا راشملا هوك :زعلا د. عنب تهل ىلأ ةحا و 0

 ةيظعرك ادعدعمناكو دال ملا ضعبر سداح كول! ٌضعب نااضد أ ازهنمدرشب وةتكسملاةبوجالا نم

 الوهيلادابلا م هنانهيل اري انك دلبلا تحاول ارمداسحملا كاملا تت كم ددعل اول داولاسرلاةرثك | : ١

 لغلا ىداو لعاوتأ اذا سنى لاعت هلوق باكل ادا نموت ال ”الاولاومالاو لاسرلا نم هيءاجاهرك ذوو[ |
 باكل !لصواسإفتو رعشل ال مسهو هدو او ونامولس سماح ال كل 5 اسماوأ ثدا لل اه, ةلغ ثلا

 مستفهيلا بتكفاناباتكلا ضعب لاّمف اذه نعبواحت نملاقهصاوت ىلعهأر قو هلم ًاتودلتلابحاصلا |[
 باك ىف ىناوريقلاق يشر نا اهاكحاماضن اذهل ئموهباوتتورضاملا نسسهساف اهلوةنماكحاض ||

 ١ دلبلا ىناوربقلا لسصآلا ىدهملابدو اتا فورعلا هولا "1 نب مهارب اني هتئادم عنو هويذوكالا

 || ًايشدافأ اذافافالتمهيلعارتةمامورحناكو راخعالاوءايهكلاباطوةحابسلاب ىرغم تاكروهْملارءاشلا

 1 ةلودلاةةثنداهذ اى ااروشأ امن وط ةدم ماق ًادرحاا ف مورلاهرسافةبلق_صقربزحدي رب ةم جب رفنهفللأ

 هللاذع ناكف ىرسالابهن ملاعب ومورلا ةياّعص بح اص ع اضل نيس ا نب رمش ن هلل اد مع نب فسوت

 : 1 هس لق هتاصا يروعنض ىلعا بيق ءركش ةدمصقم :هلودلاةقئروك ذم اهّننادمعحدت ءاقشعب نومفروك نما ا

 ةدامتسالاوزاةلا, فرست |[
 تلاطوهّتءاذص لهأ نم فرعل ع نمدنع قس وهوا ديدشابلط بلطو ماك ةفةبغوه مق تناكوهاضرأئ شب

 ١ هللاع ةلودإ ادعت ىلع هلة دا ىحةطرسشلا تحاض هلوذخأ دةوالار ءشافالقنىرتش نا اركس جر فندم ا

 هرعشف لود ىذلاوهن مولاقريمالاانديس هّنلادي لاخلا لاق سئاباب ىتغلد ىذلاام

 مم هع رهتتق 2 ئنقملا سن ءار عشل |ةؤأدعو د»# لودي ىذلاوهلاق دع انزلادالواب نحتميريلاف ده

 اذهواهنموي رف: هنعافعن ا دعي هيقاعب وهسفتهيلع موقت ”تاةيهارك ةنب : للان مهحرخأ اوراث دةناع هلرصأ

 اهلواوراعنب ردباهبحدعىئلاةينوذلا هنديصق ىف ىن الار عش نم نيتسازرع هيدهشنسملا ا

 اناوأامقشاءىوكشذلاو أ انسلالامالكتلاعنمامبملا
 نذل ركل لو نها م ىشو

 انزلا دالوان نحمر اف 2 لذ ”ىك.لعريشملا هناو :

 تملا سئرءارعشلاةوادعو د مومةعقاوعاهفسلادباكمو
 ليم ى طاق ناب فورعملا توتا دمت نم هلا دبع زم ىنأ ةرمصقرك ذنف 2 زملا ةلودلا ةقئان رك ذدقذاو

 تن 5 رهط ىلءامبت درغط دع اوسانلا ىدن اهل مدح .ونالذعب دبة دمدصق ىقورلا يع فاهمهحدمىتلا

 اهنا ارغواهتساهتايثا تيبسافردتلا كذاب ديور ادحأ تفعنالو شعيل يرسم ىدنءنكلف ا

 فاكملاوهودتح ولا قوذح ىدتو 5 فنعملا ىاقو يمد ىوهلاليذي هاله ىشو | 0

 فاما نسغالا هانغمتقرافو هب هتقبسأمىلا نوعدسا ىقاو
 فوق هسفدرامأو رفصف * هحاشوامأ فرطلاىضاسرو>او
 فىفحرح وهو هحر ىدنب و عت 35 هضواوحنمءاملا ال

 فاتتفابيف ميرلاىرست فلات هنودنأ هل صو نم ىبسساو
 تلا ئ لاقالمثماناذا 5 انل ىرب الك مونلاو مح ناريغو

 فسات ىذم انع هتافذو “اان رادبرق رق نمناك امىلع لظن

 فرام” ل بصلاة ينساك هقرب ىرع يب هقدو ”نيسردعلا نزعنو>و

 فرذ.ءاملا, نول اناعسلا نحو  لوعم دسعرلاو كلا 1
 تقاكشت | اهع وش نماقرلا فنك » هقورو فاردعزلا ثوصو

 فعْضتتةعو نكا رك ذآ ايان تنك اموانر 2607 5

 فدسعت ب ئاك رلاوايرل بيبا د اردو نيمرح انيقتلا انو

 ندحا كولا مسمق)#

 نسحمىل اوااهدسحمل و

 أ اود ركحسعلاءاضق

 قونو ناخدمم ناطاسلا |

 هنردأ ةنب دع اضاقدونأ

 اهلوادتي فتئاضتامهلو

 لع هنلاهج ر ارق سال ل

 لضافأ او هرصع ىلاوم

 دستجاواسجو ةرصم
 ناص ىدداشتس اولغتشاو

 ماوق لوما سردإلاربعم

 ممدادغب ىماَعن رهتسنملا

 نهتشملا نيدلاءالعىلو لانه
 امزالم راصاإوهدازدن وك

 اشادامةسردع سردهنم |

 نيرشعبةبتطتطسقب |
 | ةنلج اهفهتفدط و راض 1

 موضات نس مادا
 ةدسج اهفهستفيطر وراص

 2 .ءاخاةسردملاب نيت الو

 0 نيب رأي هنردا 1

 نعل 3 وهب اب ةهتفدطو

 اش أ د ا صمة سس ردع

  نيسمتت ةيئمطتطسعن

 تاطلسلا هةسودم ىلا لقن د

 قحاذ مهنردابناخدي زباب |

 ىلا لقنم هسورءاضق

 : ءاضقىلا لقن مث هنردأ ءاضق 1

 نيع 5 لزع 5 ةيئمط طسق

 ةتسردم ف سا راع

 ا انزرأن تاظلاسلا

 سس نع و ةيئ.طاةطسقد

 هداج 0 م هردتلثام غول 1

 ئيفعا للا ةشطإلا
 ا

 ٍ نرعلا اراد ماعملانسيشفتلل ١

 50 4 نيعو معلاو



 بولطملاكاذلوصحتدرأ 2200

 امهردنوسجو: لاما

 زاص# نس كلذ ىلع :روساو

 ةثامعب دا مل هتفيطو
 كِل ذى عرج دروسأ ازوههرد

 هئنس ردمىلا داع مث نيتنس

 ءاضقدلت ممله .ردةئامع

 تلطوهئم ةسيغ رو باح

 نوندلا ةطاخا نأ تيسا-

 نئانل افون ةودعدس هل 0 و

 دحىلا بي رقلا ناضل

 هلزعو لرعمم فارس الا |

 قد رطب مهردتنأم موللك

 لك اء ففوتو) دعاقتلا

 نيعيشو معسل ة سس م 4

 هليادج رناك ( ةناهعسو

 انادستم الضاف ايااع

 هناضةقةريسلاو وكم
 مع 2 اوننم ةيدمدعت ثا

 هلوعدنو ه ةركشد ومايالا

 صا صاوختانم<ارعت نم هلك

 ىهللادجْو ناكو ماوعلاو

 وبدلا نمانلعأ ا ةقرطلا

 ننام

 دقوةساب رالابعيورووهلفلا

 ارت اقثلا ضع 2

 نع هل ارسعي قلعتب اد رغ

 هناوهو ةنايطتلطستءاشق

 لسحر هشاوح نمناك
 شعب دع دّعتعم م لاص

 ار ةينيطنطسق نبك اكد
 ضع هلا ددرتت ناكو

 اذاقنيب وز اوءالصلا

 ةروص ا !بوذحت لح 5

 اذ أقول لاف مون
 ةحاح ىدجعشلا اهماللك”

 روب زا كوملا نوك هاراطفن
 1 امضاف

 || قهجوتلاهنم سقلاو
 تابوذهملا لانةنكلذ

 قلع
0 

96 

 فصر سطاعم اهم راوق هب طغاك ىليلاو اهنلا ترسلتن
 فّوشنيام لوط نمىنباردقف *« ىتألافرعن نم نكسمامأ تلاَمف

 فقوسيف ىطملاف اح فةولو 5 انءاذح ريس انرس اذا هارأ

 فاتن انتلاق ماهتسسم اسم ل اهاغليا اهيبرتسل تلف

 فالح سبلة ىلاو نم 5 اذرسلا ورسع مأأي اههلالوك 3و

 فرطمانانبلا كنمكن ءنأب 5 ولا فراط كذبتتأ ف تلافت

 عساك هلق ف لع غ ا را ع أ ريسخأام تاقرسع قو

 فلأتي ىوهلا فئازو مودي #* انلىده ىسهف ىدهلااءامداماو

 فطعي ةدولاب تامزو انل أ ةلودلايقاتببلا نكرلدقتو

 :فرخر ةفايعلاثيداحاتلافو #« تعءستف هدتاق ام اتلصواف

 ”فقفملا مااكلادربهساظغل ىلع م« ىتنهنأ امكحرمخ لأ ىشعب

 فيعامويلاانبائردتسس الوقو م هقطندبك (ىقعطتسااف انمأتالف

 قالوونلا نوفر را تكا
 فدسمت لزارع نعاناو مارح دي انلاصو نأ مارحالا رذنا دقو

 قديش الرا. ذ نك قضولا ناي. ج ريسخ كل يدا اف فواذعو
 فرعا ةفايعلاننملل_ةفعبرس #* هنارفنلا هلل ىرافت .رذاعو

 فه ص نب رارغ ىذناسل لكل # ةدوم ىسيلخ انيلثم راهسف

 فطوأ روداو فاز باشاو ع فهذهم نغ أ الول هن '' اما
 فن دتمرصق او بان نص نسعي او # دهم مانو فقاتشمعدحارل

 تلغت يسع نود قاح رحجارل < ىد تكتالمءاملد قةلذاعو

 فول تلقهكيطعي نمت ومنو لكجم كلام تدئفا اذالوقت

 فءعركشلالاوءدنامةرثكل م« هلو داكحج, ىاضق دع
 .فلخ ىلا ردم اتعاندج 8 ةعد لباسم انفلتا نت اذا

 ' اوفاطقاو فاذا اودك ًاوزامت * الغل ابلط ىف كالمالا سوى

  فزذتابو جرام هفكحب «قتلاونللالشطنلاباشناظتن و
 فدغمهللاتقارنم لعرتسسو تلضد نيدإا صان ملة مارح

 فوض 'زمزع نافيسسدةيفتل و ع قسايف :دىأ ار ناشي هرب أسست

 فرصتي ىدرلا فرص همكح ىلع 4 امنأ تحن ءءاش نم ىلع لطم

 فّقثما ىرغن سيلامةنىرغت وا دع .هريسغ نيسع قرت الاه هنأراكر

 فضغالبلل اومالسالا فر ئمك وج .ةئيعن دل ىج عر نمهللاعر

 فقومو لا ةسمذ ق هذافناو 35 قلطمو+لا ح رصف ءدعو نمو

 فذ ماهل, ضبنلاو مهتيدانص د ىاتيفاريهعارعالا تبارمضا نمو

 در يم ةنروسرالا تصسرمج مح -

 فالك ا هضيب نم دلادوعب

 فيكمالمسهماهىف ايلفلا ل عفف دع. مهنع عّقنلاب سعشاارون نهتت و

 1:3 ىلاوعلاب مسمتعلسئاست < قابق واح سنمماعلك مسهل

 2 فو: انضارغا نم ؛ ها قف #

 1 ا ديل تتار نيو يو يع و وا و ا نر
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 ١ قردان 5 اورو 35 مهماعحرق ى ءاصشك/اوو ,طاماذا
 ٍِ 5 هس تون ءنم هيداهو 3 هتكرو 5 هحولا و غانم ف

 فم ساوهو ارتيسدارت اعد رص . دن ئتناق هاوهعىنداملا بضةملاوه
 فرعا هّللاام تيلباد_ةوداضر « اءلاطهلئاقتإ ذاع دلك ا
 اوفنح ىتحتنايدالا فو ىدارف د مهنتك رىسحلهالافمميلاطو
 فصر وئداعالا داك ”النشار وي همهسنللاىذلا كاملا ةقئابف
 «ب هن كم ىذلا علا كا انه

 ياغ 1 ىقز ءاحرالا معمادب

 د قوش نعارتازلوح دعي أ

 فضول رغلا كفاصوأ نمو قرب

 ىدقلا نارشلا ىسو هفطع ىلع

 قراعب امال فرط اذناكدقو
 فتسملا لس اوهوانل حالف

 فدل : نيكلع دس عنم كلامف ووتحج كإعدعسلاب هل اقو
 نكت طرت و قكشو» 0 هرتود و ىدحعس' تلزالف .:

 4# هئوؤيسشسو م دو وطق

 ىهودوس ايام ددورخ ” الا لءورججا باشا هبوث امهدحأىلءنيمالخ ف ةرئاسلا تابالا هلو

 اغبص دق نيدو قو د قسأ ىف نينصغ ىلع 35 اعاط رو نب ردىرأ

 قسغفردبلااذهو د قفش قس علا اًذهخ 8# قرخلاو دمنا غابص

 .ىور وكلذارصمةاضقةإ_ج ىف كالو زنا هدعو نومأملاعمجرخ مايأ ةنالئاب محو رصس اشار
 ناكوه دا نبا نبا نبا نب!ثاريمبلطد سماخللا ربل اةفاصرلا ف ”ىلامصتخالاق هناك انوع نع

 اهدشنافارارس كلذ ىفهتح ورهتمالف هنععلمتنافاهساقي 0 ةقشعالا

 امركتل ناهأ تامل عناهو 3»ئ اهرب ىلا ىسغنلالذا قفلت ١

 امك نبى < برعيلس تلقف ينك نبى < فورعملا ل سلو

 نيتئامو نيعب رآةئ سف هز 3 عا سجت هيلع علو بحي ىذا: لاىلا هرالولا صوف ءاضٌعلان 3 داوديأ |

 لجوع هلزنم مزلاو هك المأض بقي ص أذ لكوتملاهسبل ءبشغوازهق ناولدلا نمد أذ كلذ. صأ |

 الف 5 0 جر وتو ءاخأف هلادب ' هل لكوتملاعو> رهبلصت اانلفر واح نأ ىلء مزعو هعمدستخأ 1:

 3 ةلثااءاثلا هاو فاكلا نوكسو ةزهولا خانم 2 ًاوةنس نونا وثالث هرعو ىلاعت هللادجر لائهنندو | ا ا
 3 امهانعمواهقوف نم:انثملاءاتلاوةثلثملاءاثلاب لاقي اضنأتاعيتشلاو نام, ايلا مافغلالحرلاو اودورمماهدعي و 1 ١

 مثك أنبوب ناكل اق ديعسس نهللا دبعنبنيسملا هللا دبعولأ (ىكف) لانا ىف» رك ذدخاو

 تاقفاشدلا ف كيما نضرهنالا كنا اي لص َتاَعف مان اىفةلبل ْ 1

 ا نيدجأ ىضاقلانبادمىضاقلالز ءانإذ هللا ىلءلكوت امارة ىلا يبات وهلعفلتخلا او>الالزتلو ||

 يلؤرشي روززلا لوملل لذف
 نع ورانب د ّئثام ةلامئم 1

 قتعلل دبع نمادحاو !
 دارملالصخ كلذلعف اذاق |
 تهز دة لاعت هللا ءاشنا 1

 ىلاق وسلا لح ا ا
 هياعض 0 2 رول اكوا

 ا 1

 هويعدم املفبوذ-2انيب و

 لاقو ل طظذَو «ىدعسا 1

 قنيفرصتملاهّللا ءاماوأ تا |
 نمنؤربتم توكلملا ماع |
 امآو مهل ل عفلام بلط ا
 لدرألا تنام نتوذال ا ارءاش ابي دأثاكو ةلودلاةقثني رفعجتلودلا جات ىديداو روك نملا ةلودلاة مثل ناكو ةديصقلان رك تاور طقر كسعااءاضق ا

 قفلعلقوسلا هللاقفولبا
 ثحابو ةيفةمكح كلذ
 ا سج+ةئ سف كاذو رصمىلا نومأملاهج وئام وةئامسعتو ين / رشعو عبس ةذساف تاببالا هذول ه]عناكو كلاقنإ لا مالا ندا

 لعسم: بصتل امون لس>رل : مك ؟ن.ىبح ىذاَعلاهعمناك ةنسلا نمر ةصولساهنمجب شو محملا نم نول. خرشعل هند نيتئاموةرشع

 كاذ ل عاقرتفافمرك ذام !
 ا دل هزاع أر وهثملارعاشلا ىرصبلا ىدسبعلا ىرتدلا نيبراحانبنال_رغنيلدعملا نيو رعيبأنيدعتلادبعأ ةذوقوسلا مصاالق |

 نوشدبعرلفا 1 ةلاوع بلا لوصول لرد الن ايحالا صعب ناكو هسا ىشغ دروك ماى ىداقل اىلادادرتلا مالي ' ١ ا

 لاقفبوذجلانمابحتساو |

 كلذنيع تارو زملالوملا

 لك تعوم دقةدودلا

 ١ نق هنيبو كندر ىرحام» 1

 اها اوطوةقروتونانا نم

 نيتعطقاهعطق ٌئاهلوط ىلع |
 : سايعلا ننهياد_بعنن لعن ناماسنب رفع ني دس اولا ديعنب رفع هتنترف كود هلاومآدخأو |

 نلظ ن نعل عفان !لاقو : هاني ول ايمأ ىلع نالد عنا دها لاف ىلا نابل لس لاني ىلا لا هياكاخ ىعناهلا ١

 هتازع دقو كلذك نيعتلا ا

 اريمدت هز صح دو هصنم نزع

 تت قوسلا هعهت الف أ
 ا تارافشالا ةنسو ةرغ لمقو نيتئامو نيد رأو نيتسةنس ةدعا ىذ#ف تنم ة عنا مولا. بنوت ةذي رلا ىلا لصف | 2

 كت ليقذهتماسقتماق وهم

 نيو قتسناو توذعا ١
 ردامغ توذحلا هل لاقو

 اذاهردةلا اذ ع]كفاطعنا 8
 -ىرمالا ةكرانن نيمتمال أ هن : رف كدهللا لعفاملوقآق مان اق ءارأ تا ىسهتش اتنكت دكت انف هدو وف دون تاكو ىلاعي دص اعلا 1

 ةبب رغالاعفالعفت للا
 ملقعلازوط نعفح راغ



 قالفلا مولا عوقولا

 قوسلا قب وهليسىلا حارف
 | م وبل اكلذلاراغتنمام هوم

 ةومودلا كلذ ءاحانإف

 بوذحا هيريخأ ام ىلع لزعلا
 | ركسعل نءاضةلارسنت لو
 ةمادنلاو رسل ا للع تامو

 ا رووهظلا اضع زاف نفوز«

 هاف رومالادلاعمءالمو

 زعلا هءاحوةداقي مةسأب لا

 نعوةداعلا ىوفددوسلاو

 تاندنلا ىدب [هددوس

 أش نكح لنااكداغف
 20د 1 قكلذتاكو اروك ندم

 ىناسل هلءتقوىفهدحو يسن هد قلاقواشملاة | نمهدعوةلاسرلا ف ىريشتلامساقلاوتأ هرك ذ
 ةمااكا نموا تامو 2 ,ولاتسيت ىلا عج َر وةدم فاهم ماقأ و حبلا رشف ةرعملا قف مالكواص وضد ءأح رلا |

 نمدسشا توفلاو نيعبدسصلا سا>ةددولاو ةمركمنيذ راعللو ةساسداهزالو هن رك نييثاتللو || ١ ةضايرنبدي رملل عوج لوقي ناكوكلاهفدهزا ل يلام عروت كعروالنمادسهاز نوكي فدك" ١ كسول نايريناوىلغحالا
 2 ندا 0 قانا نععاطقناتوملاو ,قحلانءعاطقنا توغلانال كولا || , (ناتتاماستاطالا

 ىلإ ميداربانب ىكمو ىزارلا ناهاس نبق دس عمسو ةينالعلا ىف هرتسكتهرسلا ىفهنلا نا خنمو عوداو :
 هرك ذوهلءلقة دسم ثيداحأ ناسارنو ن اذه هو ىرلا لهأ نمعاب رغلاهنعىور وىسفانطلا ل © نن ىلءو 0

 ىوملا اروط_تمياكلا
 ثاطاشلا لعمهللاءاطع

 قربة هتلادجرًأشت

 م ارلاراص نمد اهنالو نم

 مالكلاوكلام فورخا, تكسا حي هللاقف دينحلا ماكتف نو رواحتي هيدن نيباو سعة واهملءةودسعق وأ / 7 ||| مقاتعلا زارحا فهر
 4 واالثمح فرامملاو

 8 ع هَ 0 6 3 3 ع 2 فراصالو قئاع اهلصعت نع

 لضافالاس ااعمي فرمُتو نمو هلل معت نماضر هنأون نم نس> و هرأوث هلامعتسا نم نسحساو هلامعتس اهانعم نم نسدحاو هانعم |!
 | ىلءار_ةولثامالا لفاعتو
 | عررمسلاو ريطخلا ماعلا

 لوقيناكو قيقرلجر ناسل ىلع قيعر نم جرس قيقد مالكم يصء بوق عيصقناسانم ||
 | دوعسلاو أ ىتفملا ناوالا

 ةمالع نامزلارفنو رخآا .

 دوادةسردع سردم وهو

 ماموهلا| مامالا نعمت اشي

 ةودق ماقمعلا رسلا

 نيتقحلا ةوسأ نيققدملا

 3 ىسك هلبآ دع اوملا

 هللاذ در 3 رهىلأنعملاص بأ نع شمالا نعرت رضلاهب واعمو أ هن دس ثي دح ىلع تاك ان راب

 لاعفرانل ابةيس اذبذعأ نا ىدقس الا تلق كنا سو هل اوهبلعمننا ىلصهّننالوسرلاق لاق سنع ىلاعت
 ىريشملا مساعلاو ارك ذازكهايندلا راد كاسفن ىلع تطاشكناالا ب: قدصو ىبحاب كنءتوذعدق

 هنع تفك مشمول مهلا نيسلا تشب ناعمسؤ نوثاهدعب وذل «هملاءاطل او فاعلا مشب نطقو ةلاسرلا ىف

 نسيطغلادادغب م ران نمةخسن فت دحو مث ةعيقح ىلعهنمفقأ ذةعاتضل اذهب اب راو شكا |نماريثك

 مجورخ [قوةددثا|نونلا هفوةمملانيشلا تفو ملا مضي مسالا اذ هدة دقوةعومسسم ةحدص هو |
 هيد ,قاكديعس نب ىخلاد بعل فلتؤملاو فلّخلا ىف هتدح-و ٌمباوصلاب لأ هثلاو هبلع ترد قام ىصقأ اذه
 ةلمهملاداهدعب واهد دشن واتح نمةانثملاءانلان روك .وهلمهأانيسلا 3 وةرمهلا مضي ىدتسالاو انهه

 ىهيمتلا ىلع مالكا مدس دقو مع نب ورع نيدبسأ هللاقن مت نم نطب وهو ديسأ ىلا ةبسنلاهزسهأ||
 ةئب دملاىرق نمي رقىهوةنك اسءاهاه دعي وةمهتملالاذإاوةدحوملاءانلا اوءارلا مف ذ رلاوىزورا او ||

 امنع هللا ىضر ىرافغلارذابأ نافع ننام عى ىتلاىهواهماع مهر وبعدنعاولزغب جانا قد رط ىلع |١ تكن دو دوس ادا
 ماللا هتذواهتحت نم ةانثملاءايل ان وكسو مملارشكب هإبمورازن كانهرهاط هريقو تامىتحاهب ماق واهلا ا رات

 ىكرو روك ذملاى ماعلا دحاولا دبعزن رفع قولو ةمقن رفالاسع آن مديل ىهوةنك اسءاهاهدعب وأ | باياح ىرصو نادي دجلا
 ْ سوسرطل نيدسو عت ةنس ل.قو نيتسو ناسٌتةنس لدقو نيتث امو نيسجنو ناةنس هللا دبعانأ ا

 «(ةقب رالالاس ردح ظعاولا ىزارلاذاعم نب ىتحان رك زونأ )*

 ةصتمهلاوي سنو كلاسنلاوةبفوصلامعاشماهبدنلا عمجاودادغب مدقلاةفدادغب ران ف تيطالا

 مالكل نم نس و نس نسا مالكا همالكن فةنسدح تازابعونا اراش الن اكو سانا ماكست اذا

 عمو ةضذ ماوعلا عمهرهاط نكي ل نم لو ناكوءاغلاب صةنتالودولاب يزال ةبحلاةةيقحمالك
 عيدص مالك 2 نحل اوّدن ثاكو ندب رااهللاءاكح نمسدلفا”وقان داود نينزاعلا عم واب هذ نس دب رما

 قلل اودوهعل |ضقن ىسفن نمف هرعا ال د وعأالل لودأالىهل أ كاوسب رى سل و ُلاسنآف بكى هلا

 كد ىنط نسحن اف قفا أ دةىنبدتاك نامبسهللا هئاعد نمو دوعأن البق تومأ لعل دوعأال لوقأ

 اهرهاتت لذا تنسحلأ دقو وحأأةمادقلا فاهرتسيلا |: ايف ذايندلا ف ىلع ترتسس مهللا ىراجأ دق ||
 لس ىوا_عىلعلحشدو نينسعحارلا محرأ اب نيملاعلا سور ىلع مويلا كلذ ىدضفتالف نيلسملا ةباصعل
 ءاممنعنيط ىف لوقأاملاقتنبلا لهأ انف لوةتامذاتسالا هنلادب أ ىولعلا هللاقذ «تاءاإ مو هلارثاز

 ذغلا نمهراز متر دلانهاقىواعل اشف قتلارننعو ىدهلاناسمالاهنمح وشب لهفةلاسرلا ءامع سو ىحؤلا ْ

 دعبام همالك نمو اروضوأ ارئاز_ ]غلا كلذ كاضفلفكانرزوأ كالضغبفانتر رن اذاعمنن ى حلاق

 فاول مدآ نبا نيكسمهمالك نمو تييحلاهنق كش ند قيرط ف شحوتساالو قيدض لع قرط نع تبيج ةثلطنطسب 1

 انزالسم زاصم ةسلبلا
1 

 رانلا



 لولا نم هدأ 0 عه
 ص ل ل ا

 ل ل ار مسا ]| عئاجلا ءاهتش اها هتش او نوما لان ح ىتحتاف طقدحلا :داراتككاملاقو ةنللا لضدرةغلا فا كرانلا

 0 00 ْ نملاقو هلةعع رم هيفريغت انف هعوقووناوخالاو لهالان ههشاكتساو تاف “الا فادئرال ماعطل الا
 2 َ 0 ْ منالاصدخ ثالث كا ئمنمؤملا اح نكللاقو ءاطعلا٠ نمليلجلا ىلا لصتي لعيرولان مقيقدلا فر م

 هتفيطوراصم نب رشعو بارخىو 0 0 0 ناكل ملا 4 ا 2 هي هرضتالذ عفن ل تاق 5 0 < 6 3 1 : ةسدم م هدهمد

 هيسسو ل 5 ني مق قونو حا 00 ءتالدإلا 1 ل كام تردابول ةسردع ةالئاسمف
 نيسهح لكن م راب 55- ربقفحوللا ىلع تأر ةهللادبع سد لافولاسعتهللاهجر رواسب نحامو نيسعتو ناسك ةئس ةينيطنطسقد د معاهد ىداَتلا 1

 را ا ل ١ هّنلا لصد هير هقللأ اوههحو ضد ونام هللاه جر ىزارلاذاعم نب يب نامزلا مكحتامئزارلاذاعم

 ةرولزملاةلب ,دماباشاب سر 5 نيتئامو ونيسةنوناعةنس ىلؤالا ىداج نمتلح ]ل ا ةريشعت سل نينثالا مول سو هماع

0 اخماد تاطاسلا ملعتل : ”*« (نار ريف نت راهح نب رادتكسانب هطب ننهدنم ن نيديلولا نب اهدنم نيع ماه سردملوًاودو : 76 نىك نبه نبى دما نب رمتمتنادبع أ مامالا نب اباهولا دبع ني ىححاب ركز ونأ)*
 

 ع اوان ريماذ مون وهو 8 ن روهشملا طافطا٠ نمناكىديعلا ”اهنلاو ناز ريغلارا دنتسا مسلي قو بكل هدنمو ميدارتاءدنم ماو ءءء .

 يو تانضر اا واستام ا نيؤر جى أ نانرك زوو وهو ملا فرح ىدحتد دبع أ ءدجرك ذ قبس دقو نزربل اثرا باهصأ دحأو
 تلع همودخىلاةئاطلسلا [ ناثّر نت اثم نثر ن !ثّدةوهو ناههصأ لقأن هبوقعل أ نا 0 ىأ ن أ ل ىأ
 : خويشلان ا ل يعم فاكستلا دبعب ةريسل | نسح فيئاصتلا ْ 0 تعفتراوه#تلك 1ْ ريثك اقود_دارتكم الضافاظفاحةعث هياورلا عم ساولخغلار ةاوردتلا لل ناكو تدع نبا ثدع

 لعتسش او هلأ ماقتس أ أو |

 ةمارك اى غلاب ث يحرج ْ محرلا د يع نب دش نبرسجسأ نب دمر هاط اأو ىضلاديز رئيهللا قاد ,ءنب دحر كم ابأ عمو نيئناههسمالا
 هماظعاوهزازغاىف طرفأو 1 ايأوهللاد. يع نسكلا انآ اه.عو ور تاب هاب و ىاهمصالا هرول سضنف نب هللادمع نم دس ترو دئماب 0 ْ

 رومالا ف هسعجار ناكو | دج نب ىلع ني دمتم ديعاب ا و ىاض#لا نام_#عنلا نن رجسأ نب دمت نيرجسأ سابعل ابو نوسرلا زبد مساقلا
 ىرخأو ةيتاكمةران ةههملا ا رولاسنىلالحرو ىةثل ادو# ني دج هاط ايو ىلا در وس اني سا نب ىلع بدس#تر 1ك« ابأ اوصاصإلا ١

 نىاهوعدب ناكوةهفاشم 1 دج ركب انآ اذهب وقوبلارودنم نيدج اركب انأو ىرقم لاف اد نب ووصت مت دع ركب انا ان نب منو 5 0
 هب عمتع وةصاعلارادلا 1 نيسان ها ريعودهاشلارجأ نير نب مهارب امساقلاابأ ةرصبلاب وىدنواهنلا دشن نوسرلا دع نبا ا

 ةصوأ نيد سره لكف ا اهبثّدحو|جاسدا دغب لحن دو عودا نمهريسغو نابمصأ مب رات فنصو مداو سةريثكا ةعاج و فادعباا 0

 قلعلاجلا هلو اند ْ ىيحلاحلاص أ نب رداقلا دعو رصان ني دمت لضفل او مهنمخويشلاه سنع بتكو روصنملا ماحب لمأو 0 2

 هدأ دلو ملا كلذ [| هنعىورو هتيثو هنرهشلر يثكح قاخ ف ىوغلاب ا كانيزجأنيدجآنيرجأنهتلاديعدمجونأو]
 راشب ان لغتش اهدا لصحو 1 طابخلاىو كنرلا بارت ىأ نب ىلع نسا اونأو ظفاحلا ىطامالا ٌكراملا نيباهولا سبع تاكربلاولأ ١

 هات عدو فارع || ةعاجو ظفاحل اءالعلا نيمّنلا ةيهنبدهت ل ضغلاودأو غابصلا نب راغغلا دبع نبى ء رهاطوب او ىدادغبلا |||
 كاءهلصوأو هسا ا كل اس ل ا م هناعو* دم م_محةزاجالا ف بتكلاقو ليذلاباك ىفىاعمسلانئا امذاملا ل ذوةريثك ١
 ةنمزالا إلا تصانملا 5 دهر 9 , ا تعمسلاتةناوفاوةذر ءماو افا ايهةصووهبلع ىئئاق ايذاط ار نب ليعمس ا مساقلاا,آهنع ١

 لدراتملا مدقو يللا
 فرش دقو راكلازعاشملا

 1 ثي ردم اةفرعمىدي رب ىدعب مشو تا ٌىد.هدنمزاتدءلوق ظفاح ا ىناوتغكلا رع نب رصن ىأ نبا | ا
 : |١ ىاسم قد مر ْدمَدمل | ىسرافلار ةاغلار. عنب ليععس نب رقاغلادسيع اضفاحلا هرك ذولفلاوهعلاو 0

 ىلا كلذب لئاضغلا ضور ]| فروهدملا ثي دخل اورلعلا تيب نم لضاف لجر هدنم نب باهولا دبع نب ىيححاب ركز رت لاعفروناسنيرانأا ٠
 07 لاهتبالاوعرضتلابسانلا | رهو هئارو نما ارعا لاف هموقدلا سون انلسرأان الود زاهر ركلءف هلع راومموق يلا اال أ : ضف بو.ولا دعب اهححر . | انا ار تف ىلصي مامالا ماتف د سمى هيدابلا فتاحخدلاق هنا ىتمصالاولا لصتلادانسالاب ىدر كاكو تاكرد ندرغا للعلا : نااغضلا ثروت ئامنلاو هلءاودالءادر سل او نونملان مفرط نوار ةناهملاثرون بدال ءو سو تدالا| س2 تعصو لوذالاى لا | ءوسنمىأرلاةلقو ىأرلاةلةنم لمعلا فعضو لمعلا فعضنمةلعلاو قا ةراما كدضلاةرثك لاقل فراخلا م لامو لوبذلا | هنا ءاسلعلا ضعب ىلا لضت اهدانساب ىو رن تاكو نيحجدصل | ىلع فنصو عهشم مدوماشملا كلردآورفاسايندلا | 0

 اعتملا ةمدذح باندا
 لاهتملا ةمدح بانج ناد ظ ظ



 ضير ا

 كسلا «امارثكر رود ذملا يعي ناكوهريغ لسراف حوت بهذي لن ااذها ب ىلصن عاق لحو ةسنمالالوضح

 تعا نينلازءانند ىرتشمالو ع ىدهلاب هلالضا اعاتباتبع ا هر ثعاسو تؤتملاهتداسا

 000( بيخأ نذ نموهفهاو شأن كنا د هنيدعاب نم نذهنمسعأو ا ةظعو ةريع ىعذاف نوذلفلا

 : ا ف ردا اديعووت قولوا هعيرأد نثالثو برأ هسا وُ رشع عسانءانالث 1 مون ةادغهتدالو تناكو ا افلسوالثمناكونيملاعال

 ١ لاقو ها ثمهدغب هدنمنءاتيء فا لو لاعت هاه جراضتأ اهدالو هو نابع |: ةثامسجتو ةرستع قنا ا (تس)نيرخ . دال

 مآ رث دوةنامستو ةرشع ىدحا ةئس ن ءةخاىذ درع قا تنسلا مون فوت لاك الالأك اياك ىقةطقن نبا ا رولا لم تبلا
7 

 ا نيعيسو س+ ةئسن نم ةرخ الاىداج قف قولو ةناسلاو نينا وتس ةنسباهولا دنعهن.أداومتا ْ 0 مايالا 1 ها

 ليا دبع يدي جر داو ا طيض ىلع نك سعر ا اسر ل عرار ّْ ص مرش لئازأ .فكذو)

 م ةعالادحأ نيدلا نئاص بّعلملا طر لا ىدزال دج نب مات نبنودعس نب ىبع ركرنأ)# |( ةئامغستو نيعبسو عست ةذس

 *«(كلذريغوتغلل اووعلاو ترد حلاو ع ركلانآ ارقلا مواعوت 1 ارقلا فن رخأتملا ٠ أ] هبتلودنم ئطمامدسعو

 ا ميهاربا نب دمسأ نيد هللا دبعانأ هي ردنكسالاب ععمفرص راند مدّقو هيابسش ناوفنع ىف سلدنالا نم رن ١ رضحو نيس سعرادعم:

 ١ فورعملا ناهيصالا مت نندجتأر هاطانآو ىردم ا ىدملا مساّقلا نب ى< نبدش صقداصاب ادع وىزارلا ٍ ءاملعلاةماعدتبب ىف هنزانحا

 | نيد ىنأ مشل ىلع ركلات آرقل اهسأر قو ةثاهستتو ن ”رسشثعو عبس ةنسدادغإ لخدو ىهريغؤ ىلسلاب ١| ناطل لا لزنو ءار زولاو
 ا هيومبسباك اهنمةرثك ابنك هلع عمسو طابشتار وصنم لأ خشلا تذر نباب فورعملاىرملا ىلع هلئاري ع أ | دتأو كانعلا بابا اىلا

 || أو نيصخلاننمساتلا ىو ناتسراملا ىضاقب ىورعملازازعلا قابلا ديعنن دمحر ركل ىلع تب دلل ار قو | [ريبككلاربز ولاهشعت فارط ام
 2 مالكلاالذلقال.ناسئاقودضةقن تاكوتنمكم سوةيهوراقو هيلعاعرواتن دناكو مدوقو رشا ترحل : ءارزولارئاسو اشاد

 || لصوملاىلاداعمت تاهت ىكااهنعل حر ولصوملا نط وتس اوتإب وط ةدم قش مدي ماقأ اديفمريطلاريثك | اونآونن رضاحلاءاضالاو
 || عمدو قشمدي هي عقحا هنالاقو لب :ذلا باك قواعمدلا نا انناخلا 0 ذورصعلاكلذن وش هنعذت أو ناطلس | عماجملا هن رانك

 1 ننامو تقم تداولا د[ ءهلأسو ءازسأه لعبت اوىزارلاهللاد_.ءىلأ هموم ا ىقملاهبلع ىلدو ناولس

 ا لوالاو نينامثو عيسةةسوداو مثال ندع فا ارو سلدنالار اندنمةيطرقةنن دعةئامعن رآو ٍ 3 وار نفد دوعسلاوأ

 ىمضاقدادش ناي فورعملا ميك نب عفازنب ف سول سان اوبأ نيدلاءامج ىنماتلاننيش ناكو عصأ ا 1 ءاقولا نبينا
 |١ هحربلح

 || لصوملابهيلعأرشناك لاقوىلاعتهنناءاش ناهتجرت فكل ذ قاس وهبلع هتءارقومتب و ةريرضش لاعتهزلا || كلذدسف فوةينيطنط دق
 0 مالدس اية فوفلمئششي شل ىلا هدب دق مث ئاقوهوميلع لسيف مون لكيلا أر الجر ىو وهن دع ١ انو 1 ةدايزلابصالادروموسيلا

 ْ لك ووسمةح اداه انف كا ذان فعن ع بهذ ولحرلاكاذ كرت رو رهام عن الومدي نمعبشلا : نييعتو هئانبافئاطو ىلا

 ا اههط لكون هلزنمىلا ثلا لخداذاو هيلااهرضد واهطمسش ولحرلا كلذ هلاهعاتس « مول 0 قزيشلا موب 0 همادخ نمةدعل فئاظولا:

 عبس :ساهرش ”[ةنس ةرسشعى د اهيلعةءارقلاو 0 الدان ىذلا هراك ىفرك ذو هدير ىنسعف.ةةرحو قرنيبام

 هيأ قورب واسف نسجت || ىطساولا بتاكل اريخناىلا!ادن مدثر اماريثكروك ذم ا ىطرةلاركونأ وأخ ش ثا اهي نتسسو |

 ثوكسلاورتلاتامسف © توكل [يماضتلار ملقىرح ةلاممادبلا لصتلادانسالابامهاور || هماسنم ىف هضرصل.ةىأو

 نينجلا هتواشة فقررت و قو قررا ىسن نأ كتم نونح ا سا#ردس م قدعاق هناك

 .ه سلتا ر ضع ؟عس.ئم نب د هللا دمعول ول ان دشن !لاف ناس نثبهو نيقابل ادب عءافوأ اوأ ان دشن |لاقو |توقرطم مهو سانلاب لفاخ,.

 هلبلق هيف تليف لل « ودام واخ ناكنرم . هاه باذكلا ف سلو مافخل 0 لجررهطو 00
 ىلاعتهللا هجر ةثامس#-و نيتسو عبس ة نسر طفلا د عمو ىفلصوملاب روك نا ارك أ خشلا فوتو ا ديس

 *(ىرصبلاىو علا ى ثولا ىناودعلا ارمعينن ىح ديعسوت أ ل.ةوناعلسوبأ 0 َّ 1

 1 م ن9 هع _01-

 امنوا ىدر سابع نبه دبعدرعتبهلادبع قلاب عيان ناك لادا تاما
 ا ةماعد نب .ةداتقدسنع ىوروامهريغ قلو

 ا معا ارقلا قصساى أن .هلنادي هنأ هعو ةرصيلاءارقدح وهو ىودعلادب وس نب قعساو ىنودعتلا ا رركحخ هللا تغتلالخ

 ْ دوما وب بداذناو رك ع را ] اه 0 ف ف ناس اتفالتنار تر ركوا؛لامفانناث باطلا :

 يل معبهف تافتلالا مدع 1



 اطل 00 0

 0 لعافلابأب عشرأمل رسالات هر ةمدلا اسال ٍآ

 ور ذملارمع نب ىعم وه نوكي نا نكمذ هتعرصقاةدنف ل ثديالاميرعلا مالك ىفاذاق :راغت حاباولأ ]تدل /

 راش غ نمتيدلا له ليضَفَت نيلئاَع كوالا ةعيشلا نمابع.ش ناكو مهل فيلح هنال ثيل ىنبفهدادعناك ذا ا ا 0

 ىناثلا فسوب نب جاتا نأ: در موملاور ةللادوعلا نأ نب مداع (ىد) مهريغن ملضف ىذا صيقن# ١

ّ 
 هنن ىلا ةادعل يس 0 ا

 ارهةىسلعت نمىسعفر و
 5 هدب نع وكامل

 هع نيريضالا ضع

 ندا لن اولا
 0و ا

 َّ اىبهملا هونأ ىبلكسالا ملسومياءهتلاىل_صهتلالو سرهن ردن ماممعدللا در نيس او نسا نا لود رمعي نب يح تادغلت | 000

 اروءذم تبمتنافدوعسلا ىلا ثعب اتااضأ هرك ذ ذمدقت قو ناسارخ ىلاو سم نب ةيبتقىلا جاتا ا!بتكف ناسا رخذ تمول بح تاكو ْ ١

 ا ولعت 7 ىدب فتدوف هللا لوسر هب رذن مني ساو نسحلان ا وعزت ىذلاتن لاق هر دب نيب , مان هفديلا ةيتعبر معلا ا 0 0ْ

 لعلو 0 ذرملا اذه ىتوعه ثا علسودوادهتب رذ نمو لبق نماني دهاحونوانب دهالكب وةعبو قدما هلانبهوو لوب ءؤانث لجهتلا ناف 0 ى- لئالك ”مانأالا بهذي لافمعنلاةتءرخناىنامأوهف لاق كلذنم ندرخ اوأار شك نمرثك الانيا او لسو هيلع هللا ىلص

 0 كلذىف تيبلا ىسيعنيرامولاق دن الا سيو ىح واب ركزو نينسسملا ىزك كاذكو نورهو ىدو مو فسوا و بولأ اوأأ

 نمروت زملاى:فلا نيبو
 تنس ةرحاش او ةاداعملا

 نىالاوقأ تن مترهظ هلا

 روز ملا ى-غملا ف يفت

 تح رخدقالا كار امو اح الاَمف همالسوهيلعهللات اواصر مشو نيسكساو نسل !نيباسكرتك امهارباو 5
 نسحأ امهردهتفف ةيسعلاةبب رغلاةعيدبلا تاطابئتسالا نماز بهو طقاسمتلعام رام ارقد ةلهللاو ١

 لايت أن نكلاف ملا لاف تدار كا هللا" حا اح انآ ممصاعلاف ايدتسااموواو حركت ١

 لاقفْثل_ءلع تعمق لاف تكسف ن نكره يع نرسلا كرة كان >ىادمب رغلاهذهف لاف نا سارخت ا

 ةيبتقىلا تك مثلاق ئسلان ءللا هاو ذلاَقف حفرت ام عنو عضولام عفر كنافريمالا هيأ ىتتل ًاسذااما 00
 لاقلاق بيب نب سنول نع مالس نسا ىورو مالسلاوكئاضَف ىلعرمعت نب حي لعجافا ذهنك" هايل :

 وهام هل لاق م عنش كلذ :لاق نارغل ا ىلاف ىافلاف داو فرح ىفلاق ع ناس ىععشست أر معن تب ىحأ بلا 1
 لاطاملهن اكمال سن الاق عفرلاباهؤرشتف ميلا بحأأ هلوقىلا< و اننا ٌوابآ ناك تالة لوقتلاق |

 تاهملا نبدي زئابماعو ناسا رتل نو لقاتل ل مسالم ءاخحالاتف هبأدتباام ىست مالكا ّ ش
 ساو 2

 هللا هجرناكهئاردزاو
 ى دايك داش داعروالضاف

 ليصاركعلا م
 رييدستلا ق 9 ىلا

 صعتلاهيفتاالا فرضتلاو
 الاسر بتكد_-ةو دئازلا
 ةسج كنونف لعلم
 قاعملاوهقفلاو ثردحلا
 ةمكحلملاو مالكلاو
 ةيئسة_طخاهل 6

 اهلوأ متادملاررة نمت
 اهئاطعليج ىلعهليد مما

 ىلا هئامسغن ليزحو

 مانالا ف ئاسصح ترم
 الف دكا ةطاحا تود

 رح عع ةواماعهراظأ خف و9

 لصع م هنأ الا ناسكتسالا

 راهط اهنعدغي لو لث اط هنم
 0 لئاضفلا

 نم حرصا |نامردملا
 دل حقاولاءارطالا

 : زل رشا نو
 اد دذاف هنافرعو

 ةرعتهأ نيناسقو عد رآ ةنس ةدوةعلارو دش باه ىف ىزوملان الاقناك كالذى الأ هللاوةردص ى أ نب

 ضرابدعب كرو تاقاثالث كتاحأ لاف [.ةحخانخلل ع نت لاعف نط الح هللا هنالر معن نص حاحا أ !
 لاق ندع ن نامعانث ٌد>لاق سدق نب حوف نع ىلع نير صنو رتعولأ (كحو) جرفنل_تلتقفار لا

 رهعب نب حاولا سفربمالالاقاماوردب لذ هءلعةراوهالف ذهللا قّن ن ه هناقهللااو 271لاَقف ةرم هيلاري ريمأ تل : 2

 كلاهملاتاروهلا عماسلا باك" قرارهلا لاق عام_ضدهيلدسيلف هللا و 8 : نملوش عاسشلاةراوهلالاقف 0

 ةعاسلان اك ىج ا ال ئئازهلاعف ىدصالا تر دل از متن ىوارلا لاق ةروداهدحاو 0
 ىلهللا دب زب بتكلا ىلا :ةد-لاق ىمدالا (ىكحو) طقاذب عومأ ل عس تاوابرعلا مالك نالاق مكنما 0 ١

 نك<تو لشلار 3 :رعيلا مهانررطضاف ودعلاانيقلات اديق لود 224 لا ناسارط وهون ةص لأ ثنا ا 0

 ىح ناكواذا ا رمعي نانا ةلليقفمالكللا اذ_يلوناوملاننالام اخ لاق ضيضحلاب 0

 لئاقلاوهورعشلا لمع رمعن ثنا |
 انيمسلاسانلاضغبااعدت 5 وة ضغلالاءأو ةالاعأ

 ةغللاو ا رعلاب قطن ناكو رهعب نبى كم طن طوةنم ف وعصم نب ا 1 3

 رهعل « وىلاعت هلا هجرت نامو نرمشعو عسن ةنس فولو ةريثكمداوومرا ماو فاك مريخ ف ةعيمط ى معلا ا

 روش داو خص لوالاو مبا !ا مضي ليقوءار رب ريخالا فو هلم همنيعامسميد ا 1
 كلذ ىهساماوالب وطانامز شاعاذا سم ارس 5و نيعلا جفن ل- ترلاو عمسهلوتعراضم مل |هتْفن رمعنو ا

 ٌةنك اسوإهوملادامهنيدو واولاو هإمهملا نيعلا 3 0 اواضن كل ذب يح : يساكرمعلا لوطي الانف
 ثأاهناوآو رضع ةيلط ز [|هيالثاودع هلليةامناو نالبع س قنا ورع ثراه مساو تاودع لا ةيسنلا هذه نون فلالا دعب و
 هلا هسلغ نك نةقثور اةيستلا هذه فاقافدعي وةمعملانيشلانوكس سو واولا مت 7 قشولاو هلئقب مهفديحنأ ىيعادع||

 (تاوضرلاو



 نس ةديلب نم هللادجو تاو

 امهنم حرف مو رثاذالن نم

 لومار رخفااملاعلا ىلع

 هنأب ىلعددرك قبق نومأملا ماي ىف دادغب درودق ناكر هوه صو هبات هشأ م ذمدقملار 0 ا لصت ما رعي“

 اصيصحت ناكو كزتعمل اىريغلا سرششالا نيةماّئسشب وبا ءاجذا بابل اىلء مول تاذوهاسجابفدملا لصن الدم دعس ىذل كول اةمدحلا
 رعلا وع تافرارخ هل رقدفلل ندع الا لد دا ا راما لا ردا ل يح ع سكت

 اربح بطلاب وارهام مول ابو موعلافالتداب افراعاجقفالحو هتردوفهّقفلا نعود ذو مسن هترهاشف أ د
 ردمأ تلعاف تاع ةقوهألأ !لاعذ ءارغلاالانل_:طاامو نوكست نم هلت اةف اقذاحاهراعش ًاوبرعلا مايابو ْ تقرر ع واوا
 مالكت ماكتفد.ثرل ا ىلهءارغلا لشد براطقلاقو هي هلاضتا سس ناكو هتقولهراضح اب اف نومأأملانينموملا || داستحاو بصتملالوبق نع
 ءارغلالامف نحت أءا 0 1 دق هنا كمربلا بح نب رغعح لاف تارص هدف نال || قاشاب دجأ عماج ةهباطخخ

 ناد نوماملابلدتاامءار اتادادغت رات قبطالالاقو هلوقذءسد :رلان سستساف تنك عامطلا | بك اوةرولزملا ةيضقلا

 ىراو- هيلكو و راذلار 2 نمور رعكد وذي نأرصأو ةيرعلا نم عم امووعلا لوصأ همام فاز 1
 نمةداف الاو لاغتشالا ىلد
 عمجاف ه ةرو وهشلابتكلا

 سو ننس دود اف :ص ىدنوم كم نوةار ولاو ىلع ناكسف نيةغنملاوءانمإلاهمزل ا ونيقا ارولاهلريصو 5 َن اوهرهأو ةباطلاهبلا : م | 42

 .عاشبلا» نكحامألا دعن ناان در او ىوارلا لاق قاعملا ناك ادتباو سانل اىلا عي راد نمر كادعبف از انايديتك ثومأملا ١
 عاشضتنا ىأ هناوعفتناو

 ءانثأ فهلاهجربتكو

 ىلع ةغيطل ةمسشاح ههزد

 ا و راف اعف هءشيعنانع دف باكل ا ازهمىلا مسمامةحاطلان هلا سانا سيل هتلتسام ىلا كولا ياروح

 تيلمأ ىذلا نمالوق طسرأوأح .رث مة تاعمباثم ل غذا سانا لاو رأس لاف هتيلءاوأ اناودتا ةمالعلل دئاقعلاح رش
 ارمعر اوذساق نوبعام سانلا غلبت :ند اولاهوهيلانوقازولاءاف-ةقروةثامف ددجلا لماف ىلعساخ 00 ا

 || لهس ن نسما بعضا ناكرك . رهتوهو هيامصأ دسحأ نا ىاعملا باكمئالما برس ناكو م هرد دف اروأ اضأ تتكو ةزاجولاو
 | مق قرضعالت آر هلا نمءامسش أ نعىبل اس: لازنال نس اريسمالا ناءارغلا ىلا ب ةكسقو رك ذم دنقلا
 هياكاللاةباككلاةرقامف تلعف هسا مسج ابك كلذ :لع و الوصأ ل مم نأثبأ ارت اغبا ا

 لجرد سما فناكو ملا جرخاو را اورو مل داو ةلاىارك 1 لك ع - اوعتجا ١
 ًارقب كلذ لعلك ث آر ةلاف رم ىداهرسسفف باكل اةتاف ًارقفأرقا هللاقف ءارشلا نمناكو هيفنذُوا |

 ةقدلاىفاهةفاون ازاتنتلا

 ةيدوعسملا رش لعةيشاح.

 ق-اءو ثعلا باذآنم

 عضارلاضعبعوتاوح
 هللا جرفوتو) نارا

 0 ةنس ةرون زبلا ةبصقلا ف

 : ( ةنامعسو نيعبسو عسا

 الضام انملاع هتبادجس رناكو

 مولسعل نم لاذ اقدم 1

 نسع فشكيو انوباعص

 اهباح اهتاردخ هوجو
 " ةيئاضلا هراكضا تاني زو

 اوعمحانيذلاسانلا ١

"84 

 'روك ذماناودعز بر كشدن ركب فوعأ(

 ا مؤلعلا او ف راما تأط ىف

 ١ هداسلاسل ا ىلالصتاف
017973196 كاف ك0: 51:21 1127 119727 201701027 7م 1 4 : و

 لال طع اكحلا 100 1-81 عما سا طالب 
 ا لا د

 انعارغلاالول لاق هنابلعث سارعلا ىلأ نب ع (ىحع)بدالانونفوةغلل اووكتلاب مهأ ءاونيبقوكسلاعربأ تاك : نلطلا داسميف كرعَو

ا, رعلا تطل ءارذلا وز اولي تضواهماخ هنالتن و 0 ا اردد ةداتعملاةَعِب رطلا ىلع
 نملك اهعدب وعزانتت تناك اهد

 قوكلاى د داع ارقلاب فرتملا ىمل“الا رواقنم نبهللا دبع ني دان ز نب ىيكب ركزونأ)*

 *(رقنمى:ىكوملسقو لسأ ىن كوم

 اوهوئاسكل اندسحلا اى !نع وكل از او بهذتف مه ارق و مهلك اودعرب داعم ىلع امو ساخل ١ ماكتب ودارأ

 ىلإتعجر اذاو نأ 7 تاففع اذأق ن علل ارمضطلا لهأ عابطو ب تارغ ءالاو دبل لهأ عابط تانينمْؤمازعم 1

 السلا تاقوأب ذوي مها ىح ئثىاهسفن ف قوشنت : الوهبلق قاعتب «الوحمملا جاتح اكن هد امو

 «2ىتحهماعلز / لفايضاة ننام اوناكسف ةاضقلا ام دداعف مهطبضت لف ىناعملا باك المال
 ىلع هلءضسنت نادارأ نمل الادح ر ختالاولاةوهباوم بكمل سائل نع نوار ولا هنؤخو املا ناعم نيعرئاأ

 نيقارولاعدف ءار ةلاىلاس ال اك. مهردب فاروأ
 لكوني عم ا لانبتامنااولاقف كلذف مه'لاقف

 ْث وةيلعديزت , نآدحأ نككالو ثمل معن )ب اكوهوةقر وفل 20 و هريس ءا ير للا

 ىلااردتبافئاوح ضع اضم. نأ ءارغلادارأ امون ناك الفوهلاهيئنانةليءارثلالكودق تومأللا
 نايراشام زد: ةرفاهيتموحا ولك مدع تا لع اطضاناهمدت :« اهمها اعزانتف هلاامد-ةنءار أ العن

 نملافهيلع لح داسإفهاعرتس اقءارغلا ىلاهحوف ه.لاربكلا كلذ عفرف ةريفت ب حاصل لك ىلع هلنومألملا
 0 ىكعلت هن نك ماذا رم لن لاق ينمو اريمأ نمزعأ فرعا املاق سائاارعأ

 ًَّت !تدشدت نكلو كلذ. نءامهعنم تدر د غل نينمؤملاريمأان اان لاك اذرؤ هلءدعب نأاهممذ>اولكىذر د

 | هللا ىذر سابع ننان هو اص ١ ١ فطام ًاوااهملااةبسةمركمن ءامهعفدأ



 عئرب و ثالكشلادسقع 0
 لامع ةيقاثلاهراطن اىدأب ٍ را .رخن يساهم ماكر اه معهللاى ةروسأاو نسعلا كك سمأ هنا اههنع

 ىلع ابطاوم تالشعلا ||| الالضفلالهاللضغلا فرعنالل هاجابتكسا هللاةفاههنمن س5 تناوامهمباكرنيثدحلانيذسهل كمت || ٠
 هانفأ ىبحةدافالاورلخنلا | ن رس ا اينذكلتمزلوابتعو امولل_تعحو الئاذنعاميشءنمول نومأملا4الاقنلضةلاووذ)
 هجرناكو.داناورهدلا ا لدرل ارك سلنامهاعفي :بسارفلا هز 2ىت رهط دّقلو ١ مهرهوح ن ءنيب وامهردق نم عفرلب :امهفرس ٍ ١

 ذيدل عيطلا فيرط هللا ١ واش . دل نب رشعهالعناعامهتشو دقو معلا هلعمود :دلاوو هئاطاس ]هعضاوت نع الث نعاربيك ناكتاو
 ماني ةرضاحن اود ةبمصلا | | اغلا لني! ءيقفلا نسما ني دج ناك اضيأ برلمان لاقوامهلاكبدأ ن ىلع مهردفالا ةرشعتاو
 لرعلا ناسبل ىلءرعسشلا ١١١ هالات هيلع لهسالاهريغدارأف ملعلانمبايف راتلا لامعن ألو لق ءارغلا لاقت دشعا اساووءار غلا ناكو
 هيفىشعي و ماظنلا غلباب أ لاولامتهّما كو : لعتاهلاقف هعنلا نم باب نكس افةد رعلا ىفراقنل تمعن دقاب را
 عارعش بآدوهاك ىشمد ا لاّمف هيلع ئمثاللأت ثةعاس ءارغ هلأ رك اهسقووهسلل نيتدعم رشق[ مسق ىل صلح رى لوقتام

 رتعدقو ماعالاومورلا ||| رجل مامت ماعلا سياف ةؤابصلا مانع نان ردسلاامناو هلريغصتالا دنءريغصتلااللاق ئ 0

 ناةبفاكحسث نم عضوم | قدرك ذمدقلا سر 0 ارشب وأنآ تنك لافءارغلا نعم ماعنيةل (عو) لازنعالا ا ليعءارفاا || لايت هتان لك ْناكو وانهههن 0 دامعاملعتبنو اك كلا 1 طا ا تنعم و كلثمدلب اممد[تنئطام ا
 0 0 ا ما هع واسش هنمتلعتالوأشىب 5 ا يس دحاو بند 0

 لا لاق مالك كلذاسبم || كاسي ىتحهطيناصت ف فسلفتي ناكو هلزتم بناج ىلا هدم ىف سانلل سلك ءارغلا باعث سايعلاوأ ||| تمحو ماتملااذهفاهشنأف 1 لاقو عبط هيف نكررلفمدل لا لع نما يش ملعتن تأ سبت 2 مشا انآو ىيععارفلات 0 ع رادنسف ا
 م :لادانسالاو) حراشلا ملعاوهو كاسكلا ملف اضع ناك فرك ءارغلا نم بمعالفا مصاع نةلسلاتوتفسالفلا مالك طال ف
 لاواعل امل ارك ىلأ ع نءىرونيدلاةفينحو ا اهاو ردقو تانبالا ا نارك مسالاىلاىأ | ةزخر هورس ند لح لوبصنتو عفر 00 - نمئن ىسغن فوتومأ ءارغلا لاقوهنموذتلاب

 فطع هيلادائسالاو هلوق الإ
 قرم كف 0 1 هيقافعت منا اردنا ىفاس ]اح دع لل د رالا نمبيرح ىلعاريمأ اب

 م ا ىو طجاذر قوطت لشق سل #2 بابي نورعلا كِل ىنارت ندع بارت ىف بحاح انعممام

 هرب ؟2ب ف هيو همكح
 0 0 عا لعجودادغبىالقتتاو ةفوكللابءارغلا داومو لع هّنلاو فوذلملا ىموم نبالتادالا هذه تدج وم

 ىلا ئش 0 دانسال 00 اهرخآ فتاك اذاقةتسلا لوط عمعن وهتيي ىف جرتسالشاعملا بلط دب دش ناكواهبسماةمرتك أ 5 ىلائتلاداتسال اناف !

 ع ساو ار هع باعاح [ 227 ءاهبلاباكورش الا نمربك ًامهدح ل ك-شملا فنا, كو ىاعلاودو دخل اامهوامه لك ذمدقملا 00 0 ا نارك لا فيت اضَحلا نم هلو مهريد ودعجحأم ملغ ىرغب هلهأ ف امون نيعب راهب ماق ًافةفوكلا اىلارخ
 ا دانسالاى أ (ةياع ْ سا. .علاونأ 2 لا طال الارتك ١ آهيقد ءأرو ةجرتل اهزه 0 0 /

 زك أ (صو 0-0 ١ تلعثل سدأ ةقضطلاىلعو ىرخأةر وص ل عدبت 70 ومدري هنأر سخيف ام وقد ع | قاع ا ْ ِ
 : 2 قسيلوةإبلق عيصفلا ف تسيل طال اضب ءاهملا باك ى قوةريس ةدابز وسن ةرثلا ىوس عيسغلا ف 00

 0 1| نا ارعلاىفةينثتلاو عجل اباكونآر ةلافرذاسملا ناو تاغللا ناك هلو لمت *ىفالا فال_:تانيباثكلا ا
 سدلل(ةنعوتلاةعساطلا ١

 0 0 ا لل فورا راو رداوم :لاناكو ناكلا#لآ باكو ناقل كر ءادتالاو قولا باكو
 0 ا 0 1 لو مزالم باك نياك ىنالاةنعست هدي ذخ ايوا ففحاهاكدبتكءار ذلا لمأ مداعنسةمل-لاقو بتكسلا ش

 دار ب أ كو ترفل ا ةنالتفار ملأ بتكرادةموةقرو نو نيباتكسلارادقمو ىرابنالار كرون لاقةعشيو عذاب | يكلم 4 5 100
 ٠ ةيتنلأ صفيه

 ١ ةلاطالا ف و-ئاهرك ذع نءعتم رضأ ةروتكمل اهله الرس !اواولاىور ىلءةديصشب مهل |نيدهتمحدم
 ةيفئصلا ةعسالل فصو ١

 (هب صتقاذبل انسمو) ءافلا جتشءار ملاو يلاعت هلي هجر ةذس نو" ىوثالثهرغو كمي رط ف نيتثامو عبس خس ءار ملا قونو

 ٠ مالكلا ىرقي ناك هنالاهعينالوءارغلا لمعت ن كمل وءارف 4كليقامناو ةدودعفلااهدعب وءارلاديدشتوأا ||

 ٍ  0لا و رماها درب عوفأ ا ذو باقلالا باك ىلاها ار ءوتاسنالا ناك ىاعمسلا انفال كلذ ١ دمعالاءابملا باك لعلم

  0براز قددي تيفال ىضر ىلع نيسماةعتو رشح نال أ اكو ةلادإا و اداب ١ قودهو دعا فرح ىلع

 يكسو وول ذم ا نرحوةنامو نيعل رأو عب رآةنسس هندالو نوكتفدنس نيةسواب الث شاع ءارغلا نال !رامن هيف ىدنءاذهو

 ما نوسم ريغ نونالا



 هب ريمضوعبلا هلوقل فصو .
 راخلاو فذصلاىلاعجاو

 هصخمو ر روصعملا لعل اد

 ىلا ئشلادانسادارأانا

 اذا كد اعون
 اوس لد 39

 ريذن اديك ناجل وذل

 هضاح ىشخل ادا

 !ذتمملا نم مهفنمراع ىعم

 اذهف رع 8

 جرادماوقترانيذلانمو)

 لوح ريب ةدامسلاوةْر علا:

 (هداز سلب رمت ةشملا

 ءاضق نعالصفنم هول قوق

 ىلءموحرملاارقودر هاا

 رهتشملا نيدلا حت ىلوملا
 ماعز اتراضو لازم رعب

 ةهظع هلق فت اناس لوما

 0 ا 1

 د ل موك

 ثح هندامسس سو ع#

 قلالبلتلاةنسزالا ف لسو
 00 هللا صانملا

 500 نيثدلثد

 نسجت اهنذ ةحفيط دلعحمم

 ةروب زااةغيطولاب لن م
 اها مبسم راش 0

 هس رمل ةيلنطماو سعب

 ىرخا ا كارت ةرادكلا

 وهو قون ناجلاسرادملا .

 مدين د رقددمىفاهت سر 0

 "رو هناا را

 نسم تاجر نكد

 ان عبياملا فيطا لكشلا
 تكل اان اقايعاسرب

 ا يلا ْ

 ال2277 1 7 بمب

 م

 ١ ريل ب تزاغو عب 5 دانلود نيل ةردملا كسر ىلا دا

ا رواظنمو ل-ءأ هنا نكي هد عطقالا ناك اذءونأ 1 ساع
 ٠ 

 || توكسو ممارسكب وهفرش:هوننامأو دسأ ىدو ىلندلا ىلع مالكلامدستدقو ءاراهدعب وواولانوكسو
 || دعس نبع نو زر عن. ثرااهعساو سعامم نب دسعن رةئموه ءاراهدسع وواشلا قو نونلا

 ا مهريغو مسييلعتلاناو ذر ةياععل ا نمريثك قاخاهملا بسب ةريبك دق ىهو ص نب رم نب ةانمدب زنا

 ١ ادلخىنعأ مهو ىرتنملا متهالا نيورعنبهلادبءانباةبشوناو صو هش نب سد شو نأ اودص نيدلاخاهتمو

 1 تبينشلو حافسلا َنيْدِمْؤ اريمأ عمرو هشمى سلاح رلا هنو ةراطنتاو ةغالبل اوةحاصقلا,تاروهملاابسشو

 واولا فرح ف ىرتحلاةج رب قرد وداع دمدق7دقوامهريغو ىدها اور وصنملا عم

 « (ىوغللاوهنلا ىرقملا ىدي زيلاب فو رهملاىودعلا ةريغملانب ةلرابملا نب ىتح دمتوت )وع

 1 ُثدحَو دادغب نكسوده زعز دا ارةلاي مايل هفاخىذلاوهو ىرصبلا ىرقملا ءالعلانءو رم أب حاص

 ا || قرساو مالس نب مساقل ا ديبعولأو هنباذه#+ :ءىور وامهريغو جرح اوءالعلا نب 0 نعام

 اونا دل .عمسانباتييطلا نود جوت وىرودلاورعوتأ اوهتدؤحو هذالوا نمةعاج-و لضومل امهاربانبا

 ا فو رحف و رعابأ فلاخو مدرب ريتؤو دالخخن,ناجاسذالنونأو ىلدوأ 50 و ا

 / ىدولالاخىرتااديزب ن ةللا دبع نب روصنمنيذي زب دالوأ بدور ناكو هسفنلاهراتحخاةءار اوسع

 || ءارقلادح وهو ةقثناكو هند هدو تاكو هر حى نومألا ءذلو لعقد .ثرلانور مبلصتا مب سنتي تاكميلاو
 | نّودمرعش وديك ماقالو او سطات لاهتلاكو ا اقودن د ناكو وعلاوب رعلات اغلب نيملاعلا ءامصغلا

 ْ هقر وذدعلثمفو كمرتلار ةعل ف: صئذلا ىتودالا رد اننا لاثمىلعةغللافرذ اونباك فيئدصو

 ا فأن 3 (ىحدوز) امه :رصاعمناك نمو د#جأ نبل يلخئاو ورع أ نعسانلارابخأوةبن رعلا لعذمشأو

 ا فلآ ن مانت ردىدب ريلادت أ ع نعستكل دو 2: ..هاتعل اى اتدهثلاق ليععما نب تييطلان ودعت

 | نعدح 1و تاقرورشعداخنار 2و ةقروفالآ ا ةرشعدل ذ وكف ةضاخ ءالعلا نب ورعىأن ءداد

 ملع ةعسلور عىلأ ىلءهداةءاناالا هلمعضو ءادئناق ضو رعلاهنعستكواهلظعا أ ةغللا نمل يلوا

 ا هنلدت هو رمتوت |ناكوءالعلا يور عى ارادءازس نايبصلا لي روك ذملادمتوت؟ناكوتغالاب ور عفأ

 ْ باكو» رك ذمدقملارداونلاباك فيناصتلا نم هلوةهاو رلا ع صروك ذملادمتوتأ ناكو هناك ذاهبلا ليعود
 ١ أ ع نعلاؤسلانمترتك اىدانملا ننالاقو لاو او ولا فرص: ة*ةوذودمملاو رؤدقملا

 : نأ ارقلهأ َمهدعب و ةب رعلهأ مهضعب انتو مش ن مددعل مثلا نم هتلزئمو قدصلان نم هل ةوىدن زيلادع

 .هلزكعملا ىلا ليملا نم هنلع مهو: امريغئد دنع بغرب الو عام نع ةدبالوودصتقُت :وهاولاعذ ثن دحو

 مايأ فس اح تاكو هب ةيدنمكذ :رعمنعالا لاذامو هر كو مالسزب مسالا ديبعوب أبي رغلاهتعىوردقو

 امأف نوما بدو ور وهونيمالا بدوي قاسكسلا تاكو سانلا نار د ددحاوس اعنف قاسكلا عمدشرلا

 هيلعزنأ ب تن ادمتانأ ]سها هان | نافنومأ املااماوةزج فرع ءلعذخأب ا نأ ٌقاسكما | ابأ اتافنيمالا

 ةلعسواف ةداسو ىلءسلاخو هورس نسل. .ل1ن | ىلءامون ىدم رلالخد مر ”الا لاقز ورع أ فرح

 ا اهفدلاو نياك م نينثا ىلع عض 2 قاضام ليلا اقف نك ياء تقبض ىلا ىدن زيلا ل اقف هعمهساحا و

 هلللاتف نينمْؤملارعمأ ا كادفهتا ىباعح و اللاقفْئثن عىذب بلا وما لاس ونيضغا تمنيت عسنال

 تادخدىدب رلالاقو اخو لد وانس كان ذلا اهعضومن منسدح عضومف طقواولا تعضوام كرد

 ١ تدشتافاه رهد لهأ لجأ ن نمتناكوهينغتة نبق هدذعوةضغامندلا واموت توم اما ىلع

 : نفانوهسب ىلق ١ فى :تنمرو ا ىترحف ملاط أ تعرو

 .كئاعلا ريصسملا ماستم اذده * ىزواحتو ىرخخاف كتر عش مخ

 نئالكلوح و نسكت وغملا خرق 5 ئووهلا هن رضا ىف ماقمازه

 -- ااا 0

 دوأ و5- 2



 تقشزار سانفلا تل

 دايو - 0 ا ىدب سل ملا اعتسا 1
 «(ناتسفولا توم ىديزيلا دسو قرط لاملاوتح رح دقور د #لاىل اراغنأ ى "كف امةدصتي مهردفلا 00 نانيعالا ءالعلا موز || 1 1 احس اجلا ريافعلاماعنالااذهكلو ناركشلاتلقوهامولات |

 هى اقدصق مما ردا ا 3 وم ريم اي لاتفدي رتامدتتغلب هك ان.طد أنام مايالا زهق اندتعاملاقف عطاني دوهتءاصأ ةحاش َ 00

 ناضج ءاا را ]| ىدن '. زيلارضح نآ ىلع م الار ةةساونوماملار 1 فاق لحاف كو ةهراذق ٌكامر تاو ىلع قاضتة الا | ١

 اسف موحرملامقتنادقو | ضبع ارخاوأ لوحندلااههف بلطي ةعقر تكي و هؤافدت هدنعءرستالا سا<#ىف تومألا سلا ةابابلاىلا ||
 تيا ام دلما | اهضغذ نوما ىلا هادا موتة هةغتر مداغلا عفدو بابلاىلاىديزبلا ارمضح نومأملاسل-الفهنلاءامدنلا

 رطل لك الدباب كاأ نانا الع كل 5 باضأ ونا اوما اريدشأب ب وكما اذا ا

 رانا ل رتام 0 لير عر ا حو رد ا ا رضح نم لعن ومأملااهأر هذ ١ نام نافرعلانم حلاصلا | ياعأ ضعي او رتارأ < متمادحاؤ ف 0 1
 رود نايت | ار 0 كا ل انذهلثمؤكلوخد هللوشس |

 ريمأ ا,لاقف هيلارصف كل ءرايتخالا مقوذخ نوم املا هللاعف رهط هللا ىوسرا. خا ىسغنل ىرأام :
 رتفافآلاو هيلا جرت نأ تدبدحأ ناف هسهأ ن نعدجت أدر ىننكاملاعف ليفطلا كب رمثتوك افنينمؤلا |[

 |١ ةرشعد زر , لذ كسلا شع نمو ك نم هعنّشي كل ذبح اللاتف مهردفال" ا ةرسشع ىلع لاف همك دع (

 ْ هااهلعنومأللا هللاقف مدا دسم نومأملاو فال 7 ةريدع لءفالآ 1ْ

 مسأ لاحلا ذه لثمف غال اذهضبقلوش وهو نومألاهيلالسرأو الور جو و دليكو كلاب هابتكم 1
 قرار محرج اولا( لحود ا عيج افي رطناكو هنمتاذ ليقف هلال ثم ىلع هتمدانم نما || . 1

 لراس را ْ ْ 0 :لالوقن 2اس كلالاأسر رك ذا ىدب ملا ناهناثم | ١

 هر دل ارهيرعلا توكل" رتص شيباعرتتا ايا ٠
 : هلههملانيعلا عتمتن ريعلاو ىرابدخلا نم رك ذا ةداح وا اءابلااهرشا ىفوغارلاوةمعملاءالنا مفي ركا ١

 ةسردم م نر شعب ىاح |
 ةسمع قلرول ىكهط

 كرد ردم مث نم رمتعو

 ةسردع مث ةرون زااةغيطولاب
 من نيئالتثبىرسك لاب |
 تاقوتبةينولا لت اةسردملا ١

 لا سود را
 ا 0 1 رهمنوك نات < قاسكلالاعذ سولار س نمرك ذلاوهو ءاراهدعب وات نمئانثملاءاملا نوكسو ا 0

 يس ودملا اع رقت ا متدق مالكلانالباو درعشلاىدن لالا ةفعا اوقارب دقتلا اذهىلع تيبلا ىف ناكريسم هنا ىلءابوضنم :
 اركاب ناعلس نالظأسلا : ضرالا هتوسناقيب رضورومرهملا لاف مالكسلا فنأ انس !ٌمكواللد ل ىهوةيناثلانوكمالةلوذ ةدنعا|
 ادلع لج ّْ را نينمؤملا ريمأ رضع نكت ا ىكمريل ادا خ نب ى بح هللاتف دمت ان [لاقو 7

 ناطا لا ةرسم لا ذانغلا] وةاناثلق مءسهْذأ ارذطظلاةوالحنا ىدي زيلالاقف كيدأ ءوس ممل اون م نسمح "الهدا
 يبل ناطلملا ناد ١ تارعالا قالت خا صّتخ ءاوقالاّتا او ةلاطسعباب رأحالطصا افدب دي نسل ءاوقا تنماا قا ا ا
 ا 0 والخ ا ىرعملاءالعلاوتأ راش انهىلاو ء اوقاالافارصا ىعس كل ذتافر 3 8 عفرلا عمبص لاب( 0 1 اركودافا واه لفتشاف | فالثخالا ناك اذااماقار ورح الاواءون صنيتبلادحأ نوكي تأ ريغال اريساو عفرلاب ىو رلا فرح | 0

 تاكو) هاباوولس رجلا | نارغلا عتةفص قوهوامهرك د مّدَقملا غتر او ىذرلا دلاورهاطلا في رشلا اهم كرت يلي وطةديصقا)
 تابعش لئاوأف كلذ | فارسمالاوءانك الاوءاو ك ةالانستلاسءاسرالا لع تس 0
 ةنسووه5 كلش د : ع ةومانرك ذل بانهةرك رك ذللااننةحاعالو مدسقنامرك نبا هنعمل ها ةاعقلعتممبلا ازهو' ْ 0

 (ةئامعستو نيعيسو لدقلاازهو قاس كلا هلاقام مةتس اذه ل فا اوقالا عاونأ هل نم فارم ءالاناليقدقو ريغالدامشتسالا

 1 يالا تاجر 0 6 0 د مدعم ا و ملا نتوره و يلا | رعش تلاغو داق نعالتشام .هتكلالمخ د ناك نا

 ,ةع رولا دمع عيطلاف ذ ٍ ْ اا الكابل حالا ارم مدارقشاذنذعيطاتمتت در وأو عرابلابك ف 1

 مياشملل ددوتلا جدك هلضافلاةرسالافتنكىج م د عممأ ْش 3 3 نأ 1

 مسوملا اد درتمةسيفودلا 0 هلهأب ع نمك|صأ ع ماذا د ؤرضاالا تن لهتنأ نمو

 مود انآ نم اروسسمو



 0 ىماشلادب 00

 تأ نمار 00 0

 "000 ها 2

 | فلسلا نمتس.ةبومادالا
 5 دعت ىؤرد.ةوماركلا

 ١ له هلل يقف مانملا ف هتوم

 اريثكلو 1لاعف كإ هللا 5

 ا لاق ىدعب اؤاس تذل 7

 | فدكو هل تاقو كارلا
 حدا راذلا تدق

 | لاق ىلوالا ىلاة سلا
 رن الارادلا ناك إل

 هلأ نوئموب نذالريس

 ايندلافورخ“ الا مويلاو

 نود ٌضء.لاب عابوجألاب

 ا
 تاولاب هدب غبص نميو)# ٠

 م ءاضيبل اديلارهظاو مولع ا

 |. موظنمو روثنملك ف
 ْن ىف دي زب ىلا هئيست برك ذك رثلاءذسهلوأ ىفقبس دقو مهملا ب نق ىدع نين ذأ ص الكوم أو 017 ةدلاتاذا فنشو

 0 كرت .ر 0

 | نامزلاد تدلقو هنالك
 | فرتعاو هناعوئصمر ردن
 قفدهشن دارو يملا ف ةقايخملا مسالا ىف ةكرشلا طافلالا لكديق عسجسءانعم قرتفاو هلظفا قف فد :اام تاك ءاسعتو 5 .لضافالا نمريثكلا هلضفي

 : نيدااءالعىل اوماةداسلا

 رعاشلادرب نب راشب لاف هبفوةرسمبلابةثامو نيتسو سمنة نس فتامو نعلاوةرم ةءلازو هيجل كو رهابعلا جب 1 . | رمتشملا دج نيىلاع

 ىطاشلابت مخ تئالف اريغص د هرم عابم تنكدقا دل ةانآ هرك ذمّدعملا 1
 *«(هدارىوانع

 تانعةنس هللاهتحردإو

 ا ةمصق قةئامعستوةرشع

 م لج ءاول نمهسس راسا

 ١ ضعب ةاضة نم هولأ ناكو
 لعهثاهجرأ رق تابعقلا
1 

 | رهتملانيدلا يخل اوملا

 نيدلا نانسى وملاو لواعملاب
 | ىواضيبلاريستفت ىشحت

 ريال دوج اواو

 نت
 10 ا كس سسساس هس سسسسسسجب

 درعن.داج لود نمذوخأ [ءاذهوانأ |تأق ءاصقلا قف نئدحلا تاسأ :اردان ننمتننلا ا ْ

 درب نمكمأ ري 0 هرب ذات نآودربولا تبن دة

 هفاصيلا ارخآ 000 3 اه 00 تلو - هماظع» 1 را هسفنع 0 ناب
 2 1 نموععر #* رار

 ا ءاوراستلل :نارداوو رابأ هلتاكودملولا نت ةينش ىف هرعش نمعوطتمدربملا سابعلا أجرت ققيسدقو 1

 لهول اعف تقع ع نمىلاولافرعن لاف ىنتنأ ١ هلُلاّمذ ىدهملاىلا هيأ ةونااعداال_-وذس أهلنا

 ةسدن ىذ زبلل ناكو هناثنس اوىددهما لهدف سلا قى وع بعص 'وتثدعل ةعاس رأ ىلا بهذا ىف 6ك ع

 ون او ليع مما مساقلاول او رمهارب او دمت هللادبعوتأ مهو سانلارابح الةاورعا ارعش ءايدأ الع موك نش

ووهتسأ دج ناكوةمدر ءلاودغالا ف فلآ آم هاكو قده“ ابوةعبو اوهّنلادنع نجرلا دنع :
 ا له اعلا اودو مهرعش ًا

 :تاسأ | ةلج نمهرك ذوو ا ىعازلنا ىلع نب ليعدم اورامف ا

 انوعتا' دع تنك اماذا 35 ممافعرطخاذتا كرمعل د معمق وح ىذلاو نعاظتأ

 محر هيتيعش ذاوهالو دب لاس هئعأت ااه هيت مقش #2 مولأ ند نامزلا عم هم ىلع

 ىامالاكتنداقر * هدلا كدعاناعر كا او ىباةبال 3-3 0 لئاقلاوهو 1

يرتدةناكوهربعرخ 7 !قهعمس لقتو هيبأ عمتومألا بدو: ناكو: هلع .> ةريثكراعشأ هلو أ
 ىلانومأملاعمع

 ىكاعتهللاهجرا مب ىفوتفرصمىلا :عمج رخو مدتعملا مانأ ىلا قب مث ا ؛ دمق«.ةمدخ ماقأوناسارخ : نسعتلأس مري اضن

 : هناقورعتاكهنار هالغااوناسأر ع ىلاعت هللادج رنتئامو نيةئثاةنس قوت هنافر وك ذملاد متون هدلاوامأو م نذلا صاخالا 1

 نم تومأملا عمج رشد ناك 1 1 30 27 ل 0
.->و ثور ع نومألملا ةماقا تن :اكودادغب

 ىادلاو رعياالعا ارقلاتاةبط فتد
| 

 : نيك دوم ل 9

 ماوعاب ةناملا نودع تلانم عع ليتر دا نا كافواكلل دع لاهور رولا دماء مي راتلا ف ىفوف هنا ا

 ندم هللا دبغىبأ هديفحرك ذمبلا قرحف ماعتدقو ملعأ هللاودم اكوام درس اتا :

 نيعلا تشب ىودعلاو هنافوي رانو هلذذو هرايخأ نم فرط حرشو روك داى زيلا رمش لأ نب سايب ىلا ا

 نب رازث نب ريم نب سايل نب ةخعاط نيّدا نب ةانمدم نب ىدعملا ةمسنلا هذ وأول ارمس ؟و نيتامهملالادلاو

 ةريغملاءّلح ناكمسييلاو من مناك اعئاووهتمروك ذملادمتوب أ نكيرلو ةروهشم هل دق ىل هون أب عنب دعم

 فوحالواو5 اوةروهشم هت ”اردراعسأ | وفينادت باعت هاشم لضافأ5 ريثك ةعامج هني وذ ةوةداعالا

 ةغللافروك نا ادم ىنأ نب ريهارباهءضو ىذا باتكلاب نوردختل نود. زيل واتم امش تزك ذإةلاطالا

 ةنسد فيل ” ان كلذ ريغ هلودعالط اًةعسومْغاّوَم م لعةراز ىلع لدب ةسيفتلا بت كلا نموهوتاداعن عب رأ

 ا ىدوأا لاخ ىريجلادب زن ن اكوةروك سم ةروهشمابتك او ةذص نيد دب زملاةيقي كل زكوةعف ان

 ىط النا نمواعت تو ايه لزت لماةباساداودتنكو
 ط ارخأب كاَذك د نم صقنو « ةعنرلوط نمدادزتاعتنأف

 طاربسب ترد بها ءالق اريغص # مهردب عملا دبعروتسك

 معاد كاع اور اكن :لااذهبةفرعملالهأ تا سونا اهلا دب ءروتس نع تفدكدقت اق ||

 وهوكدزرغاالوة.ترطط عيعأهلاو نر ' 1 لع هل

 صوت :ًاول ا فامواو ع امون نودادزت سانلا تنأ ار

 : صضخائر تشاماذا ىاسحت هب قلاش رغضص قرهلا لثك“

 ندي



 سرتاادعسرام ئابجرع 5
 أ / »6 ءيإاع 6 /

 انو دوسال حلاص ىو ا ت0 ك1 ةذوكي وهل تح ارهدارملا سلو 0 اانهه نمد

 تغرروت زا ىلوأا ىفوت
 0 سما هسهسملا هل دمي خي لا ةةادحل ا

 هلعارقسردلوأ تاكو ا ل هبدالابةمان ةفرعمه تناك 0
 بتكدقو دضعلا رمش نم ىأهشفلا نمو وصةنب دعب د دلا عمنوبدالا لهأ نم مهريغو ىوذللا ناهدلا دمت ىنأو قرل ا ىلعنا ا

 عطوملاازسه لع هتلادجر ىواسلالالدلا فسو نهللادنع نيدمج نب ع ركلادبع مساقل ا ىلآ ع نمو ىزارلا بولأ نبيل عن مملاا]

 دررسلا سم اا ا رعوا ولأ ظفادلابرطاا هنعىورو مهريغو ىلع رادع
 ىلوملا لويس سطل نسا اوتو :قيلاو لا دجآنببوهومر و دنموتأ و رصان نيد ل ضفلاو أ ظفاحلاودادغب ب ران بحاص

 ةراغا افرول هك دو .هلاوذلتو ريثك قلتنميلعج رختو نابعالا نم مهريسغو ىسلدنالا له_س نيد نب ريتا دعس

 ىكوسااناكو تايكتسالا ندحتروصنمابأ تعمل اف ثول اضفددعو باسنالا باكو لل ذااباكك ىئاعجمسل ا رم .عسسولا ظفاطلا |

 كو روبزلا نيدلا بن ةقب رطلاىذرعتأك امىزيرمتلا ىل نب ىبحي ركزو ألوقب ىرقشملا نورين نسما نب كلم ادبع

 ىو 1 نعودنع لسا منيح هدنع تكس بورش يد ور ذاع ظناخلا ارصان نيد ل ضفلا نأ عمان ترك اذولاق مءايش اهنعرك ذو

 هرك ذ قياسلاد ماش مسرع اتكبدالاف فذدو هلق تاك اموةغللا ىف ةقثداكع نكلولاق م لافامر كت امه“ كو

 لضفأ النبع ةلزنم ىنما هينا حرشو ىرعملاءالعل اىنأ ناولدوهودنزلا طقس حرمش باكو ىنتملاناود حرش باكو ةساملا حرمت
 انورخ نرخ ”الاىلعامه دا تامدقم وخل اف هلو قطنملا حالصا سن دموتد دطاس دروسا ذمت ” هلو تابلضفملاج رعت هو عسبسلاتاقلعملا

 ىم نإوملانمامزالمراص ىباكوفاوةلاو ضورعلا ملعففاكلاباك هلودوولا زر زعءىهوةعنصلارارسااهمدو هقملاوةْئسح

 ةلاسر بتكروب زال نيدلا رغصأو طسواوربك [ةيالثةس ةسامللا باكل هحو شوت ادلع رأ ف هني ًارصخلا اءامسنارقلاب ار عا

 الا سان ثحابنف ق قبح |رادامودرك ذ اذان ا ثراث نم ىلع نيدج"ر ككىفأ برطلة جس رت فقس دقو هل < تلاع نمكلدريغ هلو

 ىأ قولا رعايسرعو ىلاههحو ببس ناكودا دغببة.ماظنلاةسردملا,ببدالا سردو كانه هر ظذملف قم دي هماع هثءارق دست عامه

 0 ود هيدودسللا تادلخة دعفى ره زالاروصتمى آف دل ًامدغللا فس نبتلاب اه ن مدل ه|تاصدهناى :رعملاءااعلا لأ

 نقيوت در وصلا اسعلاب ىلعاهلجوةالغتف باكلا لعف :رعملا ىلع لدغ غلاب لاعلجز .ر نعاهذخا اواهفامق.محتدار اوافاطأ

 ةيماجلا ةسردملا هدلتخ .|| ىهوللبلاافرت ًافاهعلاو هرهط نم قرعل اذ غنف اب وكسعهي رحا::سام لن كم موةرعملاىلازي رعت نمدقتك
 دوب مح نب رعب هنرداب ىرعم وعام سالو رغاجنأ نط اههف لاخلا: روداق ةرعنالنماهار اراذاودارغس فوقولا ضعبد ٍ

 هشوربفةزجريمالاةسردم ||| مرك الائضاقلاهفل ؟ىذلاةاحنلاراستأ تاك ىف ةروطيسم هناك اءذهتدسواذكعروك دما بطلا
 ةسردم م نيريشءوةسمخ لح ددقروك ذملابرط1ناناكو و كلذةمتإ لعأهنلاو ىكاعتهّاهجرناكيلحتني دعو رولاىل امذَعلا نا

 ةدلبلا ف نيداالونبا | محةغللا نم أش 1 ذمدةملاىوحخل ذاب ابنبر هاط نسحلاوبأ ئيشلامبهيلعأر ةفهب امش تاوفنعقرصم

 ةسودم مث ني ال رول نما نمل جىدادغبلازب ريعتنب ' رفاقملا ندمت للان نع ىور ناكوتامملا ىلا همط وتساودادغب ىلا ذاع ْ
 هسيهانوك نكي هراعش أ رهش ٌأنمىهو ب يطل اة مرت ىلب ذإا تاك ىفىناعمملا هاكحام ىلع هلوذكلذ نقمرعش

 ىلاهتسردم مث نيعبرات قويغ ةارسضلار<:متيطآ او »* ةلحديجوبصىل-ًاامىلبلخ .

 ىلا ةينيطنطستياهانتا قسععو تئاذردك انا هةمركء أم ع نم ءالاىلؤيبرش

 ا وسمو ىوهلاوا- قئاش نذ *ُ الباقت ض ضرآو قذأ ىر# ىلع
 ناملس ناطاسلا ىنااسلو قتربرش وىرتسإلا ازامو « هقربرشاوهيقسأتلزان .

 ف نيتعفاولا نيتسردملا ” قيقشوىنأ اذهون لاقف « ىتفلااذفرعت ”متلاردبل تلقو
 عماجلانمىنرغلا تناخلا قادلاىسعن د تركى أ لوةىنغمنمدعسلهمريبخالاتينلاو هفرطأ ًاورعشلالمأ نمتا.دالاهذهو ِ 1
 0 والو ل, وط ةديصق لدن مدرك ذمدقملاةيابدش بح اصدابع نيدقعملا حدميف ىبلدنالاةزابللانباب فورعملا 0

 . دمحم هاش لوما ىرخالاو تذعلا نك الا هنا الا قيقش 5-3 ىللاةفهنعرل اهات لاس ْ

 دب زا هر حصد قياسلا ||صااخنم اذهو حلامبرطضمرعلاوبزعلا نك اسلالاةف هبلعدج ر ىت-رصلا قرش هلعج هنآ هافك ام[
 هول تذقلا امه راما 2
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 فسكت 200
 بطرْؤاْوا م لطلا طيس كاذأ © بكرلا ملعاف ىبدوت دنع ةديصقلاهذهلوأوهعدباو حدملا مهسور ءاضةىلا لعن
 برساهل لاقي ال حاندلا موحن د ئطخل نا وب رساهعباتو | ءاضقىامت هنردأ ءاضقللا

 ادهابنم ىنككن كلو اهلك اهثرك ذاهددصي ننام جور لاو ةلاطالا فوالولودإن وط ةدمصق ىهو || تا ةينيطنطسو

 هلوقءرعش نموروك ذملازب ريخزبانعىورناضي5 يطيل ناكو ذوممالا ||| ىةر وضاملارك اسعلاب
 رمقلاٌةريض ىلا نا' أ رضم نم ىلا ءاسناب | ةدعدعب و كوطانأ 0 ْ
 رهسلاىلافرط تلسأ + اهتعفال ىلسنا ) ناطاسلارفس قفتارهشأ .

 رطت ىلءاهتمىس## ع تلدوناو تدصنا ىنهذ
 رعبلاوبللاداوس نم اهنكسأ رعْشلاضانن و

 هلوق كلذ نةرعشروك ذملا ببطغلاو
 ماما نمت مئس دق ىنأق د امون راغسإلا نم ماس! نف

 ماملىلا نوب مال 5 لاحر ل ءفار ءلابانتأ

 ضايغلاديمعلا ىلابتكر روك دملابيطخلالاقو |

 تودع وا_مف بدك ن هن توف لل واقالاو د##َ ىلع ى عل لق

 ن نو يداك دقو لك كفلاهب رءسصاقا تويعل فل اىلادمنالضغلا نيعتنأ

 تورقلبةىذمو * نارقكيفىضذمدق نوكينمىرمعلت د ,عتأو ناكنمتقف
 وح ثيداحالاف أ مهنع شتاذاو نوسحدو وص لولا هي سقاذاو

 نوسقولةفن دع اك ند كيايزوو نوزحو لوهسف يب ان دارو انعمدق

 نوضغ علا قت وع ودنمولصالاك نا نوط لارا لك دزاو نابيش نأ

 | لكيم ناكو هنردأ ةنيدميلا
 | تويشافانللا نعناع
 | هك اعودربلاةدشوةكرحلاب

 : نه د. هنهدوةسطتملا ضعت

 1 هبضعأ موعسلا ضعي هنق

 ذفنف طقنلا نهدي ءالطلاب
 كإذ ناك هنطاب ىلا مسيبلا

 ةصجون ام هناق هوم تاس :

 رونزملا ءالطأا بيقعهللأ ١

 ا عسباسلا مويلاف كاذو)

 ا روهش ع نم ناضهرر هش نم

 : نيسعيسو عسل ةفدست

 ١ هنزاندر كح . .و( ةثامعستو 8 ١
 اود 2-0 5 2 5 ل

 نوف ملا ىف للا-ناو فيسلاكس بل 2 نو.علضفلاىوذت  انعاو رعلاك نا | ءاللعلاو عار رولا تنام : 20 3
 نوولزه سا « 1كاو دكاكسيل توا تيبلاكرسل هد لا

 نوعك تقارن اوى عطل فراكتالكسيل . توح و ضيبادبأ ديعاوس نسا ف سبل
 اوفوهفوأ اورعف لكك ضفلاب دئازلا قبس . اونوكس نأ مش فموي اونوكداسعلل تاق

 توك ؤلاربطلاب رق ني ام ىنملا كاَملتو .نوكسسو لارسدملا ف فلانام ثمد

 ' نوط دا فانت 5 روهط بذلك سلا نوصمدولا مدت يب اعشق ىدو نا

 نوهرسحلافق #لغتدةو نهرلاقاغ توك ةاتاصملاب بصب يبلقللب

 عماسجلا قفهسياعىبصو

 باب رهالفإ نفدو قيتعلا ١
 ١! ةروهكلاراقملاف هنردأ

 ىلعةعقاولارطانل ارباع

 ' ةفيطنطسقلا قب برطا

 0 دحام د هللا هجر تاكو

 || قوطنم لكف مورستلا ٠
 1 ير توحوهاوهىف د نيم سانلان هو :

 | تاببالاهذهروك ذملاض اغلا ريمعلاىلاانآتدتكفاب ركز زو بيا انانللاق قيلاو ا نبالاقو
 او نش اة
 ضايغلا كلر نم راق ضايغلا العلا ديمعلا لق ٠ ]| مولعلا نملاذة دس ةمحنو

 ضافسختلا انثلا م هيئتسنلا 3 ىذلا,ىرك ذتعفرو ىتتفرش 1 تاردذن ع عفر واماعص

 ضارروالءفاجنم تلف ةرق * الضفتضا د رقاالا- ىنئسنلا اهباحو اهعانق تونغلا

 ضان رطاخت نم هتز ربا د ُْواْولْنَع ىصخلابكتيثأ ا تاكنلا سا رع تا
 ضاسبالابدو يداك نم 5 فوت لاذ لثم نع ىرطاخيو تحصأو ةقوفه هسا

 ضارضرلاب سانت ةرد عأ ب لود> طماطغلا ارهلاضراعلا تامهملادئاوغل صا اوع

 قضاغتذوثكموا هيدا ٠

 | لوب ءاف مولعلارات
 ناذ ؟اههنس فانت ةدب رق

 | نيدايم دصقو مايالا 200
 ** ةنيهر لكبفاف موسهفلا ٠

 ضاصالا 5 هةسع  ىشكي رثنلاو 35 ارهودح عضرملا مظنلا سرافأب

 ضارغالاىرمنعرصتن ىركفو ادغدقوديعبلا ضرغلا هيىترب
 ئماقلاب هدؤط تيباف انتدل ب ا هون كاتاتث وم مزال
 ٠ ضارعااعأ هنع تهردعا « اعروض رقلانعتزعدةلذ

 مم



 0 00 0 ضاننالاب كلادند_:عتررقا *« ىناىرذسع طسنىلعمتأ ْ ناكوءاوغالاو روهتكلا ] 2 3 تتسع تدع
 1 1 0 1 سس الا ىدامج نمار نيتلما ءاثالثلا موهةاف وتو ةثامعب رأو نبرشعو ىدحا ةنس هتدالق تناكو 43 رص ساق هلل ملا ص هدم 0 2 منكرا هام سمع ع 2 3 هم ىو ها

 ررابنانتفالار ياكح أ نل|نوكنوةددوملاءابلارسكيماطسو ىلا عتهللادجسر زربابارةزيتمفنفدودادغبدةلاحستشونيتثثا ||
 : را ْ ةداعالا نعى غاف ىزيربتلاو ىفابيشلا ىلع مالكتلا مدع دقو مم فلالا دعب وتلمهملاءاطلا تفو ل هملا ٍ 1 ١

 ناهزلا دج داتوداو ونامل )|( تخل ىو تدان زْبتلملا ئواوزلارونلا دبع: ىطعملادب نب بح نيسم اول«
 ةموظنموةروةنمدئارخ || فدصو هراوعفتناو ريثك قاخ هيلع لغتشاو ال وطانامز قشمدنكسوتغا ادوعافورصعةعأدحأن اك |

 ةيبرعلا خش ناكو دلقام || ءارقالرصعقرتعلا ماجاب ردصتوابملارفاسفرصمىلا لاقتنالا ىف هبغرأ لماكل |كلما نا ةديغم فيناصت 1
 هئامسبك اوكودحورب ||| عب رأةنسهداومورهاط لانههريقو «نعهتلا ىضر ىفاشلا مامالا هب رثب رتب ىدن1اريغش ىلعدغلا نما[ سعتو هئاول لماحو | نفدوةرهاقل اب راهو نب رمشعو نام ةنس ةدعقلا ىذولس ىفىفوت نأ ىلا لزب لو راح ذ ىلع هلررقو بدالا ْ

 زعأ ةمعاربلا قطنأ الك ||| هل. .ةىهوةواوزى اة بستلاهزهفل نيواولا نيبو ىازلا فب ىوادزلا وىلاعت هئادجرةئامستونيتسو
 " كلذفوراحتالا زءوانكو 000 ملعأ هئاوذافسأو نوطبتاذتيشي رفالاسعأ نم دبا رهااظبةريبك

1 
 ه|تبث دقوزحتأو دعولا 8

 هيذعتسستام ه4 اهذهىف |
 ىلع هنأ هب هس و همبطستو
 ناشلا اذه ماماةقشحلا

 ةيفو هللادجرلاقهيبطخو |

 نب سي د نإ ناناهم# او محملا نب ا فو درعملا ر وصتمىأ تب نع نع ىلع نا يعدل اوم«

 هب( دزحزب نب سي سحر هم نب داسأ نبدأ حو م نب سيسحدأ نيد ساهم نئداك ندي رد.
 موهللايدضتعملاداووهروك نملاَّقاوملاو هللا ىلع لكوتملا نيةحلط رج ى أ قفوملامدن هصالوأق تاك ا

 روهثمكاذف.صأوةطمارلاةب راعى لز موهّللا ىلع روعملاو بحت نعابت ان ناكل ةفالخلتا قفوملال»
 ةمدانع ضةخاو قذوا دعب ءافلخلا مدأن روكا ملا ىيحنامئاه دك عض .ومازه سلو وإن وطتصقو

 َ ل هلوداةتعالا كزتعماماكتمناكو هئاسلحو هصاو ىلع مدقتو هدنعهتنتر تاعو دضتعملا نيهاب ىتتكملا 0
 5061-0 كلذنفةريثك هتك نصو ىنتكملاةرضع نيماكدملا نمةعاسج هرضحت سلجت هناك ةريثكبتك كلذ

 ١ يار لا ا ءارمتراس فره 0
3 

 كلاخ نينديغاءارهتلا رتاسمببأ باخ ىلا فضا نا ىلع مزعو ىح ني دجأ نسحلاول أ ةداودمعو همدين موةصقح
1 

 ل ا :ربطلا بهذ م ىلا لحدملا باكو ىربطل ارفعح ا بهذم لعمقفلا فعاسجالا باكو س رغلا ىف ا ل ل ري سس ل ع الاذاتنلابهلادوجصاف | نحارا# هدحا 2 انا رسولا ريت تال تكللاوو اطل يل ٠ '
 اا داع نم 1 ىلع نسل اوبأ كامل نفرداوند مئاقو دضتعملا عمر 0 دما يصار كل ذريسغ وتاقوالا باكو هبهذم 1
 ا ا 9 20 0 4 ها م .٠ 52 الإ دضتعملاى دن نيناموب تنك لاقهناروك" ذملا وك نعسهذلاج وصناو قىدوءسملا ل ءنننيسملان ا

 آ 1 0 ' نملوغب ىذلانمىعالاقو كدذ دعب نمءارالف هرمارغلادب دش ناكو هالومردب لبقاف بضغموهو
 ا 61-2 اعنثام:-هيحوبولعلا نم 05 . هنءاسار عك عفاش ههجو ىف ءارعشلا نمىو- ١ 1 2 3 م 3 35 0 ع : 5 0 .٠

 ل ] هتدشناةرعشل ااذهف دشنأءرددتلاقفىراسلاو رع نب مما هلوقي تاف
 ا 0 اناعرأ اهتيوةفاعفا لع يلقدازو نع اعنتماف مول اراط 1 نم ىلءىلن و

 د نر 1 اعاط رار زانم 7 ديلاوأ 00 5 متصل ةلااا نم سلا انعاك 1

 انتر مت كاالس قل |١ اهيا روذعمو بولتاامنس مسن هتاف 7
 "ةدعصن | ضرعمف (هلو) ها 0 مولا 0 0 0 0 تا

 رح 1 "ىلع دحولاق هللا ىتكسملا عدن عدنلا معلا حي نيىلع نبى جلا اوت د هلائمامياشنلاب رسالادبص صضقلا تاماكل اذنه | هيفرك ذىذلالسمغلا فدراطملاو دياصملا هام ىذلا هبات ىفروهثملارعاشلا مجاشك نم ابارك ذدأ|
 000 لذاك ناف قفل ا وهدبكر نأ لبق ىل والا ةإح -رملاىلااهتم ءاملا ىف يك رلةقرلا نمهفرصنمر نفع هللا, قتكملا نيمو اربع 1
 نيزك مولا قزرلاف || نانط لو تاعمف ةميفس قمعم وك ؟ناىناسو كلذ ءىلج رمصلا ريعنيرعنأ سايعلا اب ناكلذد |

 3 : هد : 5 0000000 : ْ
 د



 هتقفلأ الك رثكتلاملا
 ايسيقرقىلااهنمدرأنابرمأ ةيلادلاىلانرصاسلف هيىلال>االو هسنع ىريشأ ل فكتالو كاذر كش ىنتكملا|| زيف هدام حزني رثبلاك
 هسيلاتنتكفءاملااوبكردقاولاك نينا نم ةدعىمدرو ف درقه.لاءرضح ا واعيسس ددصا ىت>ارمزيقأو ||| بابلا اذهنم (اضنأ هو)

 فصضقف قبر قل ادناغساتت ع نسا نب هللادبعر < ى أ دنعتكأ او هن رلاىلات عجز ةيؤطعل سابا تيك ةَقثِل لع ثحلاىف

 نبذه بن انهلس ني ده رفعد ول ؟انعم ناك هدعءىاقعروريبلا "هياغىلع هوهو قودع وح وم دوت رم و (رعش)باسالا

 ارعش هيف تزن وهللاديبعت ممماقلا نيس اثر زولا لاك ةسبحزلا نمتدكف تا لا كام ادب ع|] كك افنحدلا ىلع لك رت 1
 وهو قتكملا لعمار ةيثاهلاسأ

 لذاكم 01 هنلانافديرت َر مهسس ىلةو + او امرق 5ع عامججالا ةيحالاب انرعد# دك سناو رسلث ا ر هدلا سعت

 الفاعم املافلغوتتالو

 لفاعي سيل هّللانا هللا نع

 ةاحانملا ةروصُق (هد)

 ( رعش)تاجاحلابا. غرقو:

 7 :ركلاندبعل اراثع لبق ن من

 مدن قتالذلا 50 ؟اذا

0 1 
 ىسغت ىد-ولاروئدشرأ

 عاحوالا تدّتسش اقامزةسانلا صو ءازو ىلا انذدر ف * عاعد هنمىهف سةئلارقز

 أناو عابس لاذ. صانوفلك د تا قهنمانعز ع ةأانلات ام لنشع امعوس ول

 اوعاط ًافمهعو ط قوفاؤغلك وي موةىأت > اوفائنضعنا 5 عابسلا اندصتم ناريخا

 نكت لوألا زةلزتمل د عاطتسالن اك امالا ناس ككنالا ه دلك رك

 عاضمق حا كالا لمس 5 انعسفانءر زولافاونو 5 عاسو هحرماا لاذعم

 اماذا ادر فاخال عفاش 5 عامطالا إضف: تاذئاع 35 تعد اوهيلاىدالااندرمدق

 عانت اب اناظع :اهراماو س.# زالااهعش كوالا تاع عافسلا هذيرت انعم در

 عافنل اريواف هيدا ردع م مدح هتلودىوانانلوأ كك ع

 قئكملا ىلع لحندووح هدب نم مساَعلاهعضل مف طئارخنا ف ىطئارذناناجاس ني دمج عم باككلاذغنأو ْ 0 1 7

 نأ نم حرس أ نكيرلفانبلا هلجو هس ةيلذب ةعاسلا ب تك لاقواهنسكساف تا. ,الاورسلأ اواهملعمأر د 2 8 00 5 0

 دادنيب نتك تدان اوتيفاوةلوسرلا فافاو || 1 3 ٠ ٠"
 وضعو فوك ثتناالسجأ * الد وط ىلع اهسييقرةب د. عادغب حرك ريصقلا لملداع 0 ا
 البكو فب ىسحاريضف بخ ذذلا كرتشم ناقعلا ادرغم يب كلذ رغاجا مهو: ن 5 لارا رسل
 هتان قنكملاةفيلظناقارأو هب .اليتقىمغب اكتلاهالداددع ةيدلاعوسردهتاىضقنا | 7: 0 ا
 ال ةسالوار_جاوالو ىنءاض م الومأملا فئاللنانباو يقص الا
 المخ ناكمنم ىئرلا اذا ىر دنع نس هماسأ م لك 5
 هيدإل تنك رثك هنباغووع رابحتاوهمالكوههحو ىفثاذتلدنتى قدح اهىاو | قر وامس ساق 0 عر 1

 ةاملثةنس لقالا عبدر رهش نمل ةرشع ثالثل ئنئالا هال قولو نتتامونيغب راوئىدحاةنبس | 1007 دورا انما
 ةج رثلا هذهيفالا مست يف عفرأ مو ىلع هيجنأ نباو نورههيسنأو ىلعهدلاو رك دمدقتر قو ىلاعت هناجر ءاصحا نءلح تندرا ١

 يىالدس روفلابك نمهتدجوإ تقنف شو اذهىلاتادوام ال اًدر وصلا هذه ىلعبسنلاب رفطأ اموال

 اهتدحواك اهتلقننا 1 اههف قمت ل ىنالهدا دج ا ءاسعسأ نمش طيضأ لو مدنلا قدسا نيد يرغلا
 0011 قلو د01 ا لل فلل 331 تورو 3161:1001 1663 او 2و محم اب ترا دم مالا ا دس 91: 032-05-5 7

 *( د وهتلارعاشلايطرقلا ملدنالا ق ين نحر دبعني يك ركبوتأ)»
 ركرموأ قحفسفنالا عمطم باك قىسّمل هللا درء نيرمج معلا لاقةعردبلا تاخ#وملا بحاص

 هنساحتز رطوالاصررحأ مالم ةنالاو هكاس ىف طاايترالاريسثكمالظنلاو رثنلا ىفالءدن تاك هنار وك نملا

 هتمرح مارالا ناالا م عتبثأ 1 ىلع فراعملا نم ْى ودم دعبأىلا تاسحالا نايم ىرح والاصآوار 5

 انش نير و همدناكإ رحل و

 م ال 0 و

 ىلاعت هللا اهفرسم

 ةديصقهبلاب تكف ل

 تايبأ ىلع لهشت ةيئاب
 ةفب رش تاكنو ةسفيلمل
 ( هوقامنم)
هدعل اونالوا ارطمةوطاعان مهيلع مهشتلو 2 هيت لوهسةمرضو هتباعز لح ثعاطقو ةئيعماتبع مملاب يكد مالس

 اينصلةم ةردحا نم 

 هرغاظنال هوت عماموت نش الو امون رقتس التاواف مطاقو ت تأ اوهصبك ار زا دقاسس صدت عض هتلزنأ االو لسلسااببحلاض ايزو

 شيعلا نمابناسعطقاو شيلا كلذ نعهءزن مالا نب ىلع نم يحب ناالا نام ىهاوك نهذباةتونامات ||| : بذعلا

 هلا اوقأأهيف فرصف هلالصت سو ةمعالارث اءاونو هلالط ءأيفو هئامسعت بوصه اعسو هئامسملا ةأقراو لل ؟اةلوتم دعامد ام ىع

 سيلا هيادبعنبدمخ نب تفل رك ذو رغ دئاصةرابنم هتبل راق ورد سفن ارا هتمهدرفأ اوةلاوهيقاو# ة:فرمدبو مراصلا ىلع ىرآتاوءانك
 0 2 ر|

7 

 2 روكا |



 هلدر وو باكل اخ 12 ذداعأ م عبطاقمتدع لدووأو در نايف بتاكلادامعلاو رك ذو 10

 قل

 نسحب ىأودوقعلا مظنبىر زأ ماناذإ هعئاط هبصعراصومع اوررهط اوهععتا ةماقأ ضدر ءتلاو

 اذهروك نااركىال ت ثنث ءادقو خقلا مالك ىبتن 0 هنامز هلاغصامو هناموسهيلعافط دورعلا مقرنم

 وهودهرهش ومر عش نسحأ نمهنا عمن روك ذملاهمباك نمدحاوف هك ذ ذهتلارألورتشلا نمو

 ىوخلاق ثنةرائز هنمتلأسو 5 قرأت ىطش نيب وب زعلا ند 35 القمه تازاءالاز ءىنأب

 قدارستكترهزلا مولا نمو وب ةسلل قف ىحدلا نمنحتوانتب #« .فذاصدعوت 5

 كحاا هتمهضوو# قشاذلا ق يتم "اك لاكءانهص د هلي ذك د ليلا اوم, طاع

 ناد ناكحي تمئن 5 ىركيلا يس همت لاء اذا قح 5 قتاعف لئاج هاب و ذو
 هرسعوتا لبالا ثيآرامل 5 قيفامداسو ىلع ماش الك < هقاحست : علضأن ع هتدعدأ :

 قراغم كارأ نأب ىل_عز زعا

 هقدسل ا( يحك

 افسأ:تلقوىوهأ ن متع دودي قرامو هلا باش د

 ١ ل ا و ا رك ذدقو ا :

 راظنملا لاس الو عايطلامرك * ىر ولان عنابععاسنن ارون هلوقاهكتادم

 هنانئ كج نم م قفأ لك ف د رولا هن رو ناجل عديلذ ىصااعجامهالكو

 رطمملا مامغلاو هع ع د لولا نيد ود دوج دز و هلئامث قدر «يرمحلا ناخد ىلع درزن فرع

 هدف ىوطاذا ماسلا ثم ردختشبل لك ةظيفحا سف 0 ةنيكس راقولان :رمهملع بدن

 ردة سجن ةنماعك: لك ىف 5 هنالمططا رعلا لعفرأ «رضاا سوفنف ةياهلا قلأ

 ايبا دنع مسغلاهجوتبأ اروورتوكلالالز لبتمامغلا بوص# هناءلدولادان صتلنقأ

 رذنلا ىف مزخت ريعبلالسثم ع علتانئافسانب كلاىرخت نمل يخوف
 رفقملا بابا نم نعطقأسم د ىبععل نمريدق وعتاب د

 وهواعوط ةمنايةعل ادت القس حاص ه1 او 1

 . لسعلاوباصلاك بف ناك قماقب ر * مبيط او اطال سانلا كتف

 لعشلاو حارلا هنسق لدن يدر و 5 ةعلاط سجل ىب مو لردت نصيف

 ل لالا نموأ بتكلاذلدحخنم هدي ىلت قدح نانعا
 ” اع .ىبلره اع ةكلم د ء ىف ل-ههت تنك نا :

 لمدنب سدلارحْل تبع لعق نم يف هددح و ىبلف ىلع تعاطاول

 لكتماوهبت 1

 5 اوكلاب تعصر قيقعءاس“ هب اهنأن اتسم ساكبلاق هلووهشمو

 0 لك نم طالاابلا جيش ع انصلاء رحت تاذللاة عك تند

 فقالا اردكو ةدحولابلا ع قيد ىلاعتلا+رةئامسمتونيعبرأ ةنس فوتو مرت ا ل 1ْ

 عايل اديشن

 *( قكصملاد !تيطخلاب ف فو ردنا نبدا نيعم الادني يسلل ١ 5 ,ىحيلذفل وأ ب

 ىلع يدالابلغتسشاو دادغب مدةوافنك نصع انو نصعانو ةزئمبداولث اسرلاو باواتاو رعشلا ناوندلابحاصا 1

 ىفاشلا مامالا بهذم ىلء هما أر قو هيفر هه ىحدن#ت آو 2 ذمدسعملا ىزب ريتلااب ركز نأ تيطإلا

 هد ركنا باه ىف ىاههصالادانمعلا هرك ذوهتممعلاوعفتذاو سائلاهيلع لغتشاو اهمىوتغلا ص دبلا ناكف

 سنقلاو عيدبلاعشصرتلا4 هيلين. رب: لرصعلا يردمو ةلعقنامزلاةمالعناك هقحىلاَقف :

 هسيق جرصتلاه يآ ا تحاصو ص ١ رغلاةار عفا روه تاما الق ب 0 قاض هتحُف روك نملا

 |١ نمو هلد ول ى هو ةجرتلاءزدهفر وك ذملا م اعل ان ىلع نن ىحاج دعةدي-هقءرعش نموبرغم ا

 ا ةراطخنا|,ملونوابنط ساو :نيقراقام ملرزنوهدالب ىلااعجاردا دعب نعل جر مث .فداجأوهسن :ةدللا ذر

 لك نم حدملاديلع رودي ٠
 لضاف

 لعتراد كلالفالا ةقطنك-
 تطقأأ

 هياعهسمودزع نمموع دىدع

 لازاح نم ىدعبلدبت
 ىرغلا !

 تيبلاففاطام#لا متم ١
 فئاط [

 ,صاالتنالا ىلع ىلع
 ٍْ نكلاوقدصلاو

 بطقيسشلا (باجأد)
 ةديسص#» :رونزملا نيدلا 1

 هذ مهو ]وعد هيل لا :

 ) رعش)تايبالا :

 0 ىلا نم ملظأ بدك نمو |[

 كاآدق

 برغلاةدلاه > حثيع] 1 يد

 معوط ىذبامول صامعمطان ا

 لو نانشحتالاو ىلا الو ا

 : بضهلا أ

 «ىأق نسم مافن نمهنكلو ٌ

 هريصغ

 برغل, لسضفو ءاك ذ ١

 بيكلاو |
 . قامعاو بعض |
 تلئذلالاقم كرتي ل لاقاذا
 هئالوزوحدنعلا اذهب متدصقأ

 مك .قروهو هومتبتاكف
 يدم

 ىرابطصاو ىداؤف باس
 ىولسو |

 ةنسيف بارعالا كن اك

 تنل ١

 : تن ا ةيحلادهع ىلع فاو

 نعداسمل | رع نكملهف

 تطقلا

 ىلاعت هنياوج أ لعدق 3و

 ةلق ةلاسرد در هس ود هجر

 :عادبالا لك اهف عدأ



 سارلا ىلع لو_تءرحأ هل 1 :

 فاعأ واس هر نسكت

 هلتدثأ ادذو وع ارتمحالا

 هيفرطانلا ك2 ودامتساام
 هعابدم داحأو نسحل هيأ

 نيش هشددمو مول علا ف
 هراث تب أراذ ارقام ربح
 ربما اذهنسحأ املو وت
 علا رع ىلعرداف

 لعرذي و ماكش هريبخو
 نسد>امقو ريبعر وفاكلا

 عفر لكش اذاهريسبعت
 8 ديقاذاو لاكش الا
 اروط لاقعلا نم لوتعلا

 لم تسدلاف ساحت .
 ار وط وديصلا ما اركلا

 السيزر وك ىلع د تو
 هزني هن اكد يصولاب هيعارذ
 روم ددراع ١ عنا ىف:

 طشاذا بصقلالبالبف

 وهفمراصهنع طشمراد

 حو و همامغلاك ىكيي

 هنا دإ 0 ل همانجلاك

 لوأ كا ع نست و هارت و

 ىلع هارت هداح سم ضل

 عّمسصم برطخش لماثالا
 . ةاودلاف ةران' هارتفلأ
 مون عسبصالا ىلع ىرخأو
 ' تلئاذاو نانلاةمددتو

 نائقيو هنيكب سكي شيعت
 اولثفل هسنيبج قرعنم
 ف هرعوه واه صق بماي

 ويعم م .ورمتصل نا نأاودازأ

 هننعةمكسمل انيعبازنم

 اص "ارصعسانتم عيان

 َْئ 1 هتاسل نكلو سرح

 وه دوهس 1 ار عطقام دعي ماكس

 | ةنكلحادم ي :راجااةمكبح
 ةرطرتس اهعهلا هقرافال :

 يبا ال رحم

 لضفلاو تلا مستناو ق.معلا لهسلا ىنعلاو قرقرلالز 1 لاو قشقلاو قييطتلاو سرفتلا

 دنع ىنبفن ثدخلا .اوةءاقا تأ تنكو هئمساعدادعتو هيلععاتكلاو :رثك دعي دامعلالاق مم م ةمارتاسلا

 الأ دعب ! هئاَعل نود قاعف:ذارتس الإ ءالضفلاة سل اسك :فلك ةداقجسالا فش: ”وهيبلاصتالا ل سول (نلاكردو

 هلوقكلذنف عرطاعمةدع 4 1 ذم فشلا لمي نع قعضو ةقشلا

 .ةسامخو هربنا تاتاق 7 ثبعلانمىز ءىر و ع هل“ ازعأ تن عسياجو

 ٍ ثفرلا فشيعلا بط لاق دع اهعيتت ثافر" الاف تلق ف تدخلانم اهاشاسلاف'

 ثرخلا حر نعت فرش 3 لح لاق ءىلاامتمتلق

 ثدحلافنوكلادنعلاف أ ىثمتلتف اهوقحأسو

 هفرعأالو مهضعبلوةّنم أ ثدحلا جر نءتفرسش # هلوقر وك ذملا ب .طانازجأ دةاوانأت لق
 قدح قوايحاهم ريش أس ىلا « .هلتاقربلا ف ىمالئالو 2 ىهوترئاست ا.:ااهنكل

 قف رطل اناهو الد نكي تاق 5 ثرتكمريذ :قافامارحا قرص #« ةيفاصءعا ار ةووق سات م5

 .|| 2 ثدحلا جر نءاهه زم ىلأ ع يا اهاناقتت مفاولاق 35 ثاثلا ىلعابمشبت رانئاشح

 ١ تانسعسمنا اراسلاةسيلتاك تاب ًاةسخد ادغيبءالضفل اًضعب ةلددشنا ًوفاهممالادامغلا لاق م 5

 ىهوتاع ءودصم تاع دوءطم

 ىدنك قى هنمىرخا و ةمادح وف وه ةدحاو نس راننم هلباىلاو كش

 ىدس-قلح معس ون روم نم

 دصرلابهنم شاو و ىرس عسب
 ىد عوط ساشلا هارب وهدو و

 ىدلحمدل- مى م ةرصخلا

 55 ىدلح ا دقوقس نيماقس نمو

 6# 2 دآنيح ىمد نيم 0 نمو

 « هزك ذأ نيح ىريص نيطعش نو

 * تع نم ثلق تح قر فهقهم
 ىهو*ىدر نغمو جه ىفتادأءرعش علم نمو

 ىغلار ةقلابل دب 03 هوانغ عمسمو

 اندانا ىسارف مه تخت لف هنرممبا

 ان هينطلل حوزأنا تمرو

 انهعلسب وت 5 نكي عاس مولد

 . اننتماه هيف «نمسلحلا"التمأو

 انغلا لطف مهست وي نملاقاللاتو
 اننرقتودغو علا نضشكت كوازه
 ْ 1 دبل اد نم ح رت جارقان اوس مو

 انذالادس اذو هنأ لسن اذذ

 انرق ى مهتيطر * ةصعق هتدهش

 انس ن وك فيك *« ههحواذنمتاقو
 انلنةىتأتاه « مهب نمتلقف
 قفا هلم حلدو 5 بجاهنملاشناف

 انعلا تايسأ سينالاف عقوذا عقؤأ
 انك تح طيلذقلاو نعللاب ىنتك اامو
 اندندو هعطق #* هنا اضزو- هول

 ىوووتلا لداذاب *« هرضخ ىردامو

 انيعالاهنع رك راسل يب ةعاج - ومتمو

 انو ىعملا اما عاوعمتا موقابتاقو

 0 ا باكلا لج رباورح

 انثلاو ىسطن 3 5 هحارخا ف تزف اننا سول »6 انتجردقلاولاف

 انزطاانع تهذأ يف ىذلا هيدجلا انلعموهيف تأرق يهصخش ىو نيحو

 ىلا اذهىف اضأ ار 0 ذملا بطغلاو ىعملاازهى عوطتةلااذه لثمن ااذهفلبقامت راكم عمسأل و

 را... ونه سانلا توبي نع بعت هم عووتسوراكلاب هلوق عمو و
 عورصملشال ىذلا اناةؤهم دك 2 ءلرحو هيلع ىرتسف ع

 | عوطغمهيففىذلاناسللا تأ ع انرثك ًاذو ىتحرعشلاعطقو ْ ١

 م : ؛

 انهشلاثي١ ىلظي غو نمت دك ى * تادف

 انهنماذهجرخ هوأسل> التوت



 م

 عوفس رغب الااطق يسار 5 مهرصأب ماوثأ ةوعدشأت

 لعلك 1 و عيام ىنعموهو شعن فزغل ع وطقم فال فرح ف ىطاشلا شل اةجرت ىفهلقدس دقو

 باكل ااهلضدأ ىثلاتادابزلا نماذ هو تا عسش# تاكو ها روحو ,"ةاطلل فب ولسالا اذنه 0

 امهتيءناناشدما ةنيدعناكو رهاط ءرعش فوهورلعأ هتاوتمالاءذه سومتنم ثيدحلا موعق واتا ْ 2

 2 رح "الا دسعتو تا طنقدك هس ر ذر طودام ,اارهاطامهدحلا بكرف ةريثك ةرشاعمو دمك أ اةدوم ا

 ءايدالا ضعي امبف لمعفرابمل كلذ فن اف قرسف بارع ل|لمعتس

 معلا 7 طقاناتملاان د سهعامو ا اردكىدرلاواوذص شعل اامساقت 2. :

 معدل اذ انانملا ىف انإقو أن امهماجق قحدولااظفاحو

 امهفتاقدقوامتومببسرك ذب لذارصةرعاشل اذه لاقنيتببلا ىلعر وك ذأ ابيطخلا ف قوام
 دمآ نم ناأ ىسفتب
 تاقفاملا نم تيما زهف

 تانفاصلا نمتسمْلا ذىهو لاهؤلو تلقا

 : : ل دالاثببلا لعحناكوةسناع اهلا لحال نسحأ ناكل

 : تاذالادب دش موينابدصأ 0 دنآ نم تايدشا ىسقن

 108 تام ريبرلا نت ديشرلا ىذاقلا لأ :تاسملا باك فنيلؤالا نيتيبلاتدحو مث اذهب سانداموأ

 ا :ردملا وجا نب نسا ىلع نأ همقفلاىلاامهسندق :ةةتملا ف هرجحىف

 هتسابرىلعلزن لو ةاقتنملا لئاسرلاو ةحلملا بط1ناروك لا تاوغلا اول عأهللاونييبر غم ا ضعب طغع
 كم ا ا لبقو ىدح ا ةنس ىفو نأ ىلا هتدافاوهتلالحو

 ةيسنل اهذهءافاهرتس .؟فوفاكلا عفو رولا داس تركوا اا كسا اوىلاعتهّاهجر ةثامعب رأو

 ىصخاهملا اوي سن. نآس اصلا تاكو نيف رافامو رينا را , رح نير ةقهاش ةنيصحتعلق ىهواشك نصحملا

 نيعسالاع وجت نماويكر رش الايلاامهدحأ فض نينئاىلااو ملاذا ع نك كاذك اضأدنلاا اوءسادقو

 سيمت دبعو هلل دمعىلاو ىنءسراولاة ف نيعسأ را دبدبمل تأ نكؤانههاواعفاكمنلا | اريساوادسا وا

 نوكسولمسهملا ءااملا متن : ىبهف زنط امآو هرياقتوهاملك كيت ترسو ع كرا

 اهنمويرخالب رهدعلا رب را قوقركمراندب ةريغسص5 ديل ىهوةنك ان ءاهاهرج 1 قىازلا غو نونلا ا

 مههارن اهم ةدي رابع قبتاكلاناهيصالا ىدلادأ علاقابا اويسنو مهريغو نيثدحلانمةعاسج
 لئاقلاوهو ىرنطلا مهاربا نيهئئادبعنبا ا

 قاوصخاقزفتلادعب منان او د ةرئط ضرأىلا قاتسافاو :

 : قافحأ قوشلاةدش ن ههيتلا دع اهمرتيترةطولاضرأ هللا قس

 ةئامسجتو نيتسون امنة ناضم زر روش قابحر ءاشلاناك اذهدعب روك كاكا اصلا

 سوبع وثم مويدانيصأ .د
 نسا ردنا نمشم ٌكاَذهودع

 تايفاصلا نمتيم كاَذهو دع

 «(اهالاواموتش رفا بحاص ىريجا سددأب نإ مما معانى ع رهاط هول )* ١

 ريمالاهرالو تناكو باكل !١ذهىهدارحسأ نمةعامسرك ذ ذمدقتو كانههبسن تعفرومدلاوزك ذمدقتدقا 0

 نيعستو عبس ةندسةخلا ىذرهش نم يقي عسب رالةعبلا مون معدن نعةفالخت ةيدهملاب روك ذلا يح ٍ 1
 ناكومتجر كلذ قبسدقوهدلاو ناو مون ىمالاب ل تساع ىدطلا» نمةعباسلاةحردلا علاطلاوتئامع رآث 0

 هتلود لهو دداعلا لعب ر وأموف نبش عورهشأ ةتسوة سس نيعل رآو امالثلالقتسالا مون ريمالارع ْ

 اوريغدقاوناكو ةدلس اذع دن اوضاو اونا نم ةلودلا لهأ عبجب سابلريسغو هرم هقىلا عسر وهينوةت

 عسابا باك ف قت ًاروةراشدع ا اوممهدغووةريثك ًالاومادسعلاو دانحالا بهوو هند تول عهسابلا

 عملا نب مع نيدادش نب زب زعل ادبعد تون ريمالا نيدل زعمت داومغل أ ىذإا ناو ريلارابخأ ف تانبلا و

 داسأ (ة.فيسن ةلاسرتلو])
 ل ةداحالا لك اهنف

 55 رددوا هب هر فرامأاه
 تنادقوةدالالضافالا
 كَ 1 د دمتم
 اذا لطب همدس) ىسمنم

 اروهشم قبهماقم نملسأ]
 دلي وداوأ فراق اذارك ذا

 لايل ىف متاروستو
 ف صن عطاس بولعالا
 ٍ عطاق بورا لئاسم

 نانعالاو فاك الا عطاق

 تماقاذا سأرل الل عىرك

 بحاص قاس ىلع يروا

 سايهيق ساسلاو ىدتلا

 ناطاسباصنل ابحاص
 .لسنلا يور بافرلا كلم
 مو ىال لضصألا قشمد

 هسابلصغلا مويل لجأ
 وذ ديد هعيطودب لش

 ناك اذا نكل قئالع
 باحصأ نه تن وكل ادرخ

 .ةواتففكتعدقونيملا ١
 نيب رقملان موهو فب تار لآ

 وسهو مومشلاك د سعتو :

 نوذدمو قيةس للم

 بد. لو مارثعا كتالذلخ

 يبه ءاملودسج هيدي
 وأن ةزعش :رصتلا مسن هيلع

 اع رصةلاكرر شب كرت
 هحرشو الا نئمىلارظادال
 دهاش هرضحتال مكسصا»

 برضلاب/اع هحرجت والا
 ةعبطقلاف ةرهأم قد رغتلاو

 هر رغ قورش قيفلا لع
 برا مون رك مرفت
 تعاط اذا ةمانغعلا م وع

 ب درس !كلذنم سعدمأ /



 عم شنرالا ف برشاذا
 بئارضلا نم ايورض
 ثاو ناسنالاهنم قاال

 نم ير اهفاد ءامناك
 تئارتلاو تادلاني

 ةحاس ىرعاملو. لد

 سورهنم هر عطف صور

 ةروساما ءتدف هلا

 ماصختا داوم هنكا اسمزتلم
 يذم الا فيس نك

 ةسمالكلا لئالدلاف
 بورما لئاسمفةعت نو

 مدقتاك ليتل نم لسن

 قا ل
 رئاطةظرح هلرك ذمدقلا

 طر ةضيمأ | ىلع عق 3

 0 ذأةقيطاةس راك 2

 اهتماز

 امردزاهك دشدح(لزغ)

 دن قرت قا ثعرط انخدأ ع

 ناب ةادلا هيوك هس

 لش ريدخأب | سه

 سمس ازا هكذش هامود

 3 1 ع

 تود هك وع دئيمرك
 ا[سدديد

 دبآ ىعركر دام هكت فرت
 مونش ى؟ ريدر ا درودبا كاد
 ردا مغ تشو تفرب رس

 كب ا

 ع و رف ىبهك ةنام تولع مدق

 ْ كك

 ّ اىعردت ار ىلع قارف بش
 (اضأ هلو)

 تسناهح نوشأ سطخت

 متاح دبات و
 دمارن راب رثزأ نم تاح
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 هتسصاخعم ةرامالارادف ناكو روك ذملا ى عي هداوأءد ةرهسس ةدع هناؤو ل.ةامش ءريمالا نا سدداب نبا
 لحخداف مك مهدحاللاق مث سوادا قل لاملاتىفاسومت ورح -وفهبل اهعم نمو ىك ى طخ هئاسلدو

 نهد 00 ١ دماكفالا ناكمىا كك هتف ىذلا باك اهنمزت .وتيملا كلذ 7

 ةماعلا لن و طااودور ودغملاٌكلماامفاذاواهأر ةفاهملا ىسهتنتىتلا ةعفصلا ار قاوةقرواذكوا ذك هذآ

 لعم ذهعضوم ىل اهددراو باد |قيطأأ مه ريمالالاقف ةماش :رسدالا هبتح قو لاخنعالا هكوو ىلءىذلا

 ىدنءاقد 2 ىت> نالناتنأ آو فد رش ”انتنأ مق ةثلاثلا ىلع شرعي وامش ًاردقف ناتمالعل ااما مم لاَعذ

 'ةماشاوأ رفههسح ن وسهل فثكو منع وتس عطوملا م وعمى ماقواوماقفةثلاثلاةمالعل اريحخ

 ىنالاقم هاطعأ ىذإاكاعت هيا ًايشانآ اهطعأ م لاَعف هوذرعفان ع+: اونأف لكشل اةيسل زا هرس الا ينح لع

 اهتلسواهتس رتشاقايملا ىسفنَتلام و اهتنسدتساف هندلاو ساضنلا ىبع ضرع هنا كل ذو سس عثر دع كري

 ه«نمابع 5 رثالالح ىطلامفت دريد نع اضقىلا عسجر نأ سادات ضو ءرمصعلا م اذحلا

 نمىسأرتحرخاف قعلاطم ىلعنذالا ىف هنوص فرب و عصي لئاسلا تع مسذا كلذ قركشم انآ اامثدق

 هك رثف لفق هلع اقودنصن د_حوذا ىد_-هملارصق فرفحأ ةعاسل تنك لاف كناشام هت لقو قاطلا

 رهدا اهانف ادق مالعالا نابهذم باو [هفاذاف هيقثانمهسعمنذ_فنافءساباعلاطمتّدحو هلاح ىلع

 مهلسأ مهلاو ءدوّكاذ نمنو رمدانخلا ب متق هب راد ن عن ءصةن:لودز لف اهمالع اك. تاق

 ناطل لاد:عهيلاراثملاباّتكلا اذهتكردأ دقو روك ذللازب زامل اوفرصت اوعاسكو ريئاندن
 اهنا ارك ذاباضقواروم بالا نعرتو روك ذملا ىحنب قع ننس

 ةبعرلاف ليو سالاب ماق كل! فسا>الو (يعشب 0 0 0 ذك تنكر كوكتس

 نمك دهملاىلا لو ىح< عب همايأ 1و 12 < ران فز زعلاد.علاقاهتف نم ولأن 5 :لاعالق ذو

 هنلا عجاف تبسلارضسم لية رصسعل ازيق عيلان تامداكءك ذمّدةملان سوت نب دمت ىدهملاسانارط

 هرطحا رض ىلا مرسأ عفرفركتملارييغت ف عرشو نيدلا لوصأ العفاباكهيلءاور توهم قع[ نام
 هللا نام لاف ءاعدلا هلأ سفإ- .ءلاوفشقتأ ٍ و عوشألا نمهملعو هامىأ ارذعاهم فلا نمةعاسو

 دوو هناك ىلا لمتنا م 7 ةدماهم مق ًافريتسملاىلا لقتناغ ع هي دهملا,ةريس د ةدم حاقأ اوك ردم عوتاعل

 ىأ لع ىلاعت هللاوهمانأ 1فدالبلا كدب , راتحار وك" لا سو د ناريةرمألا تلازكج را فمُدقَت

 ةعلاطع ىح اوصف ءاب رغموقهيدهملا ىلا كأ ةئامسجتو عسةئسس قو ريل لا لا

 نيباواثمالف هيلع ل اوضدلاب مهل نذأف اهي ا مىلا نيلضاولا نمةري ةريبكلاةعانسملا لهأن ءمااهفاومتز :
 تح دصلاو نيس دتلار دصعلا# ث«لن : زب نك اولاعف هيلع هب امةعانصل أع نمهلاو رهظن تأ ميملاط هب هيد

 لعجتتةضفلا نمريطانقاوالاو بابقلاو دونبلاو جرو رسلا نمأنالوللمعتوةشغلا نيون قرقالء جرت

 لمعلا مهريضحا او مهماجأف ةواحنق كلذ ن اوك تأ نآو ل اسو ماما رشد وهدي راما هتماضوع

 تناكوةثالث مهاوناكوةنع" الادثاق مهاراادئاقلاو لع سل اى في رشااىوس ديبي ريمالا نءنكيرو

 منك اكسيادحا ادمهتمدحاو لكدصقواويثاوتفةقطوبلات .رادوهدح لات صرُفلا م لا منكم أةةرامأ + م

 تعاف ةفدس] رم ىلع نءافهب رضق ةبانصم ىلعاسلاج كك تاكو جارساأ لاذ حري رو تود

 ىللعماقلاف هلجرب يع هبرضوهتش دؤنهردص ىلءنيكسلاب هذ, تححراسأ و هس ًرفرث وثم وةمامعلا فتاقاط

 ملفي رشلااهأو هنو دبابلا قاغاقؤ م لحخدف مهي نورس لال ا طا

 ىذلاباملا رتل ارسكو ةثالثلا لت 5 : للزي , و هقيسرهُش د ةناقمهاراادئاَعل اامأو هلتق ىتسهدصقىذلا هيلز

 جرذنىزلا كلذ سلب نع ةعاجدلبلا ف لتقف سلدنالا لهأ ىَز رم زناكو مهواتةفاوادشدو 55

 هح ردعاق راعةتدعز 0 ومالا طن اضدتل اودىنالداعيدعناكو 11 للا ية ولالا يدب ريمالا

 ىعيولاعت هللاهجت نسا

 3و ودغأا

 كالا محالل اف هتعنو ىمكسل ا ىأرلاههسضتشي و ىلةعلارا |ادي>ولام ىلع كلذ عج قارب دم[ بندو
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 نا ممنون دو ةثفك
 : ناهح خوش
 تادسمردز تسدر ماج

 00 ارو

 0 ماشكت

 7 !ناورلش اناكبل

 مك هح دمارد

 ثسهرسو مدنو مدهاز

 ريكم»دونو رب
 رد_ةئااضقرنمىزور

 ا رايد رابخنالا تكل حلال اريثك ناكواضان :رك دىلاةعقاولاءذمج تملا اذهداز كرر ودا 0
 هسفن نمل ضغلاو للا لهأ برق در م ةريفدئادشلا ف ئهمعطب ءارتغلا ىلءاةيغش ءافعذل/اسمجرام |
 ناكو ماكحالاو موه اةعان_ص ىف نسحراذت هاناكو مهعانمط أت فكن او هولاهف هدالب فب رلاساسو |

 نمةعاسج هرنعناكو نيقاسلا قدقدلواقلاىلا ل ولانزسسا
 نير زعلا دبع ني ةيمأ تل اون هئار هش ل نمو مسي واود فهي رماو دلخخو هوحدمو هودصقعارعشلا 0

 .ةلاسرلاهلو ثادللا هيتنذاستتو ضرالاٍب انا دعب هفنك تك ماقأ ه هرك دمدسةملار ءاشلات املا 00
 اضاأ هلو نسحأواهسقداجأ ةريثك ٌحادمهيف هلو كلذريغواهءار ءشو هد اعورصمامبفصووتلاةروهشأا 0 ْ

 ةدصصقهح دم نم هأوةةإ- نو ىلع نب نسل اهذاودأو وىلءنسحلا أ ءداوف خادم
 دوك اق نسانلا نين عسا 1 دحلاف «قووىدن نعالا ل اسغنب بغراو

 ددعاولازامغاب ءاحرلات وم 35 هبهاومتحأىذلا ىكتأدك
 لرد 17 2 يحال اوال رح لاو اوشا فيفا صلا ىطعم : ه3
 5-9 نا ملاعب و

 ل دوقعم م عر مث ىلع نع هقدا ارمد بو رضم سوشأ مثأ

 دمآرسب مز زعرع لع أ دوادبار ف فسسوب تنأر « اينتح كاملا ريرشب ادب .اذا 0 اذنا ا ل |
 هيك

0 

 دوعلار مكلا|تاوهض اوُنظوتساو * ميسان ل ىذاملا اوذخةرسانم
 دوس#رغ اهظعتأ ار لهو +“ مهل ريظنالن ا ىلع نودذس- 2

 علا ولك ىسلف دعا تمرك ةرسأ مستعجب نكت نأث

 دينو ادني نم ضرالااهجىوطب يي همءطم ىح ىحرملا بك ار ال لوقأ

 ” ليمالحلا مصلا ف ىرلا بلطتو « هعراشم اب ذعءاملاباطتال م
 دودسم ريغاهملا قا ر طلااذو د .ةيسصأن ريسخ بح ةراومىذه

 اها
 دوز لصصو زور نوح

 فارذ تشوتشدك

 نا هك مي وشاح نيكست
 دودرصربغ كف فو. سالذ 35 «دتلاط نأ ايهف كويس 3 در ذك رين

 درك ن ارعش ارش غبت هلل هدالوأد حروب وك رلان م عنتماة بكر الف اسكع كل ءاعراسملا اذه داو مريمسمت قااموت 0 اور يارب در ا لاقعمصتم اشلون يصف ناسخ عسنةنسرعلا ديعوهرداعب الا وتاك انوش يغميخالد | ٠
 عرش ها لا 1 نارةلاءارقو مالا ةداعلا هىترحام ىلع ةلودأا لاح ر رض ةالصلاتضقنا الذ ىلصملا ىلا اودلاسرو 00

 درك تاون سامان ابىلا نصل ا رحب ماقو سانلا لك اف ناودالاى لا اوفرصن اوءارعشلادشنأو
 ماضنأ هاو) 1 اتيم عقو نس تاوطخ الث ى وبس تيب !باب نم اطخاسفاسملع ”كرتافءاناط نم هب راجكاراشأ
 تفك اره ىوكى ريش منك |“ رست ا يع نفدو ةرالولا هلت دقعو رع رفالاتعأ َن مةدلب ىو سقف لغتان لعاب
 ا نكد ادإونيثالث لانو اضأةيشي رقاب دلب هو كا ا ةداعلا هيترحام ىلع

 1 0 0 نانعأ عفا ءوب امال سقاس :الودق ولأ ناكو ةثامعب رو نيعستو عبس ة نس .رفصرمت نمثل ىاج كه حم دركست ماربا هليل ةرمشع سن حالا مون ةديص هي دهملاةْنب دعه داوم تاق بمس ماقم ماقلارو 5 نما ىلعامأو و 5
 (اضنأ 1 2 ةقئاط هعموهتقوأج رفناليل بالا هاد وك عربيا لوضولارورسأب ةالا نأ نع ووبتك ناك ىلعمتاود

 قاقوت دهعوت لدابهنامز مدن ةورصقلال تدر داعلا مول نم ىناثلا سدا مول نم م روظلا ل صوف ريسملا قدح وبرغلا ءارصأن
 د ادويستا ىلا ىد نحوتغلاوأ هوخأ ه حوت همانأ ف رصقلا ىلاداع نه عوجتو هسشو جاف بكر ةرامالااولسو 0 0 تس ةنلعاؤادل رؤسانلا سلحة خلا ىذرشع ثأاث ةعبللا مو ةصيص ف ودنةدوهيلعةالصلاوهسأ آ روع لع شا ش

 1 و را ردنكسالا ىلا ]موق ىدثلا ىلعاريغص سابعا اهداوو مسالا تنبهزالب هجر وزهعموتب رم ارابدلا || ٠
 نيل داعلابةرالب هتححو ز تح قزف فولو ةريسس ةذم ماقأ ًافذكمول رصم باص ره الا صان مركأ آولزنات ا 0

 ازكهرلاطنالهلوق م ||| رصم_حاص اظفاملاهمدقو سابعلا بش ونيعلا فرح ف باثكلا اذ_هىفهرك ذمداملا ل هعساورالسلا
 باوصلال بعلو لسصالاب ةئامسجو نتنثاةئلس ثداو تقدُح ران فريثالانبانتعشرك ذ دو روك الدمار

 ءووعم ها راند
 ( قاث  ناكلخنا -ما) 0



 هحامزب روتبوا هنا

 رف هناهب
 انيرضأ ة نك رتراعشأ (هلو)

 ىضتعم ىلععاني اهركذنع
 فيلا الا نم( هل او)انتداع

 35 رغلا ةمشاح ىلع ةَبْس

 ةيشاحو اجرح في رشثل
 دبع وملل ةيفاكسلا حرمت
 رودلاةيشاحو نانا نجمزلا

 موورست لوما ررغلاو
 معىف فاعسالا هلوهتي
 'ىلعدي شاخ هلوفاقوالا

 ررادهلا نمةيهاركلا باك"
 ناتواعتم تاكا 2 11 و

 ةهتداماىف امهعنكف 2 ةولات

 ىلول ا نيدوهنيب تعقوىلا

 دقو ةقورعم ىهو دج هاش

 يلع ىنث او هللا هجر قاع
 حرشل ىلح م لوملا

 ىناح راتب ريثلل فاو م

 هش ىلا باكلال وأ نم

 ىلعات اهنملا باك هلو
 باكو ىرتلاناسا
 ةمكط ةلاسر هلو نالدخالا

 دعب اههتكريسفتلاب قاعتت
 نينو هليبةرطاثملا نرحام
 ىزغلاردب ىزئجشا ١

 ماظعل ا مياشملا نمو

 جشلا ماركس اتاداسلاو

 ««(قامركل ابوقعي
 واطش ةدايرهللا هجن :ردلو

 دانحالا ناضاؤلا ناكو

 0 8 او ةنامعل ١

 تعو كفو ةيماطلماا

 فراعملال يصح موحرملا
 ةدالعل ارادف مواعل او

 ولا تلا اولغتشاو 2320

 تابرا كاس قومساقتلا 0
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 قعاوبثوامل من ا لاَعف ءابمكتلا نعم فىحيىلا اًواسنيذلاةثالثلا ثيدح
 حالا مجاعورصقلا ىلا هبا ورو كذا فلا أ ىجنئااذ فداصاذ هلبق هتركف فىرحو بحي

 نكاهعةنا ىهوهتحو زو حوتغلاوب أ يرخاق مهيب قافتاب اك كلذتاب ىعد:ءتنثولوخدلانم | اوعنف

 قادانص هود ةهر رمضملا رايدل ا ىلار خلا ىلع امهري سف ىلع هنبا كامو ىحتامنأأ ىاامس ملكووداب زرصق

 1 نيشن عسل ءامالثلا مود وت نأ ىلا دارا ىلع هب راجوو هج قعر رع ر ل دصقل را يردمافالا 57
 هدلوىلاهدنعب نم سالا ضّوف نأ دعب رصقلا ف نفذو ةثاهسجو ةريشع سجس ةنسوح ”الاعس رروش نم

 ناكفةئاه.هنونيتلث اةنس تح رى ةسوسةلب دعزروك ذا نسل اداومو تحت نب عنب نس أ ىعفأ

 هقتهوهيطاولست شانال عرس ةاقو مول كا كك انو رهش أ ةعسلو دس ةرسع نأ اهم ءالومولهربع

 ىرغلاراحز ناكل ذنذاهحرسثلوط» روم او عئاقوهمايأ ىف ترسو هية فتحت يوي اراد

 : ا نيسعب راوىدحاةنس مرا سداسءاثالعل ا مرن ىف فيسسلا ةودعبرغلا سنار طز ةءاةص بحاص

 ددعلاو لاح رلاب ا ميصختو اهتراسعفعرمت ملاومالاخ ا ولافطالاو < را |ىسواهلهأ لتقو ةثامسجلو

 ع ال ىلع نب نسما ناكل ذوة امس و ندعب روث الث ةنسرفصرشعىفاث نينثالا مول هردهملا نأ

 اضادلبلالهأ رخو سن اعثلا نم هلع تامر هعتسا دوو ايراهأ هي دهملا نم جرخ < تمواّعم نع

 دعب الامرتاخذا اولا مالا نمهنقا اوداصوءوكلمو غرغلا هنلا ل دفبرهل نعزمتلاهدعقأ 1نمالا نمد راه

 لعن نسا ازهىلا ىازلا فرح ىف ءركذمدقملاىرب رواد او وهتبب لخأ نم الم نمةدع ناكم ىصتخالو

 وحد جول لعن نسم اناء سدا ب ةلودتضرفت او نينس ناموةنس ةثاموش الوةدمو كوامتعست

 برغل اعا أ دحأ دايز نر ررع طوذتنوفأامحاص ناكو سنون واس ة يعد رفابةنيصحتعلاق ىهوةعلقلا

 اهحاص ىديبعلا طظذاطل ادنعن وكمل ةهيرصملارابدلادصتفتم اسل اوردضلاهنم 4 رهط الملة هرنع ماقاف

 نسحلا غافر رعلا قهكسعل انيس نر يشع لعجو تويعل اهنلع لعش هب ةيدهملاب راجريئانىلا هريس ىف ذو

 ىلاهدالوأ نإ مةنالثزفت اقشك ارعىلعز نمو مادبعةهجنىلاهحوتي نآدصق مم ى ًارلانهن نع عج -تقكلذ

 4 رمد اف نمؤملاديعىلا حوت كاذدعي وهءل الوصولا ىف هنذأتسل ة ةيعن : رفالا عرج 11 ىهو هباك بح اص

 0 هللوقي هدالوأ دب ىعاناك هيلا ثكسف هررض بقال عاقل ناَن ول انسب ءاننساو مفاجوردغلا

 القهيلاوح .وتقةن_سحلا ديعاوملا نم الرجاء اسنو لع لكتب نككونم هؤملاديعىلاحاورلا ىف تأ ةححاجال

 ناكم فام هولزت اوبرغلاةسهح نم هاك قوفةدلب مو رت: ارطاىلاهيلدعوهّئاَعال جر 2م ةراجن ن برق

 قرئازلاىلا هلوصو ناكو . فرصتلا نمدوعنموهعابت أ ضعبل لصاالامةماقالا نم هلاوبتر وهلم قيلبال
 ىلا اما صبرهو نيعب زأو عبس ة نس ىف ةياح مف نمؤملا دبع تام ةئايوس#و نعي رامعب رآةنسمرخلا

 الوةثامسو نيعب رأو نا ةنس ةعا ىدنمريخالا معلا فاه ةباقص تحاضراحر نا مةينيطتطسقلا

 لورا دمت ءاشاا نسقالق نب هليارصت حروتفلاوبأ مدق يل ءوراجز ني منغهنب مدعي كار اجر كله

 ىةيناملا الم رو رينالا أ ى موهتنراتكلم رس وتالثةنس فكل دود :زاحأ وأ

 لماكلا كلما نيد وهني والضاةالقاعزاكوهكلمرهساو تاةاربغصهثفلذتو روربنالا مآ تكله مئاننامز

 امملا هلو دناكو ديهحد هج دعب اهكلمو" هي دهملا ىلا لصو كلما سدبعن ا مئاهريةوتالس اصر صم باص

 عيذتر 0 هتبدكل صو دق يل ءنب نسكلا ناكوابثاناهجىل وذ درا. وس ونيسجو سنة تس ءا روشاع موهةز 5

 هعانتأو هدالو ا ووهابنكس ارودهاطعأ ونيتعضامهعطقواهلاو 2 راع هن :ركلاهر روع ايدل انلا

 قسيبلا مولفيطسةعقو فروك نااداب ,رنب رخل دوت" ال رهان ةود 18 ىلعفت أو

 ا «افنص ىذآا وه ىلع ن نسحلا ا نينو سعة: تسرح امرا طسوالاريشعلا

 3 ةقي دل اباكك تادلا يأ نيزب زعلا دبع نيةيمأ تل لاول

 ج(ديشرلا ةورعر روالمو نداخت يح لضفلاولا) د
 ص00 ااا اا



 ةلاغتش قوهانييدارعتسالا اني
 مانملا ىفرشحلا ةروص لأ هتئادسب هونيوروك نما كمر رهتشاو نارينلابقدقوت لب ةنب دع سوعحلا ناك دبعموهوزاهب ثلا || ىأرذا هلكوءدجليصتتو || مد ناكو لب سوت نمللم هرب مسه دج ناكو هياي ام. تمدحا ىلكرشعسولشفلاهيداورك ذم
 ةعاسلادئارشاهفدهاشو أ ةرازولا ىلوتوةسابعلا ةلودلا فمدةتودلخهنب اداسوال مأ مس لهراعأ لو مهدنعرادقملا مظعكم رنتك |
 قعقوفة مايل الاوهاو هتافو راب لانهترك ذورفعحةج رت قدك ةيقو» 0 نمتقلا لالا صفحة لسى دعب سابعلا ال | 1

 هنأ ر وهدوح هدو نمدحأ كم هرب ندالاخ خغابم غاب بهذلا 8 ورص باك ىىدوعسملا نسل اونآ لاقو
 نب رةع-الوهتهازنودد و فىوح ننلضخغلاالو هإَمعروفوو هنأ راقى حال لالخ عيه بوملعومساب فا 0 1

 هسأبو هتعاصم قى نب ىمومالو هتمهدعب و هرورس فى كح نيدمالو هناسلة>لاضفومتاظ فوك
 نب ناورص لماء ىرازغلاةريبهنن رع نبدي زن ةيراح قاطلا بش نبةبطق- ىناس ارا لسمو ثعباسلو
 اهرودضعب مس ىلع مهامنيبف مهم رط ىاولزنف دعم ناك ماج ىف مرب نبدا خ ناكو نيؤار علا ىلع دمت

 ركسعلا طلاخ تداكى تح اهريغوءابظلا نم شحولا عبطاقااهتمتلبقأرقوءارمتلاىلااوراظنذانودغتبأ|
 دقشحولاعيبطافا ىرتام ادعلالاز ممدقلا.ةفىأرل اذهام داب لا ةفهعورب اشرب مفارو عزم يطأ ماقفليدنا مسيياع سمت ل يقاوم داوحترس نأ مهرصوسانلا فدان ريمالا بأ ةيطسشلداتلافأأ

 لسبنلانمتاك هنافوحامأو. اوكلهلدلاخالولو رابغلا اور ىتاوبكرافافرثك اعجاهءار وناتاقأ
 كم .رلا نوره داودملا مصدق وضنملارفعج نأ نب ىدهملا تاكو لاحْلك ىلع .لالخلا عيجولمعلاو
 كتكريبساحلا ازذه ىف ىنسلجأتنآتدأان هك لاقو هسقح هلفرعن ورهف اذسا[لفهرح ىف هدو
 ةنباوأمدنلا مهارباهنط أو لصوملا لون كلذ فو هتاش ل مفدو مالا لة داق دقو كريد دن نسو كنع و

 اهروف قرشأ نورهللوالف أ ةمقس تناكص سلا نأرت ملأ قوسا
 اهربز وى واهلاونورهف ع ىدسنلا ىذنورهمللا نيمأ نمع 2

 هلع يضففةكماربل بكت نأ ىلا هيلااهدارناو زومالازادصالسعسو ىألاقءرك ذاذاومملتعب تاكو |
 ءاغلبلاءام هركلاءالّقعل ا نمناكو هيجحرا فمدتتامم 5-5 رفعحمنب |لتقومسف تامنأ ىلا سي1ل ىف مداخو 1

 نسحأ اوبتك_اهدلوللوقي تاكو لوسرلاو باتكسلاو هندهلااهماب رثأ لو ةع ىلع رزءابشأ ةثالثهم الك نم
 لاملاو لودايندلال] وه ناكو َن روظفكتام نحب ارق دحت و نويتكتام نسحأ اواطحا و توعمسلاه

 نمل وع دلاح نب دك تعوم 0 ذمدقملاتا اور نت لضفل !لاقود :رمعاب دعي نأ و وس انلمق نعفانل وهن زاع 0
 لوي نومأملا تعم مثك نب ىح ىضاعلا لاقو هين مص اناقه بلا تنسحلأ نموهيفريئانافدبلا نحل

 لوعيب ثحلئاقلا ىزصدعل وةعاصشلاوذد هولعاو ةغالبلا اوتةرافكلا ف دحلأ هداوكودلاخ نب تا نك 0
 مئانصلا عئابط .هب مهتريتتما اذا وهف .٠ .عئابطلا عب راك ب عيب رأى كدالوأ 0

 لاشفةعاصشلا نم ىف مهضفاهفرعنفةحاسمسلاوةذالبلاو هنافكلاامأ نينمؤم اريمأاب تلتف ىضاماال اق
 ئئدح مرك ذمدقملا لصوملا مدنلا مهاربا نق دما لاقو دنسلارغثهملوأ نا ثب.ًاردقو ىك نب ىع ومى
 تقولا اذ هىفاندنء سلكي عيصأ املج و لاَقف ةنتيض هلا توكس دف ادري نب دلاخ تب ىحص تت لاف عأ
 اًذاوهفراني فال 1 ةثالثةنالف كنتي راك تنطعأدقكلنا ىنتلب دقو "ىلع ايبا كة تيب دقوأسش ||| كيم دهسا تا ىلا رصم ب حاص ةفلخ ىءاسدقالح ركل ثا دا اح نكمل وىصأا|
 ةللاوفلاةنوكت ف كراذناو رانن دغل أن يثالث نماهضقنت نأ كاباف ىنبعأ دقاهناو ريش ا واهان اهني درسا

 ىتح ئمواسلز مف راثب ده نيثالث نماهصقن أ الل تلف هي رادسان نموا سف ىنافاولجرلابالاخ رعشام ||
 ىحت ىلا ترص غافلا نب رشعلا تض,قواهتعبف اهدر نع يلق فعضاهتعمنالفو اني دفلاآ نب رنعوللل

 نب رمثعلا ىلات م نا سفن تكلم امنناو تاقو هنري هي را اء بت عند فيك ىللافدلاة نبا |
 ىفقعاحدت سراق بح اصةفيلخ ان هوابف كل هللا كرابكت راجزفن سسك كنا لاف اهتم نيحاغأ
 لجررا ىنءاف كل ذي كانماهم رتس شم نأ دبال هناةراني د فا نيسجن نماهصقنتالف اهب مواساذاقاذهلثم

 دارآو باراعةداوةرسد

 ملطاف بابسالاب تثل
 م :رسع» ءىف ىقفةسق ىلع

 هو ةرتقالوةلذمهةهرب

 مولا كلذدتادش نع

 اذاو نوزع مهالو مهلع

 هتوصب الع و ىداش. دانع

 تدرأ نا ىدانلا كلذ

 قده: لف صانملاقب رط
 ىلا مامخن الاوو وعلا

 قلزلا مهل ناف ماوقالا ذه
 مالسسل ١ ارادىف مع ردنع

 دصقو مو>رملا مهمارف
 ممقل ىحدبتجاو دجو
 نمهيدناالف مهمل مضناو
 مظع اظقت هل دحمانملا

 موسرلا لو مان هسبثتو
 قلوخدلا ماروةداتعملا
 ةداسلا ةيقوصلا كآ سم

 مى ريثكلا مم بدكو

 ىلا ل صو ىتح ريسيلاب عيشي
 ةسق ونيفراعلا بطق
 نين !نيلاصلافلسلا
 لماسب رهتشملا نس دلا تان
 هنا ة ضر قلمتدف
 هياذ أن بداثلا ف غلابو

 امتتدابعلاودهزلا نمأو
 ددتحا او ةداعلاى هودوه

 ناك ىتح مايصلاو مايقلاب
 مانآ هنالثف ة ص رطقت

 ملورهشأ نس ءاملا بنتحاو
 برسمملاكل ذامعنوب رسل

 موغسملا حشلا لصوانلو

 ٠ تمرووصال_1ظال سس



 روغغلا هير ةجر ىلا ش
 مميشلا هناكم بصتناو

 فنأ زكرع رهتشملا نيدلا
 نيسان فلام نمموحرملا

 قى ارث ىلا هتعباشم ن 0

 روح اىظعانلع ةفانح

 ىلد مرك الا لوسرلا هنق
 وه ءاع 27

 رو هزل نيدلا عمم ميل

 ةروسرسفب 0 0
 ةرضحق مان قع هط

 ةالسصلا هلع :ليصلا

 جيلا سار ىلعو مالسلاو

 ةران وءارتض+5 ران ى را ةمامع

 نمموحرملا لئسف ءادوس
 باجاف ننرضاسلا ضعب
 ماسكىلا اريشنا ترضخ نأ

 لاك ىلا اهداوسوهنعي 0

 فنأتلا كرتف هنتي طوع
 نم هتسكدعو كك ذرعد

 هيدإءادو كلاسملا نسحأ

 لك ناىلا ذابتحالا لع

 هن ذاو ةيتواكلاةّعن رطلا

 هيتلقتنا متداش رالاباهق

 'هملا ضيق تاىلا ل اوحالا

 قطصم ةيدازف ةكذملا

 ةيمحلا ةينيطتطسقب اشأب

 ةثالثلاةيطعالا ماع هلوق
 نااطعالا رددت لهئناديق

 ساحم هم طقس هلعاذ

 رفغعح هعموتومألملا 0

 لداكءاطعلا مهاطعاف ٍ

 رردلفةراكملا قاس هيلع
 : يدعم جا

 لصالا,ازكهاط امن هلوق م
 عئاب ىأ طانح هل علو
 طاسإاف الاوةطنخلا
 هلأ ةيزاشما ساما
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 مواهدر نع ىلق فعطف رانبدفلا' ”نيثالث ناطعأ تح ىمواسنلز زن لف ران د دفل أ ني..نهبا ءتمساف

 كرد دون | كَم  ولاقذ 4 دره اف“ 7 راسا تعب ميىللاةفدلا نب ىحيملات درمد م ء هلابتمح وافاهم ف فدسصص 1

 كءلااهذفنكت , راجي زاخلاءذهلا تف لاق بف عم ّط أ لئندر نعت فعضهلاوتاقفلافةيناثلا ن ءىوالا

 تتد : اراذكهابتجوزتدقىفاوةرحاها ”اويسم يكلم مراح دفا[ نيسس#امّتدفا هن 4 راحت اع ةلاق

 كك لبةتالىبصوملا ميهارباللاق حي نالاقفع :راعشهملا ف يلابءاز زولارابخأ با فشترظن مث اك

 له عم اي لاقف امون يحي ىلع تلد ىجدالا لاف ورانب دفلا نيثالث.اهعاب هناو راني فلآ ةثام نملقأ

 دقاهللاقذ ف درافلا اولاجلا و نسلاةباغف هن نزاحجتا ارخاب ص اقةم دان تا عفان راف لاةفالثاةفةحو ركل

 ىدسابتلاق وتلك كلذهي راخلاتأ راسل هت وعدو هنر 5 و كلاهذست يمص ا, لاقو اذهل كارهو

 ناد 1 راخات الدو راند ىف معاضد هدأ ن 1ك لهل لاةندكقف وهند اسع» نمىرت ءام عماذ هنلا ىعقدت

 تتنك ىتح ىنتلعأ اله 4 تاةفابتجنر مئاهمقاعأ نأ تد راق !رهأ هيرالا هذه ىلءتركت اى لاقفهراد
 راني دفلاب لأول صضف لمحت او سطتا او ىبعمصاو بلح رساناريغنمةيلصالا ف روص ىلعت قمل

 تكرف مهرد نامه ض هرعت ن ل بكراذادلا نبى حت الص تناك لاقاضاأ أمدنلا قصما(ىعو) قرخا
 هذشناورعاش ذأ هل رعتف مول تاذ

 لعقد رطلا فض نملك أ ناتنحاتبرلضةنمثال ب ثحتا ىت وصلا ى عساي

 ْ نالعلاسباغلل مسنمىه * ليلقىلل مسهرداتتام تناشد 7-0 نم هلسف

 ١ ذآ دفو جّوزت نارك ذف لنعمل ستةفالخاوادوم عبرا لفرادداءامح صو تتدص يب للا

 | ناىلااهفك ةأرمللاب انراج مما تااماو قلطب تاما وفال 1 ةعب ؛ راوهورهلاىدؤينااماثالث نمةدحاو
 9 ا جاتا فال ع درا ولزنم نعل فالآ ا ةعب راب ورهملل فال 11 ةعبرائ < هلهاقاهلقن هلأ تن

 رداع ندم لافو فرصناواغل آن رشعز اف [ مروا دس لا 1 ةعب رأوةمابأل فال 7 ةعبراب ولزنملا

 ١ رفعحو لظفلا هانباودلاخ نب ىيح هعم جو هللا دبع نومأ لاو دمت نيمالا هانبااهعمو دش درلاثور دج :رءاشلا

 | لضفلاهعمونيمالا ساح مث مهءاطع سال اىطعاف كإاح نب ٠ حكت ه عمو ليش ةراسم دما او راصالف

 تاقف طقثاذ ل ثماور مو ةثالثلاةِ .اظمالا ماع ع ماعلا كاذنومدي ةني دما لهأ تاكو ءاطعلا مهاطعاف

 رظنم نحر رايختأآس يطابق 3 لمربي ضرأ نم كالمالاوط .انان | ا كلذف

 . رطعماقيتعلاتيءلاىلاىرخأو ىدعلاى لا ماعلك قتلسر مهل
 رفعحو ى ع نب لضفلاب وكن « تقرشأ ةكسم ءاعطب اولزئاذا
 رقة ثالث اوحام تع يف ىحدلاانل داو دادي لظتف

 ريثم داوعالالا مههمارقأو 0 م1 دولاالا تةلخاف

 فتشندملاب م اطاختنكا لاق هناىدقاؤلا اردعنمدهتملا ريع ىنأ ةمب رت ىفدادغب ران ىسطانازك ذ دو

 تساف دانى تددٌعف قارعلا ىلاتصخشف عار تكلل ع َت راضأ سانال مهردفل ١ ؟ةنامىدي

 ١ ل <:مهسلا ماعطلا مدق اذا اولاعفدنلا وا دوت نأ مهتلأ اسو نا ا ومزين, تسنأ وو زللهديف

 ْ اموثنآ» 0 ًاسفةدئاملا لعمعميف هول اقىنوا ند هماعط .نحالت تا دولا كل ذهل ءكلدخدن نحتو

 عم ذوملا ا درص الف كلذ نمَز اعاقة ١ ًةرل بق الهتم توف داني د دبا اناسع :و ماعطلا مف ةرالق 4 ريش أف كتصق

 نعتسا كللوقيو مالسلاكيلعأ ار م رولا لاةفرانب دنا دس هعممدا تل هنمبكر ىذلا

 ةدئاملا لعهعمت سلف فاشل اموبلافتدءوتفرضن او هتذخأف قاثلا مولا ىفانمل ادعو ”لمأ ىلعاذمب

 ىلا ترصالت هزات ًارلبقالء_تمتوندماعطلا عفراسلف لالا مودلا فى 0 قلاع 3 ل ف

 |كللوقي ومالسلاكلعأر هب رز ولا للا ةفرانب دمنا هبف ركعم مدا ىن ل هزم بك رب ىذلاعضومل
 ٠ 7-0 تطعاف صأا5 تلاثلاهويل اف ترءةتفرصناو هتذخاذدغ قا ءكلادعو لص لعاذمم  نعتسا

 كلد



0 

 عن كة دقن ”ااناذهسبج ولا فورعمنمالبلا سو نكي ثالثا كتءنداعال اقوه ارق كلذ 0

 ىكع مهردئل تنام هطعأ مالغا,ىنالغل !نشرغلا ]رفا مالا, ةينالغلارادلاهطغأ ٠ مالغان عقلا ! 10 1

 ىكتنذأوار زوااهّارعأ تاّعن ىرادف نكحوىم زلال لاقمم غلآ ةثاسميهناش لصإ وفلاةئاعشد ||

 ناد تلعن ددلاك ىقفرأ كلذتاك كترضتملادوعأ مث مهلاوعأ سنانلا ىشت هل , دملاىلاصودُشلاب

 سوي 5 او امون دلع لحد و هتيحان فلز ازا لفها اتعرم .رغ ىبدتيضةفذنب دلال اتمخشتىَز رو ا

 دحأ هنود مىذلاةْؤب ه«بلع دع هتمهنهللامتا ىدعتي 0 هذدشأ :ًاوىريجلا

 دعب ىذلا ىن الو لاح رانا ادنآدفو رغم نم تاك ىذلا سنت

 دقو شل رق _سمةلودلا فرش ىفاثل اثنبلا اذهل عدقت اق لانا نم هلمك | وودعا او-ىطقق

 داخيزب ىتحاقعراصاالا دولا نر لواوتسلا ١ اهتيضقاذا لاف ىتاحريمالااهبأ ]سنن الرحر هللاق

 رشد د كانورق نماهاحدت اك 5 هليلدر زذانيردن له كدحأ

 ا ا ا ع 00 0 / ىحاهل تربص 1

 يلا مطسداوعب ماتم ةنسكل اةيثلا لاقو ا ءكاتاسنور رك 3 : 1

 هناوحالهرالولا هنرب_ةْنمَ ذمتلا لوح لا !لاقوةإ.للا ف بطعن ناك الارمدأ اذالافو ا

 يعل ناكو كمر نيدلاننب وح لعدم .راكسملا ناولديحاصن ءتالذ اوك هئمرتك ؟ةيالولا تاانلع ها

 ةاداضهو مس ماقبط ىلع سانل اهلل فت[-اقددإو ناتدن ىلع مزعف ةلرمضح نمدرعد و هتم د صدخ تت 9 :

 هدي تقاضو هلا اوهنأ تلت ثادق قيدص هلناكو مهلزانم فالتحنا ىلمءاسؤرلاو بالا وج وو“ هلودلا نامعأ

 ا الاف واحلمامهدح أ لعف- نيفيلغت نب ريبك نيسك ىلادهمعف هريغهبق لتدامم كلذ[ دب راع

 ةمسهلا غواد ىلعةنكملا ت دعاس رو ةداسعلابتذعس“ ال هدا ارالاتع ولا مدل ةعق :رامهعم بتكوابمطم

 ةرداترصقو ةمغبلا ردا ترق نك كما قندهتلاتمدقتو كريىلا نيقاسسلا تعبتال

 هَ وب وهنهنأ ”رخلاد ذفنافرك ذاهف ل سيلو ريلا فئاك ىوطت نأ تذدنو ةمعنلا له ةاراس نع

 4 لادجلاماماق ريسسلا ىلع راصتقالا صضغاعب مو ريصٌدل | ىلعارباص هتفاظنوهيبطا متخلاو

 نذأا ىلءالو ىضرملا ىلع الوءافعضلا ىلع سدا لجو زعهنلا لوق ىرذعي هيف متاَعل افك عاق ىف ليسسلا

 ىتتاهعيجابادهل اهنا اكهيلع ضرع ةعلولادلاش نب ىح رضحالف مالسلاو رح نوةةني امنود<ال

 رانبدفالآ ةسعب رأ كلذناكف هيلعادر والامتاسكلا“ العنأ ساو اهفراغتسسافةعقرلاو نيسبكلا ْ

 ىدانو قس نوف تاطع نسينا برد امهللا ف سدق نتف نحالا نم محأتن ”الدئاو ىصل لسحر لاقو 1

 ءوس لحرلا ل-ىلعلدباملوقي دااخنن بحب تحمس لاعذ هبحرلخ هناملغدحنأ ىلسوملا مهارب انيق حما 1

 ديشرلا لاف ىتبادتيطعنينمُؤملاريمأ ايلاَقف لجر هل فةوفامون ديشرلار اسن بح تاكو هناملغ بدأ 1

 كلثملاّعذ هف رعأ لوْ ل .كاتأموأتبأايديشرلا هللاقاولزناسلف ىتح» هزمغف مسهرد نامت ىطعت 0

 لمت ائساذالاةن فل ف الآ ١ ةرسعفلافالآ ١ ةسجن كا مرك ذيامعا ةناسل ىلع :ردولا از سهى رحال 0

 ص آةلاطالار متخملا ازهلوعالو ةريثك مهرابحسأ ن افةلجلاب وةباد هل ىرتش لوةتلاّشف لوقأ فيك ازه ْ 00

 نكتباكلا١ اذنه. نهرا فرح ف ءانرك ذاك ىمربلا يح نب رفعح ديشرلا تورهل تقاس و اذه نم 1 1

 ةقفار نامه سه ناكوباكل ا اذه نمءاسفل افرح مان 1 ذاك لّضفل اهنا و ىحي سرحوةكماربل ا ْ

 تائقرلاامهل لاق وتار لا ع ٌيطاش ىلعت الاؤر وههشملاةدلملا ى هو ةديدجلاةقرلاةرواحتعدقلاةقرلا ى هوا 0

 باك قئىرايشهجلا (ىعو) كاذريغونارمقل اوتارمعلا لبق "الا ىلع نيمسالادح الابيات

 هاقلطن لف ةحايكس هيلع قضموهوه سعف تاقوالا ع نءتقو ىف ىسهتش ادا نن ى بح ناءار ز ولارامخأ

 دعب ىكرتو كلذ لبق تدطعأ اك تيطعأ - 00 3 افا لوالا ف تءاظءأ ىذا كالذ

 ةداسلاماشملا كاسم كاف
 ةدارالا تابرأ ةسرتف
 تالمطلا هلع مهجاو

 تانلك نمهيلعاوامدو

 عماجلا ىفاثعي ناكو
 هج و نسب ىف ريدا

 رست و قد ٍٍِط ج 1 و

 هئاسنافع ركل كار لا

 ع قيقحو اعتاب

 هقد رسااهسلاععسانلا

 ىلا) ةفطلاا هحاصنو

 ىذرهش فهتلاءحر فوت نأ
 نوعسو ا ةدعقلا

 هللا ف ءاض (ةئامعستو

 نمانمل ع ضافاو هنانسح

 هناكرب لاحم

 نصعلا ءالع ٠ نسمو)#

 رضخ ندم ىوملانم هزلاو

 نءابرهتسشملا نمت ماش

 *«(نسح حج الا

 ضسعن ةاضق نم هوناثاك

 روقسملا ريح ونادلملا

 مانأ ف ركسعل ايا.ضاق وف

 3 ارو ناخد رز انناطاسلا :

 هرصع لضافا ىلع مو>رملا
 ربخىل !نمامرالمراصو

 املس ناطاسلا ملعمنيدلا
 هيزازعلاةس ردلا دلت ع نا

 ةسمخع هبسو رهنيدك

 لوعة ردم مني رسعو

 منيت الث , ةممك مالسلا

 ةهانإ 0 6 مس رةسردم

 0 ردم مث نيعل راب

 نيبو ةطامع
 تلعحام سعب اهب س ردم

 ةديسلا اهتنثداامل هنافتسردم

 ,ناطلسلاةسج وز مح
 اهاقناخ اهتلعسناماس
 م ردماهتادبمث ةيف ءفوصال

 و رمال ءاضنقال



 اهنقسردن نسل ثتطرشو
 اهتانىجلاةسردملا ىلا لقنلا

 ةرو زماني دملاف كلذ لبق
 هذهىلااهنعموحرملالقنف

 ةروك دملاةفطولانةسردملا

 سرادملاىدحاىلا لعن م

 ةس ردمىلا م نايكلا

 ىلا مث نيتسب هيفوصابأ
 م ةيناولسلا نم :رادملا ىدحا

 لعن :رونملاةنب دملاءاضقد او

 ملوةسفرشملا ةكمءاضقولا
 عق رلاءإلع نمدخ الق فت

 ةسيلورووعلا فاد
 نارا يق ءاضقلا

 روبل اكولاربغنيفم رشا
 ةليضفل اهذهمهصاصتخالو

 هذه لهأ هبقل ُنيِبلا نم

 نيمربحلا ىضداَعب راندلا

 ةكك هللا هوعو لعتناوز

 ةجغاىذلئاواىفا ةفرسملا

 نيعيسو تكول ةندجرع

 عقودقو (ةئامعستو

 قى ةكعتافرعءاملوصو
 هللمع ناكو ةئسلاهده

 ةديسلاةمهم نيعبسةنسف
 .تاطلسلا تنيهامورتهم
 تاصواملا هاف ناواس

 ةقب اضموةككمابملا ةلقاهملا
 :اهيف في ريشلا مرح لهأ

 ءامع ىحت ناكمابتريخأو

 هلنااهقرتش ةكمىلا تافرع
 تنتعاودلان دصةلاعت

 الاومأ رف تنقأ وهترامغي
 اهل ن رست: ناىلاوةإرح :

 قئهاتعلا ةيوثملاوزسد
 قت قد و زدلاةئدنلا

 روز الولاتوع اهلوخخد
 ق حانملا ءى كلذكو
 نأقفتافةرووز م اةنسلا

 0 0١ 0 ع4

 ةنس مزرحملا نم تلاثا !فتام نأ ىلا ةةفارلا سح فى ل زبلو عامطالا عطقوسأسلا ا شومضدو انندلا

 ٌيطاش ف فدو لضفلااهنباهنلعىلصو ئيعبسو عب زأ ل دقو ةنس نيعبس نناوهو هةر يغ نمةأفةثامو نيعست

 َر الافهبلعىرملاو مصانا مد ةتدق هطخن 0 اهفةعقردهيمح فد ووةٌعرهضِإ رف تارغلا

 هلوهموت ىكسس لون مفدي رلاىلا ةعقرلا تامف.ة تب ىلا باتل او روكالىذلا لدعلا «كاوهىذاقلاو

 ىف هنعهللاىضر ىروثلانايفس ىلع ىرع ىحناكو ىلاعتهّئاامهجرههسو ىف ى مالا نينثب امانأ قن و
 هيرح ١س همك" اف ىاسند سس ىانك ىكتامهلل !هدوعس لوب نافتس ناكو مهردفل أ رهش لك

 || بحاصنال.قو نايفسءاعدب لرفغْلاقكبهللا عنصام هللاّمف مونلا ىف هناوحنا ضعب ءار وك تامالف
 ناك امىلعد.شرلا مدن ىرايشهملا لاق لعأىلاعَتهتلاو ىروتلا تايفسال ةنيعنب نايفسوهتْسَقل هزه
 ءافصب مسهنم قو ول هناب هناوحنا نمةعاسجت بطانخو مه ص أ قهسنم طرفام ىلعرستتوةكماربلا صأ ىف دن
 نومو#ب مهنا انوهه واوانت اكو انئادعف !ءانواجن لودي اماريثك د 3 .رلا تاكو عهلاح. 1 مه داعتالةينلا

 |: + ١ دشن ا وانعاونغ ملاودارأ امىلاانرمداسلف مهمام
 اودشىذلادامتلااو دشوأ موالانم دي ومكس الا الانبلع اوانقأ

 ْ ”هدعبورعاشل اةئيطعلا تيبلا اذهتل
 ا . اودشاودةءناواوفواودهاعناو د“ انيلا ارح اون تاموقكئاوأ

 . [|| اههفةعفر رسرللادلاخ نبى بع شارف تحت رس> وهنا هلاثمامرارنالا عسب رباك فىرشغتزلارك ذوتاق
 ْ ميخنو هعّد سه ملاغلا تاو دب مول للا نا نار 00

 موصخلا عمت هلبادنعو 35 ىضكندلا مون نايدهلا

 نسما نيدجحا نب نيسكسا نب دعس نب ةريبه نب دج نبةريبه نبى تح نيدلا توعرب ذ ولا ظل اونا
 * (تارفوكلا نب ناواءن.ةريبهنب ور عنن مهحناا

 || نب ةياكع نبةبلعت ن نابيشني ل هذ نم مامه نب ة صن ل بحر شنب سبق نور عن بلد رش نب ثرا-اوهو

 دعم رازننبةعبد رنبدسأ ندب دجى نعد نب ىصقأ نببنهنب طساق نبل ئاو نب كيني ىلعني بعص
 قىسرافلا ناودخح راف قييدلا نب اههنمةعاج هيسن قاسازكه ندلان اوعبعلملا قاييشلا نانرعنبا

 0 وهو مهنا دمىفءارعشلاهرك ذو هترازو نمنينسدعب بسنلا اذهل رخاامئاوامهريغوءارزولا تاك

 | نيعلاباينامرعرودىهو لبحدلاعأ نم فاقلابرقوأ نبدي رن فرغت قارعلادالننم ةنرقنم
 " ] قدادغ لحد زاهدان>-ٌ نمءدلاو ناكوهنل اةنفنرزولا رود الاف :رعرو تعم نمةانأملاءام] اوةلمهملا

 ع و ةنعدهّللا ىذز لمنح نيدجأ مامالا ته ذم ىلعناكو ءايدالاوغاهد غفل اساس ولعلاب لْغتش اودابص
 ظ ١

 ا...( أ لع علطاو ودنا رقوتاارلاوتآ اب مخو زب زعلا باكل ةرط نفك نم لمحو تيدا
 0 ىلعبدالاهنءارقتناكو ءاشنالاةعاندص لعتوءاغلبلا طاغلأ اظفحو ةياككلا مزالو ساثلا لاو و برعلا

 ||| نبع ن بدمج هللا دبعابأ حلا بعصو ءارغلا دج نب رنيم ا ىنأ ىلع هقفتو قيلاو اني روصنم نأ

 || ثيدمت نب لسعمسا نانمع أن مىوبنلا ثرادحلا عمسو ظعاولا ىدسزلا تار تبى مومن اسم نب ىلع

 || ىنقملا مامالا نعد >وانمهدنعب نمو بتاكسلا نيسخل نء دخن هيدا يه مساَعلاىفأ نمو ىناهمصالا لبق

 | «تالدل قو ىزوجلانجرغلاوبأ انفاخا مس نمريثك قلدمنم عمموهريسغنعو نينمؤملاريمأ هلا مال

 أ كذا ايو تزخلافارشالا دق ثةينزقلا تاماقالا ىلع فارمالا لا رقن بد رغلاةحرالابفارشالا
 || ىلع ةراز ولاه ستيلوت بنس ناكو ةرازولا ىلا قرت مث مامزلا تاوفد ديا" نيعب رأو نيتثثاةنس دات ىتسءثكم
 . || كالبلادوعسمنمىرخامةراز ولاىلا هل ةنو رب زولاردق عقرامتل نملاق هنا هتريسس عج ىذلا هاكتنام

 || تايسصلتامدختادح ا دوغس تاكو قومجسلا ءاشكلم ندمت ندوعسم ناطلسل نع ةيابندادغب ةنض
 نكس



1 

0 3 2 
 ءازعلا نم ريفغ محو رثك 1

 ىيدتسشفم .راشنناو جاولاداتعم نعمج و حو : مدل |قةيدآ ع ءوس نمهتل اودعا أ نمراكل نيشدملا : ١

 ةغياذلا نعبتك دقةقدصنب ىلعن ةقدصن ىلع مساقلاولأ نيدلا ماوق اذذاةفءل1 ارب روتاكو هات ||
 دلقامإة باو عج 0 ملف هن ردصام ىلع البل ادوعسم ىلعراكسنالا دعت تتكا ةدعدوعس ن اطل سلاىلا

 دقديلا عقوفةيضقتلايدوعسمناطاسلاةبتاكم قةميللنابطاختامزلا تاوندةباك ةريبهنب ندلا نوع 0

 نميتكف تبيح ناىلا هلاؤس كلذىف نيدلانوععجا رفهوي حلف بتك ةدعشلاذفبتكرب زولاتاك 3

 هفالسسأ ناك ام.رك ذو هلاءدهناابسف مالا ل صاحواهرك ذنع تب رضافةل: وط ىهو لاسر هثاشلا
 لاليل اد عسا ماج وموماعباتعت نم مهنعبذلا و مهعم ب داتلا اودعاطل ل ناسح نم هيءاشلنا نول ماعن

 ريطار هلاو دهش ,وءامطصااو

 هلاوعدوةكاذلنا نس سو

 ناكجوتئادلاةر فما

 لضافأ نايعأ نم موحرملا
 لاخرلا نمادودسعممورلا

 باررادادع ىاروك ذم
 افيظن لاكلاو ىل-غلا

 نيعب رأونيتنثاةنسىفاذهناكو كلذ فلوةلالاط ا وباوج هءاجاموناعفد دعك ذ ىف بتاك هناو راقولاوةدْؤَتلاملظعاهحو
 00 2 1 3 دو سلم ذلاو راذتءالان با اولاداعىّت>ليلقالا اذهل عىخماقرح الاعب ررهش قةرامستتو ا 2 ا . . 3 . -. . .٠ 0< سا *يما 33

 000 4 . نيدلاثوع مقوم نسحو كل ذي هرورس مظعو نيدلا نوع ةراشاب ىنتعملاريشبتس افمد ةعاان راكئالاوىلالعلا

 9 0 كلا ةنس قف هناهيرأز وبابس أه[ نماضنأ تاكو ةريسل اف ئصملاقو هر ز وتسا ىحانيكمهدنعلز موهبلق نم

 5 1 0 | رك دن ونارعلاب خقفضوهو فعلا اح اصىدوعسملا ع َُسِبلاريمالادادغب ىلا لصونيعن رأوثالث |
 ُ -_2 5 ١ ع ن.نيدلاماوقرب ز ولا عرسف جي راوتلا اهتمت ةهظع نتف مستمر دصوةريثك عوج ىاهادصقو فالطلدلا ّْ كَم اءلْرذ ِ 0 1 1 1 ا

 »«(ىراللات بطاقنءاذىف هن ذاف وها ىفةفياطنا نيدلا نوع نذاتس اذن. ف.هاعسسم قفحاةلاحلا ريد قةتدصأ|
 ىهوراللاف هللادجرداو

 نين ةكلم ةلمهملاءارلاب

 لق مارا ركلاو دولا

 ةماعلا تم ىتحمتسوماعىوق مث مهر فك ىت>شلاذف ريبدتلا نسح او ةقمالا ىلع نيس راما ءالؤه
 مدهملا ازهءاضقنادنعهناف ةقدصنئارب زولا عضوو ةريبهنبا عفر لاوحالاهذبهم رب داما ترح ومهلاومأ
 قرش انتل اهل هتءارشب نيدتف ةلودلاءاسهأ نم ريم دب ىلعتتعلاطعنيدلا نوع ىنتةملاة هيل طا ىدتسا
 دقو ل حدف ىدتساةرجغ بات !لصوالو هتراز وف سانلا عماستو هتعاصج ىف ةغيلان ارا دىلا بكَرذ هير

 هلاوزهجدةوحرخ مثال عامهريغ هب طع ملا عةعاس اند عتو )سو ضرالا ليف حبات ادن تقل اهل ساح 35
 هدشنأ مةفيلخلا بأ ءاعدناعدوضرالا ليقفاسناث ىدتسا ثهتسلفءارز ولاة داع ىلعفي رقثلا

 ثادىه ناون؛ملىدابا هب ىينم م تحارتامارعركش أ
 تان ىت>هنمىأ ارعتناكف 5 اهناكم خي ثدح نمل ىأ و 0

 لالا دعب امهتمىفاثل او تاسبأ ةنالث ىهو هرك ذمدةملاىفوصلا سايعلا نب مهاربالناّبيبلانازهو تلق |
 ”تلز لعنلااذاىوكشلار هاظمالو  هقيدصن عىغلاب وعرب ةىقف ْ

 ن تايفارام لعشتاة>ر
 قعتسلا ندإاردصرتم

 فيضوتلا نعةماتلا هيرهشب
 ىلءاضأ ارو نيسدتلاو

 دل” نيس> نيذلا لكريم

 ىفاقلاى دا ف ورجل كوملا
 نيدلاوةلملا لالحفادلاو
 ىكابهذمث ىناودلا بم
 ارش مكقاو دنهلاذالب
 ريمالاب لت اوراغسسالا

 كلولم مط اعأن منو امه

 دلع هدنعلحو رابدلا هذه

 هئمزا”واع.شمالزةمواعبضز

 لاقرعاشلانافاممتمىاثلاتيبلا ف صتريغنيتبيا|نيزهنيدلانوعدشنأا لو أ]
 توعنا ابدأ هريستف رايعلا همة غيلطلابطانخ هنا آرام هب تلت تح يننعىذقتناكف :«
 حرشلاوءارزولا عم مس.متداع هيترحام ىلط !نمهيلعو لكتةوةرغلا لئاس مهدأ ناصح همدقذحرخندلا
 مادخ عبج وةرضياءاصأو ةلودلا تايعأ و بصانملا باب وأ هدب نيد برختو هترصتخاة لوطن كل ذا
 لد ىتس كلذ ىف مس مداعىلعل او«ةءءارودنتسااوهمامادرضتلويالا اوتاون ذلاب اج .رتاسوةفالسلا

 نب دج هللا دعوت هل اودلادينس جشلاهدهع ةعارقل ماقو تسدلا فس او ناوندلا ف هرظ لع لزت وتاوندلا 0
 تضر ءافراصتقألا ىدصق ن كل هباب ف عد دب هنادهعلا ترك ذاةلاطالا ف ويح الواو ىرابنالا مي ركتلادبعأ] ٠

 مول ةراز ولاىلونوءارعشلادشن اوءارقلا أرق هنعارق نمع رفابإفسانااىدبأ ىف روهشموهوهرك ذنعأ| ٠
 لوا نيدلا لال ةلناكو ةئامسجتونيعب رأ وغب رادنس نمر الا عسب ورمشعث لان ءاعب رالا|

 هلذهشامهتبالو مانأ ىفهنمرهطوةحاصارب رس وبئاصى آر اذالضافاملاءناكو .نيدلان وعهوبةلةزازولا ْ
 علا لهالامركم ناكوةداعسل ابابس أ هلت رفوتو ةداعرلا نيعب ظلسو كلذ هلركسشف هتيصانم ندتحوهتيافكما
 نمىرح وهروض< نو يشلا ىلعوهيلءثددحلاهدنعأ رش و مهنونف فالثخا ىلعءالضفل هسا ترضع
 لش وهو حامصلا ناعم رمش نءحاصفالا باه كلذ نفابتك فن صورك ذرثكي امدئاوذلا و ثحلا

1 
 عجارتلول صالاب اذكه
 ىعافع رازاوتكح

 ها نس ريمالا نبذه

 لهاعمللا ف تدارتام هل أود

 رعشلان أو. تجخارت نا

 ىازلا عب ريسزلا نبال
 ها ءايلارسكو



 هبلالسرادوونز لأةقللا ٠

 ةلماع .وداتتسالاب هم و

 ءانفأ ناىلادفأ ًارلاو فعال أن

 نفل !تماقودانأ او رهدلا

 كل:فهدغب نمت داو+ساو

 اهنعموحرملاب رفندالبلا
 مارطاهنياثيبةرابز لا دسك

 مالسالا عئارنرئاعش ةماقاو
 الصحو ا هلسيتا لق
 دالبف لودلا مار مورلا
 ىلادلب 0 نمل ةتناف مورلا

 هس دمىلاةْسد دم نمو دلي

 .ةملمطت :ايدقالالسدوتح

 0 3 5 اوىعلا

 مجاالولوةنااولوةعملا
 لولا

 0 لرجاتد 0

 مفلاملاتينان ءام-هرد

 نم هيب اماهفدح

 أ رتخ ه1ةلابقالاوهجوتلا
 ةدلبلا هنهىةماقألا

 ركيرابدملا رخو دبل
 دماىللالصو الذ ةعسرو
 دماحلاو نساحملا هلعاشو

 اشان ردنكساهريم | ةاعرتسا

 ةيعاو هن سساف هيحاصو
 هئاطغعق كنان خلا و

 0 أ و+بفنلا ل عمت و

 مرتو هئفيطو ل-ءدازو

 ا رانا !ىةماقالا هبلع

 هس رداد مه را و

 قاشا د رس هاني ىدلا

 نيعنف اولا رو وضل ناب
 هتيلط نماثالث ةيونلك

 كلذو).دابأو رهدلا سرد 00

 مستةنسةحلاىذرهشلا 20

 روذطان ه4 تسي دان را ١

 ا

 سسك رصتةملا باكو د وبنلا مدملا نمعيفاسع شك ِق نيحمصأ نير ءعسإلاحرشاباكر رس ع تسسن) 1ع

 َت ا افاق سماو مث تادلج# عب رأ ىف روهشملا ىوعتلا با ثنا نبدجتون احر ون[ مهملاداصلا

 رسل يفرح رودس | مامالا بهذ م لعمشا لاف تادامعلا تاق هلوت كسلا نبال قطنملا حالسصا

 ريثالا نبا, فور عملا دش نب ىلع نس ولأ نيدلاز ءانذشرك ذ ةورئالدر وطلاء قوز وس زاودودعملاو

 ا نمةدعتلاىذف كا ذودادغببنيدلا نا « رود كا اراصح لصف ىف نكران" الاريغصلاهخران ف قىرز ا

 اذ_هىةريبهنب ندلا توعرن ز زو ماقودادغب اظذح قدح هللا مال تقلا تاتا سو نينو تا

 ناك رين اندق دج وإذ لاتقل تقورج رح نم داوخسي دونخ قتلا رعأو لاق ريت .2ل ىذلا ماعلا سالا

 قدس الريغصحإ سحاذ_هرب زولالاةفاحور رب زولادنعة ماعلا ضعبرضفهبل كلذ لصوت 7 حيرتح نملك

 اذهكلي ضرب رب زولاانالومأب لامر هيا ار حرت وجب رضفلاتةلاىلاداعفأ ايش هيلع

 دهن دو# نءاوه دغازهوتلق ريثالا ننا مالك ى 0 | هلاعت ع نم ارمضح ا وزإدإ هلرساو تنلعتت

 بحاص يذلا ارغامدلاوك عبي فور ملا نيكشكت نب ىلع نسكت اون نسا زوقووسلا ءانكلمنا

 مع .أهللاو نيسجتونيتنث ا دنس تناك نضع اهزهناو هاشد ممم كلا |تاريث الا نساريغلاقو لد را

 ةجرت قءهاش دمت رك ذدقواهم وعدنا اتالم اوهودوةعلار ؤذدشن اك قىرولانءاكاذرك ذ

 |شء تنس لؤالا عسب وفا دحالاو | ل اروطتسسملا ضدحةلادنع ول أ هلا سعال ىنتملا مامالا فوتو «.:أ دا

 هترازو لعمر قو هعباب ودلع لحرق فس .ون رغظااو «أهللاب رجخاسملا إو عسب وب وةثاه سنو نيسجتو
 هحدموهتافونيحملا هترازوف ١ اروسملزب لو هلض رعت, لو هل 0 ذ هلزعي ناهسنماشئا ع ناكو 1 و

 صيد صيستقلملا فص ننأب فورعملار مخ نيدع_ىسراوالاوبأ مهتمرصععار 2 لت اما نمةعاسج

 ريما نييخ كرجل هومرك ذمدقلا

 فقر ةءابهص للاب ريشز_هاك 4 هفاعنك اسذولا ثد دحيم

 فخر بامانا عرعر نمارذلا باعص هيت د“ةاوموقلاابحتشاطاذاو درو

 ا نص دسحلاب ىيكحاو د ةيس لك جاهاءاندلا مورص .

 فئشُت ردا ىدام لاو دأب دع هردطواعرذ راعلا داب قيسضد

 فما ىر_همملا او مام 0( كل 95 يح نيدلا توعلبقاذا

 نوكءل مهوزت ر رولادنءةفيلطا طاسعستو رضع نانعالا نا تاضم رهشفدادغب ىف مهدئاوع تناكو

 اورضحا اذاوةبي رعهتمهوة , سفن تناكو قرطل اريضحت نم هاج نمص.د صا ناكو قرططلا طامدلا
 بتكم ةهظعة متم كذا سفن ىف دصق لضف مف سل ةعامج بتارملا ب ايرانمهقوف رعقوداطخت قيطا ا

 قسغافو ع سد ىف دارلا عطمو يب ةعسفو مدسعفف لالا لذاباب

 قفد _:مءامسعتلا نم دب سما دع

 ل 5

 فرعلابسانلا ىدان كل دع شأن نم 0 هود الواق لاونلا ضاق

 قرغلاو لم لاعب نمت ولا ىت- هب هةسيك انسو ت ٍروصا هب ضرأ لكو

 . قلحخ نمو ىذرع نم نعطلا نكسشو «هتضغنا ماحزنع ى تلم نص

 5 قط ًارلنالج هتنلكعتم هتف و« ةصدقنم لذلاق 3 طر ناف

 700 قمر ظفاح ابا ريس سلو * انو د كا ضرما نأ
 فرولابدوخلاىوق ْرعلاندوملاف 4 تركك ىلا كاناطعك ىد د هو
 قذالا ىلا اهام ل اهال-ءىلع 35 نوح نم سعشلا ن -رارغ ةضصانا

 5 مسهتنغا سايلا او

 ناو



 دقو)ةثامغس 5و نيعيسسو 8

 منهفلارزغالماك اقع كا مو و 1 0 زول كا ىرشال يس ا ا فس يوب
 ةقرعملا عساو ةطاحالاريثك ل 0 تلانمئسةرادا نه فلاشي تل

 ا مرت باكل هوسحلا ص..صرخل الاّ ؤريعربع نمت زولالاةفاهفصتلوةاودلاعناصتغصو انا صب ص. الاف 1 00 قلوطلادسلا هاش 0 يي ا ل 0 ةملقنلا موأ_عل فاكواشم يرق 0 ل

 هي ذتلاو قانثلا ف ذع ناجرمو روان مانالا ىلع ا« اهتشافك مون نمكتاودتبغص 8
 لوملا ةلاسروةئمهلا ملعنم ْ ىناعلا مدلاب ناقكد رح فولو ىدن ضيق ضيم نآس موف

 تتكور ورمل نفلاف لئاوأ قروك ذم اىناسغلا اريد زلا ني دج ادنش :رلا ىضاقلا فلات نافل باك ىفنيلوالا نيتببااتدحو م ا
 | لشفالا لعل ذهنك ذو رصمى مات لّغسصلا مساق نيدجس أ دشرلاىنضاتلاىلاامهسسنوباتكلا اذه
 |اسهيدب لاف ناج رع ةالكر باع نمةاود هيدي نيبىأر فاض امرك ذم دعت دقو رصعشورملا اريمأ هاش تاهاش

 دير فدكدرسلاقهردتي *« ةسما اركدن دسل ادواداإنيلأ ِإ

 ةيشاح قاعواشيطلان:ههبق

 ةيادهلا حرش ىلع
 ىَك امال ةيمكحالا

 ىلع ةيشاحو نيسحريم دي دش مارا تعص هنا ىلع 3 ةراخوهو ناجرملاكا نالو
 ناهفصالا علاوطلا 0 |هندندلأ هواهنم ةديدعد اصقيد 00 ذمدقمارغاشلا هلنالانفو رغما ارايتخ نير هللا دعوت هحدم و ْ

 ىلوملا حرسش لع بسئاخو ْ ١ ىهوامترك ذاذهلفأأ
 ىللعةشاحو سي ذهل لالح اهلحتالخ تااض ةبمداب « اعدرلاو ىللاالا لاغصو دب اعرخلا ةنايو مستلاعلو 20107

 حرش نم عضاوملا ضن اعمدالو ارل-التيةيف ع دلحا وعمد اذتنكدت *؛ اءرذ اع تّوضو انهنع َ
 ىاحرلا في رشلل فتاوملا ةسئاش ءامدا ىأرن ماب * اعرجلاةلاستدعب تنكسو د تكس ىذا ئه +٠ تزيص ١

 ريسفت ىلع ةيشاحو : اعلط ةك ارا دوعب تكحو د اهرركم نصغلا لثعتنال + ير ىتفلاال اهل ىىلق
 قفص ساكلا انتعس دواووي قحرابمل !مايالدد عت 35 الف مالكتلا كعحارت اذاو

 لئاعت حشو ن وارهزلا اعنصالو نرع هداربأ « تعنصامرهزلا ريدم * ىجسملاةثِعو ظحاولل اركس
 مسوةبلع هللا بص ىنلا ايطتاقرابلاهبلعتلس اعرسفةلاماماسإ !نكر وه امو ارث اعرتنمترك' اب

 جو ىسراغلاوى رعلاب اهممةرطصل قسشف الذع نب ىنعمست تئش نا ىلذاءاب د اعرد اهفوخت رب دغلا سل ا
 ناسل ىلع اريبك اخ ران . :اعبط ىدنلا ع رزولالبح « اكمارغلا ىلعتابحاعبط : 5

 ىلالاعلاءدب نسمسراف طب هيا ردع نب دج تشل اولا هحدهو هن رك ذاةلاطالا فوحالولوهنعتي رمضاق دما ىلا ازهدعب رخو |
 عض اوم لع تتكوهنامز ىهوةدحاو:ديصةيهرك ذمدةملاىذن واغَتلا نبا

 لئاسرو هبادهلانم
 مك لوطرةد دع

 ىنأ ىتفملاةضراعمدصقو
 ةيملا هتدصقف دوعسلا

 ةع رق نيعناغحا عا ثنود دع لوحتو مهدعب نم قندتكح 3 لؤاطو عسب رآ نما ااهاقسش

 لوجتريف بلل اف ىوولادهءق# هتدهعاعرادلا مسرلاحل 5 لومهنْؤشلا راردم عمدلانم 1 1

 ىراظ:تلداهسلاب فرط لك و 35 لسلك نيقرتالاب قران ىىس 35 ىقاشو .مارغلا باهدق ىل_لخ

 0 1 0 و ةرامصت نكت كا تالزعتالف 3 لوزعربغ عمدلادوهش لوقت ويىرهاش كف ىالاب عمدت اة ناو 0 قا سلام نسق نلف ا 00 : 1 . ءا لود زغب بح ل هولوقت يب ةباص ىعسحتاحتأ دف تاقاذا 5 لوطمنودلاب ءىلم ءاضو
 اهلا هاتام قتارسم لوذءمالم مأ تندحس لالم 3 ىوهلا قتدلا ةرىلعام حرب اقد# لوا _ءءاقولادهع شقا ىلع حس هلا قى ناك ةهعسو 1 1 7 . . 1 3

1 
 هل 2مم : 3 . ناجي 2

 8 3 7 انر واقو اهطاخلاتقتلاةادغ « لوغو ان'بابلاب نيعل لئاتع شسدرغلا بيثكلا ثودوأ||
 رار نانو لي وط مارغلابل ل ىرىوس « لئاطب ناوغلا بح احاول يديئام امرت دقلو لوج تايئانلل لسهاك ىلع #َ هلو ىووهل انابسا تفرعت 5 ليج ريغ عاري تلواحو عيطتستامىلاهروأجو ىدءاسمريغكيفاولس نوعد# ليلع مارغلاداوفعاقسش ايصااتلتءاادك هيدر أ فو هعرأ أ عاتستملاذأ لوسقولامثاحر كايرت أ تشودتوألا ارالاىداوازبحالآ وب لس تةومد نعالا لست اسف

 م ( ىاث  ناكلخنبا - مع )



 مالماوهىاساتتب كاك
 مالسمالسلاءاش نا تلقو
 توص قشعل ا ريشا را

 ةمالس
 ا انكم ناكأ

 ةرحللاب ىدجو تنك و
 0 ااه

 مادق املا فريثك كاذف

 ةيدت هيلي تهأبأ ةصز لل

 مايه مايهلا اذهىف ماهكف

 انسى الل نملاة نمو
 ا
 . مالك كاذربغ مالك لكو
 . ةيحتابغلب , مةماسج

 ما داعبل ادعي ىءاح ناو

 هر هه محاقم ىف يامز لامر

 ماك# ع ومدلا ىيع نبع نمو

 قرحأ و قافحلا حرفقأ و

 قم

 مأ ارغداّمدسأ و رع ب صانع

 ىهتاتل ّن دورعلاب كاربعالف

 ماسضت ف ارفلاب قارذزالو

 تيما تيلاسيف
 هلصو

 م اسرع و

 ققم قا را الودسأ

 لاصولا باسل جرب و
 ماك
 ءاف ولا ريسماوط تن وط
 ايضاخم
 مامذو انني دوه# تدل

 قارفلانامز الاه اق
 : اين

 ماع كفا ,ذ أر رم مون ةعاسق

 الف ركام الغل اىواق

 هنالش

 ماك أ والغلا ىلا- ىلع كيبل

 ىرابطصاب ىراهتشان اكو

 لوعريسغ لمحاراةونزر ي نسدامع لانللا دنع م ىلا اهنمو
 كوذ هازث اهنت بح داو دع قطاعم هاو مىالا حار هأ

 لس بت كان 5 قناولاو ذاب ىدهعلاط دل

 ليفك ري نيدلا توعو كاب * لفاكلرب رولا كدب ناو
 لذعلا م نم هوركك لن مام دب دحأ نمدولاابابتْكتككانام دشن اماريثك نيدلا نوع ناكو

 للزلا نمئش ىلع كارأ نأ 35 ىعاستن اى ان كلفّدوم

 | نب جيرفلا بأ نيدلا لا خيشلا اعبسسهللادب عنب ىلغرف نبف سول رذاقملاوبأ نيدلا سم خشلا رك ذو

 ىلغرف هونأ تاكوهطخ هعبجسوا دلت نيعي رافق دمديهت ًارونامزلا# صمام ىذااهخ ران ىنىزوملا

 سءهاهداوافز وك" ذملا ب: رغاا بأن يدلا اج ميشلان هحوز وةروك ملا ةريمه نب ؛نيدلا نو علوا

 قاض ىنأ ترفل ا ىتءالو نس ناك لاق نيدلانوءنانوكعدادغبب هاشم هنأ هيئالوف ىدلا

 لاس افهيعربا ىضر شر كلا فورعمربة ىلا ىذمانأ لقا ضعب لعر غانا كوكل !تدقف حى دنا

 دليلا ر مقالات بر 2 توعدو دوا وتش ب اضو نوو رعمرإلاتما افلاق باسم هر ءءاعدلا ناقءدن عىلاعت هللا

 هنذ ىل_-صالت اخ دفارو مهما وسم تدار ةلاق دادغب لات ع نمد *ىهوتاق ءافطعي ترتح اقدادغل 2

 ىلات>رفنلاف ةل-ر فس لاف ىبتشتامتلقوه سأ 1 دنع ن دعقذ لن زا ىلع قلم ضا رعان اذازويتكو

 قاغالاق حج رفسلا نملك اقكإ د هتيتاوةحافتو نيةل> ر شس ىلع ىررتمهدنعتنهرق كلانهلاق

 وهام كديفلاق ةذاصرلا نم نكتو تام هنا قتغاب و ددعب هءىدسهعو حى ناك امناواللاةف ثراو كلامأ
 لحدا تيت آو راثب دةرامجس# رادعمهسفوز ل اتزدا مهتنفد وهني ةكو هنأ بعق همك ىدقذا ىث دك

 كلذءاههش سانلا رك 1 نم هياذا اوهعم تلزاف م د لاقفهن ربات هند وةعتع ة نفس ىف حالعاذا اواهريعال

 كوع ناك اللافي كلا ف تاق لواعس ألو زانبىوةفاصرلا نمل ةف تن نبأ نمت لذ ل#>رلا
 ثرردهل اهتثدغ تهمفهفلام لا تس هفهطسف كلر طساتلعفلاق هيهننا لعفامى :رداامنامز نم

 نزلا فارما 1 رفتةعترتدتكوةفالملا رادحلاتدعصةبحال اوهتلاوالتل ةذ غصن نحت ناىئل اسف

 ىلاعتهللالأ بر زولاتاكو مظتنملا باك“ ىقعرفلاو أ عشلا ىدجلافو ةرازولا ىلا تح ردن

 مانف هنا نسق كل والاىداج- ريشعىاثتيسلاه .ونا دج ناكو | .مايس الص درعتت وةذاهشلا

 تامهعس هناا ةبق ا مسُش هاَعبفهمدخ ناك ابيمط هريصحاف ءاقر هااكت 0 املفةيفاعىفد>الا إل

 ل-رلخ دة سلاجوهورن زولارادف ىف اكمانملا فتن رف ناعكأ عم عم عل اس ىلءامئابرب زولاتامزإ ل تنكو
 قلءبهذنم متاخضاذاتفتلاف طئاخلابرضفةراَؤ اًرةلاكمدلا ب رفنهببثنا نيباهجدب رضفةريصق ةنرخ دعب و
 0 نازل احح ترو ت متن اوهاباهيطعاق جر تامداخ :رظتن ا تطعأ نأ تاقو هنزاق

 ةفاعلك ىفوهو رصعلا سم هتف «راقانأ لاحت از هنن رضاخلا ضب لا فر ةولا تاه لاقت لح رداع مح

 (تاقز هنباغم لس غاله د, تعفروهإسغف تذ حاف وإ غن دس المدلو للاقوتي دا مدورخ اءاحو

 ةمدتأ !نيغلا وكسوة دس ولاءاملارسا ورع 1 خد نيغماهردساوهريذو 0 م نديأ |ىواطم نءاغملا

 ههحوقاراث  هإسغتقوفثأر ولات ماسنملا نمتيعل مت اذعأ تف د ار نيف هدا نممتاخلا طعسف لاق
 هيلع لضوذحا هتزاَتَح ن ءفلذتي ملودادغب قاوس أت ملغ هزايست رالف موعمم هنأ له لدن هدو

 ءارعشلانمةعاجءاثر وت ءالاثرث ددقواهأشن اىتاا هتسودمىف نذدفةرصنلاب ا, ىلا لجو رص غماجف

 «حارعراثاهغان ناكهتوم سس تاروك ذملار رولا ريس فلوملاةدىزو+لا نب حب رغلاىنأ مالك ىبتنا
 ىاح ساس ةعبللا مولذازغي ىلا لد رذهغارطت#سا نعرص ةفالهسم ى_سف ديصا] رختسملا عم رجخدقو

 ىوالا '

 دزونسمع اند عمو نيو ونواب ا يمس

 1 تاّمف هىقحأ تنافاذهذخلاقفز وكباذاو تره انههرفحالاقو ب رابلا نع نتف ءتئلغاةرصسلا اب

 5 اضأ « ماغتنملا فلاقو ك تديطل اتاموتةساك تفس لوشن نايف د هرهش ًاةتسوأ:هدعب سيباعلا قسو

1 



 مارح كاونف اريصنكلد لكل ْ سين اساسا سا
 ةقاشردورحتماهدقلدقل مخابلاهدواععبصا ةالصتقو ناك ايلا ناكل داود اع لقم ةالملا وصتللاىلاالماتماك اردلوالا || ٠
 ماعهيفنسحلادحلددشو لأ بوني ناكو .ارجمتهيادسبعابا نيدااز اًرعمدلوريجلا غلب و نوتكسف قافاف ىراولاخرصف هيلعايشغم عقوف 00
 هقلادبءنبدحتجرهااولا نيدلا دضعرادلذاتسس اثيدق لاق سياعلخندانلف هي ارداف ةرازولا فهنع ْ ا

 رزولامستف حابصلا اذهام لعب تت ةعاجتتمسملا نبا, فورعملاءاسؤرلا سيرت, رغ لانهاء به نسا ٠
 ندناولالاك |: نمهنلعوهامىلعأ ٠

 ةحابضل ١ حايصمىحاصو

 ادصم

 مالغو ديس سمو كد ف

 ١ ماؤل مثلا, تيبلامد ٍْ 22 قاممليقنامىدعب رضلانم »* كلن اذام نيكسملا رلسعولو : مهعج تام' زا ءانبأ تقرافو و هو للسعي فيسأ | ليست لاق 35 ةلاهح ومدنعوتماش مو (تاببأدعبلا# د) 3
 كرت ولأ نيدلا فرشرت ه- الاوردا ذملا ندلاَز ا نوتسملا مامالا هب علوطف و د نمل ا عا وكرة اطر افدصسف دعا كس صوتالصلل ًاضوتف ءام ىدتسا مث «بخرفتسافابو شعلان ْ

 رح لارايدال سباو | روك ذملاىذي واعتلا نبا اغرن زرع ناكروك نملارادلاذاتسسارفاظملا نب نيدلا دضع هتومريخ غابانو ١ ةمادانامزلا لامقالسنلو ا ااماضعك ات توو ل عا مازلت اكللهملا موز مهل , انبحو انلاح لاعام دعب د انيحافانلا- نع انلئسدق لشاكت تامدتملاءادأى مهل يلعن معدن اي هوايا اا ًاروهشعي لاق ىاعتهنلادجرمظفل نمءرك ذامىلعةثامعب رأو | 0 "م رنا نيعستو عسبسة نس فداو هناءار رولا : رانا ىس داتا نيرممللا دبع م ذدققءداومامأو رفاتمديلولا| 3
 ردا كاع راجت لكن رمي ع زنا واسف ني - بهمن اورغافلا نب ضعبلا# قامتاك هانآ كافر اا ىنولاوق نموواذهلتق ْ

 ْ: 0 الجت سهر شنافر رولان وهنيبامدلعل نيدلا ضع ىلا برت ناىذب واعتلا نبا طيس داراقهللا 0

 : يح رغتملا انآ ىبناوق 00 موف تادف زوالا 7

 احر هائلا ناواباسلو 5 ًازركالذ. ىددنع نوهت لق

 رهاشل اغا ارعشلاع نمدتكملن الاومسارك ذاالورخ 1 لاقو

 رفعح نا يحيل ئمابح وتوع * ةرايشن 'ادحانا ا لثمب زان

 ركشمو لهج لكى ع اب انو و ددوشو ل ىتكب توع

 ىس اريل ابا فتبأ ًارواهدصاقمت فو تسا تح ةجرتلا هز بهتلط ًادقوةريثك هنساحتنأ دودقملاو ْ

 فس الك ل لا ازهقابلع هيبنتلات يح اةطاغةرحد نت باطلا ىف لا نسايعلا ينل رانا 5٠
 رغاظملا# هر زول دعسو هلاثمامهبا مال تملا فالف لاف هناوهدمرا ذاع اييصمهتظيف د ا هما ا

 ص ذعهدعب نم نيدلا وع اهزاحىبلاه رد لئاضف نور و ارك ذذقوةريبه نم لمت ىع ندا وع ْ

 رب زولاتاروك نملا ةبحدنب اع نطوةنمأ ىبهلودفنيقار ءلاربمأ ىراز غلاة ريسهن رمعل تزجتمركم 0

 رتل لو قءاس رد حلا ا!ىاببشوب زولاتاق كا ذنمهستمتيعو مَدَعَتااكِلْذَدِن رذنمروك كلا
 هرازق نمناببيش نب وىلاعت هللا ءاش ناةريبهنب رعنيديز هداوةسجسرت فاك بسلا ىزازف كاذوأ

 لاذوهازه نا مسهوتن ةريبك نر غدضءاجدتةر زولاب سن قءارامالا مالا انه دعةوأ امهنا كل شالو 3

 :ةايعمافو نمالا نسال 2

 ايزعمال اوارو رسمك ةالذ

 مالط كلاَوع وأ رام انآ

 رعد نؤلتلا فدولةوبك
 ماودنامزلا ىدنأ املس يلو
 ىرت اكمانال |تالاح تدقاعت

 ما مالكا اذه ىلع ليلد

 ةبدشو بابش ناؤحأو رورس

 .ماجوةنخ رسل و 0 :و

 مان العإ مالا

 ةقرف مراتلاازهيفور 5 ذمدغتدقةجرتلاءذهفهرك ذىرح نمرثك ًاو(تاق) ناسنالا,لكوماطللان 5 ا هارت حوف نآف 37 و مداو مالا ازهوسانلاو ومآ ىلعاعلطمو الفذاح ناكر مذ رذعتالتيحدتت الثم وهم*ولا» سحالا سلو
 ماع ة ةينملا نانو ناو ىسم وف ورعملاب صني ردقلاريبكت اك هنافىد.بزلا يلا ىو ةةدمةعسرت مهنمدح او لكل تدرفأ و ٍْ

 ْ جسر ةيالصان "وم تمواقاخل || ناكو لمييال هلثمذاهءلعدستلا ىتبتيفم راثلا اذهىف هنرك ذاموهتيستبالار زولا عفتناامو كسلا نعأأ
 ماسولاررلا ماحلاز دقو لاهنت هج رانا ونيس و سجس ةنسلوالا عسب ررهس ىف فوفو هذ مستو مت ةنس دا دغب هنود |

 ا 0 او ةناس مرحملا نم نب ريشعلا و ىناثأ اءاعب رإلا هل !قدس بهدا اومناكدادغب ع ران قراحتلا نب هللا رمعونأ لاقد ْ

 مارب د 0 5

 ماقوكر ردديسسالو

 راع نيدو امد ويستر سمن "الاعب ررهش لهتسم نينثالا هل ىوقو هاهو راو نيتتسس

 ع ”الالوقوىلاعتهلناهجردادغبس روبن



 :ترهظو شافودا+ل الارودب

 دأب وتحاط مهةجائص

 مهدونج
 مأ عش ردتدديد5 مهقحانم

 مهدالب نبأ ناو صونب نأو

 ماشع حار نبا ودملو نيأو
 ق.دلو سابعل 1 ىذم

 نس
 مأ ع :و5لع مس#م قب م و

 لهجلاةرثفاضتارابف
 ىوهلاو
 خوعرلا اذه ىف كاقايس

 مادن

 نا تفرد كررت
 ىوهلا

 ماْوَنِمحا ف ىوهو ىوه
 :١ ال دارا ند سدا نا تت

 ماع .رداعملاوحت هلسلا

 هناف مالك نماصصلاخستف

 مانأ نيم” الاريصمريص»
 . ءالضفلاوءاإعلا ٠ نمو *

 اعيشلااملاو

 يهل عنص خجشل انيا

 هللا عنص جشلا ناك

 هزولهب رقنم روك ذا
 دقو رب رذا لاعأ نمناك .

 دبع ىلوملاو وهلعتسشسا ٠
 شا! ىلع تالا نجنرلا

 ىرد كش عنل | هنا كد ديع

0 
 ايدل . نم لصحلامهد: ع

 قيحتتإلا

 0 33 هتمدخت ىف مادو

 الو ةفال_كلئاو نذالا

 ىكاناسار نم عج نر .

 ةانغ .رالالغتسش اوددواد 7

 ا يف و

 ةدارالاو بطلا باب رأ نم

 ىحاونلاكلتىفتدنتااهلا

 كتابارتتورعاناما

 دعلاب شيد هتسملا مامالاىلاتشكو

 را سس 35 ها و

 ا نزخئابر امل اكونت نيدلا معز ب ماملا رفعح نر معملا ني دمج نهللا دبع مس اعلا نبى لضفلاونأ ه هيدار اق
 فلز عدعل ةرازولا لبان اهون نو سو من سد اهلا سو نيرا د. سنع لا مداح

 ةلبل هتدالو تناكورلعل ا لهالابست :ريسل ادوججار وكم تاكو قوق ناىلا كلذ ىلع لزن لور غاظملا نيب رذلا
 نم نب رشعلا هل ] قولو ةنامس+ وةرشعىدحاةنسر ْذص نم نب رشعلاو عساتلا ةريخالاءاثعلا دعب ةعجلا
 لاعتهلاهجرهلةيرتبةمب را فدغنان ه«نفدودا د غب ثا ونيعبس نس لوالاعبن ررهش

 ةداب زنت لغرف نب ىلع زن هيلا ةبه مسالا ىنأ نيدنعس جرغل اىنأن نىك بلاطو ا
 رادااوداؤملاىدادغلا لصالا ئطساولائيشملا بتاكل فاينشلا

 *(ن ندلاديعلبقو ندلا ءاوق بلل اةافؤلاو

 عم باس دياساوءامنالاوةناّكلاروماب ةفرعملاددلاث متنا لماقالاروزسصااو لئامالا نانعالانمناك
 هبلعأ ارقو قيلاودلانب رودنملااباسلاجد دخلا مل دلا هلو كا ذرعغو لوصالاو مالكل ا ملءوهقفلا ىفهتكرا شم
 ةرايعااه نأكو تامدح ةدع فوت نأ ىلا هادص ع نهناوندلا مدحتو ةعاج نمشن دولا عمسوهدعب نمىلعو

 نمرثك ؟ىاعملابةيانعلا هلئاسر ف هيلع لاغلا تاكو ةراشالا فيطا عسيصرتلاواسةركفلا دمج ءاشنالا ف
 اطساووةربصبلا تاون دب زاغنل اىلوق ورك ذي تأ نمرثك اهاضفو قئاررعشوةغبلب لئاسر هلو عصسلا باط
 3 ة اههدجتو نيعبسو هسة زس مر لا ىلا كلذ ىلع لزب , مو يلداو طس او نم سلط نأ ىلا كا ذىلعلزب موولخلاو
 ' دامعأ م نيعبسو عسب ةنسلوالا عسر رهش ف كلذ نعلْرَع ممل ظملافرظنلاداقولوآملا بابي احا تتزو

 هلا ة بهن ىلع نب هنا ةبهلضغلاوت ؟نيدلادحتوهوراداتس التئاملف نينامعو زينت انس والا ىدا ج ىفهيلا

 نيناموثالث ةنسلوالا عد زريسع عسانا تندلاه 3 هإةناكو تحاصلان اب فو درعا نسما ندمت نبا
 0 م وت يي تاق عمال طساوىل اداعو نيناُمو ست ةنسىفالز زعم 0 زو 5 نذملاةداب رساستإ رب ةنايعس+و

 راج نكات « رسشعلا و ىاثلا نين الاد ءونقءاشنالات اوندزلقو نيعستو نيننث انس ناضمر روش قعدتسا ريق اي
 ةّمي رطل دوم ةريسلا نسح ناكو 2 او نيحح ىلا كلذ لعناكف تاعطاشملان اون دفرظنلاهبلادرمناضمر
 هل أود كلذ نف هرثنوهمظن ن ماريثكه نعسانلا تتكوريس ئشب ثّدحان ل

 البلا رعب ىتحميف لاذ سنالا حفتر نامْزلا باراعذأب
 ءاذقالا هرعق نم تراث لوحاذافاك" اسءاملاازكو

 دكشلاثدالالو-تآمسوت اذا <« ادلج ىننوةلباموظع ال ىلا -
 دسالا ةبزقتاصح اذا الا ع

 1 اضنأ هلو

 امموقدادزت السعشلا كل دك

 دود كنتم لاظب ءانهلااذل هش نأ ردق لح ادحاماب
 ديعلاب رهذلا مان فرعلا ف « اموكنم ديعلامون وتنأرهدلا

 اممسلاىلا تومسولو دارا ل ثنا < مقتس :ةداعبلل قت تن نأ هنعمتلا افعاضدأ هلو
 ل اهيسساامل يب اهفورح ضءن وهو ةراقكلا فلآ

 هّتههىوف مهمرهدلا هل د انآثاو كلوامالار زونطيعتال :ىلاعتهّادجراضد أ هلو
 هلل ؛يهل ترام اك روقولا نضرالا هيرو ؟ اموت هتان لسعاو
 هتيحطبذ يلة ارولاالول «ب هلققشل | ىدو هوخخأ اوهودوره

 هللا دبعوتأ لاقوانهخهتيثأ ىك هنمئش قرض لو انداليى هلع تغقو لأ 'اسر اولد هلو عيلم ىنبعملك هلو

 هظنح نمروك نملاذدا , زننا ىنعد هنا ةبهنبديعس نىك بلاطو اند شن اهنعرا" ىف يدل دعس نب لمت

 (تاق) هسفنل ةنامش# و نيث الثونامةنس قل انيلعدادغب مدقاسا ناجح .رالا رت نب دج را و ااندشنا لاق
 ةلوقءرك ذمّدقملا نإرالا ني دج ر كم ولأ يذلا مد انوهو

 هم وسمو



 ءادح عجرسيعلاب اهعار دو ىونلا شهد نمنينيعلاةموستمو
 ءابقرلا نيسعأ ىارت ىرخأو ه« . بحت اهتلثم ىدحاب نيت
 ' ءامح تمدعتساو اعمدم اهل ني تضيغفاوفاط نيشاولااهلوحتأر
 2 1 ةلقرف ىنتعور دقو: * مهءادوتادغ ىنيعتكحيالف

 ناكل تكن اونطواو زاعف ب« ىمدا .نالامخ اها. ىف تدب ْ
 دلوع كا ذمدقاارعاشلاكرهلا علاق ررعل لس نيد الا هيلاستكد ١

 ناتهلاك-امس ىرولاىورت د ..ىرتلاث غل الاسم تأ تن *الو

 تانشلاو ناصقنلاىاوعدت .«.. ةلاحل دالبلا نع كولزعي ا .
 نافوطلانع مهدالباوظفح د. .ارخاز كلدوح راث 1 اوأردسملد 0

 ناك لاقىتب ركشلارحاتل ادب وسنن اب ف ورعملا ىلاط نأ نب ىلع نيدجت هلي اد. عوفأ هيحنولا ل( ىكحو تاق)
 هحوت دةروهسشملا انعاولا ىزوملان ببر غلا نأ نيدلا لج ظفاحلا نبى سول رغم اون ندا يعويشلا

 تاكوتقولا كلذ ف ةرصم ناطاس بون نءالداعلا كاملا ننال ماكتلا كما نب الداعلا كلما ىلادا دغبنمالوسر |
 ةجرت كلذ تحرش دقوذئمو أركساةعل3 فاسوبحت لضاكللا كلما نأ وب أ نمدلا محن حللاصلا كلا هوحخأ
 هيلعتلتدفاهمتنك قثمدمدقودار:1ىلااعج ارنيدلا ىبحتداعاملف هج ولا لاق راثلا اذهىفلماكلا
 انسا-وهرضءقراختلا سيئر تاكو .ىيزالاباهش نىنامع نيسابعل ذالاوأ يدل ليصأ عشلاوانأ

 ىعانالا سلا نم حاصل كلما عج رخال نأ كا رك اتخاضدواد رضانلا كلما تفل-رةلاقف ةعمن ردن

 ىلا اتح اذهل هو نتدلا ىلا ةفزن رغلات اوهدلا معأن اذهانالو مأن ا, ليضالا هللاعف لاق لداعلا كل همخشأ
 5 اولوتأ اه ىردأ امو تربك دق ىاانالوم عن لاف لمص اير ران تنأ نكلوةهطصاا هتضتقا ازهنذا

 , | طساورطانءاسؤرلا سيئرنباناكلاقن تاهلاق تاءاكسملاب ارغنماهفرعأ عملا ذهن اا 1

 قردختتءدانعلان ءادح وانو رخأتيت أن كع الراتب . دل نول الثوخو افلاو ماروك لك قلمع

 قوما نمهملعةداب ونا اذهان الومانهل اولاعف هاو 3 هرك دوك دهر دص اضف لج الاكرهشالا ضن

 امن مان اقف سانلا ىدّوراكىدؤنالا هاو اعدتسافةدا زولجلاّمث امت ماقدتساح ىتموكلذ فاعضأ
 لاق يلع سحب ام لجاو مقلاقاللاةرصانل امامالانالوم تح اي رصتسملامامالا || ٠
 نيتداسولا اص تن ءاسؤرلا سئرْن الب اَوْدلا لاَ ساحل نم ض خو أش لجأ الودحأ ىلا تفتاام 5 0

 كللافاماهفامن ذأ وهرادت سيكو لول اوعلااذهل تعال راع ىحاذهوه نمودب لدن ىلءامراطنل ارطانوأ|.

 نيل اا دقو ظسا اوةلابق نكس داب رن اناكو هدانح وهن قتب بكر نيا ءمواجو اش دحأ

 ىادوعن عودامرظنن مهمهالااذه مدفاعلاقفدادغب نم مدقدق برز اذاوميلاربعن تح نفسلاءاسؤزلا

 ضرالا ل.,ةذرص ءرالا ص رالاةباوحادق ةفيلكلا مادحت نم مرده. ذاذاَقِبَر و7 لا نماندالفهبيست ندنام 0

 ىشعو لرد صلع ةاودااوكمأ اروع ةعلدنالمحتتةداب زنالاودو ا ءبدقاهمفوةعلاطمهولوانو 3

 الفالحا رمسلا ىشموهردسرل ةاودا ذبح أرىلعتعلكنالمف-ارب زوانيلاهزهجتوةعلطاءساتوهيلاالجارأأ ٠

 طءاورطن

 ءاسؤرلا سرب اءدشن أ ةدان رنا ةاز 0 ٍْ

 بيغلافامناسنالالعبامو 35 قتوح ر وهذ ىجعر 1 اذا
 تاسارحا نأ اولءامودادغب ىلاٍب زر لا ف بكرو مويلا ماع بن رثتالةدابز نءاهللاشخا هيلارذتعب ذخأو ِ
 اذهكاقو طساورافت ن ءءاسؤرلا سيئر نبا لزع نأ هسفر امئاملو ا دادي ىلالصوال هريغترازولاهبلا ] 0

 3 والوسرمبلادوعت 0 لب بصنملا اذهل لصنام 8

 ا 0 هنم ىخسأو ههحو فك و-و

 اورثك اة دالملا ف اوغطف

 موحرملا رفنداسفلا ابق

 ةدمماقوداركالا ابدا
 نط ولا بح هداعا مث زلدنف

 ىعفقو الوزن ريستولا
 ليذرلال+رلا كلذهعودر

 ةءعاطلاةفياطلاّت أد سر 1

0 
 الوهروذ نمهلطفورحزو

 ىلعداروس مهمل ع لسمخد

 هيلع لخد نأ ةداعلاوهام

 را لو هيدا لثمف
 ةةحولاوةيشحلاو قولا
 ةسقهنم ليعمدا ع 6 و

 كلذدعي و ةثهدو ةعظع

 6 رد دوصالخ َْق ماكنت

 قاوفصالا نيدلااج رام

 ةدرو هذ ىلع مدسقب 0

 قدلؤو هزت ةنلااملاس

 لل جس وأ ع لاَز ر 5

 ّغ 0 ىلاق در ور 00

0 

 (ىسرافرعش) |

 لدعم هدعةىذ مشه

 تس و
 تسريع ةدفاب دارت
 ادد دادهك.ام .ىديعسو

 تسرب_ةناول ديعس .ول ا

 ثابا غلت و بدوشئالت

 ءالعلا لسع رق باطلا
 ماحعالا ءالضفو مالعالا

 ريم زوهشملا لضافلا مهنم
 نأىاروصنملانيدلاثامغ ٠
 هلدهشولاح رلا غابم غلب

 لاكلاو لضفلاب ةيدناسأ

 هئانثوه-دمقاوغلاتو

 حجرخالوهثاك ذطرسفو

 كا وزَعلا دج الم

 جاحلااةروص ىف مورلاذالد
 .جرادبسو حشا



 هس ةروصل هذه هعف
 هم وماش تبساوهط

 9 ردا رابع

 امس لكو وراشب دقالآ

 غابلاامهنم ضي نه
 مهيدنأ اوعضوف موقرملا
 هسعأب روهك د نلف

 تامئتالاصخزاناهوعانو

 ردقب اهفالتاف اوعس
 خسابملا را ملف تاكمالا
 ىعدصعلا اوض 1! ورع زر روت رللا

 امهم دعت ا امهط

 اورصتيرلو باذعلا اوفا
 امهم هود اوعطق ىح

 زدقاهومعطأو بالكلاب
 امهجرف بذاكلال هد

 حاسفام هم لكو نم ضب

 تبرهف ةنقارملاو ظفلاىف

 لضؤو ديعش ولأ حج ا
 هسفن صلخو لييدراىلا

 نمهناقل.:ولاباذعل نم

 مهاذأ نمو اهبلسحند
 مهاد عربك ةنمناكن او

 لف اريك انهشدعناكو .

 مومدنأ ىف قبف برهل اهنكع
 موحرملا أر قواريسكو اريسأ
 لعتس ١ اوني..>النم ىلع اهيذ

 دطقالو ندلس ردقهدْنع

 ناهلس ملقعالا ناطا لا

 رايد حج وتقل م ظعملا نان

 يس
 لصاتسل ذالءلاهذهوإ-رو

 عيزلاباب رن سماهفام
 5 0-9 امداقلاو .

 ماعالاريفاصع ىلع ماورالا
 مس وامس 0 اوفو تقسو

 لجامدنءمانيغالا ف ف در

 2 رف ماح - الاد و ًااملع

 ,همتحاروروب اا جلا 5
 ةلظلا ىدبأ نم صلختو :

0 0 0642 

 رع سك وتل ناك اهناكو: رصم المو دركملا سس نم جاجا اكاملاري خ ىئسةددم الان ناك اه

 كلذتد_هاشو هئاقلل نيدلا تح رن افلا ءاءولداعلا ضف و لداعلا كلى لوسرا شيد و

 رز رازولا دامت ناب رتبت لوصالا نيام ودبس ولا نما الخ متو هريس انهم ولا لت ذا ذك
 معأوللا اوهتحرس كءاشن اللب لطاباكاذنوكف اهدصاز#هناكنافهتجرت لئاوأ ىف هترك ذامالا ىلوت

 سماخلا ءاثالثلا مون تداولاّعفهداوم ن عكا زن تلاطان تل اسووك هدا عيدا سا لاقباوصلاب

 ةنسسةجلا ىذ نم نم رشعلاو عباسلاةعمل الل ىفوقوةئاسمتو نب رش عوني ةنسرغص نمبر شعلاو ١

 رفعح ن' ىسوم مامالا دهس عى رغلات ناسا نف دورصقلا عماحتم لع ىل صو ةثام بجو نيعستو عد ا

 معأهتلاوتاو ثلا هءب.طتب ىذلا داب لا نمةعطقلا اوهوئازلا خشن هداب زودادغبب ىعباممتع هللا ىذر

 ب( ىعتلاريعس نبرازن نى بح لضغلاولا)*

 .طخنا غي ران ىلءليذلاب 7-1 0 مذا ارك ّذ
 ا ل ءهّنل سو هسنمث عع*وور عش نم اناس بأ بتكو فاكتمريغ عوبطمرعش

 هأوق كلذ نفلهارأءدشنا عبطاقم هلدرؤأو جنك ةثامعب راد نيناستو تسةنس
 هنانحوف نسحل اراك وع د ليدابل اوهمهىفهم_اعل 0 ةراذع طغداو ار ضغ ضسأ

 لواد12ابوئحاناعك زر تننتف يي اهعأف ةسشلا هيد ىرختو 5 لحاوسلا ىفارينعام مفذقتف

 فيكف هناتجوف جوت ونس كاراخ ىناثلات يملا ىف لع هنا ىهو ةدحاَو هازه ىلعت رطةدقو تاق

 1 قك امو نسخلا راعي ىلا ةمسنلابة سس !اءامرادةمامواهءامّيسشلا ةيدخ ىرختو ثلاثلاتنبلا فلوق

 0 ما اس ال اح ل

 ا ةداعمهلآمر عبلا٠ نمدحاوع رامقسف نككواذعلا باو مشن تأ ءار ءشلا:داعترح

 امهوامهات اقف درعا 1 اوامهتزدتسا نيتيبتذالاب لات الانمز راف تعمم دق

 لحاملاك تملا دايلاام دي ضراعئذ بح ىف كذاعاب
 لحاسلاق رينعلا ف ذّعيف 5 ةلس نشطا وع

 لإ ذاب نمدل ىلعةسورمملاةرهاقلاب تققو ةناهسو نيعبسو نيتنأ 00 اوأق تاك الف

 زار تى عة جرت هسقتد : ارفرصلاة دن خ هناك لعالتا ذ هلع دقو ئانرمصالا بتاكلا نتدلاداع فيلات

 ىلاعتهلاهجو كنز يدوم ندا روف ناطا سلا امسدع تابنأ اةريصعر ادعم هلك ددقو 017 نما ىعنملا

 3 ةثداثلا نم ىناثلات تببلا ىف ىبسعملا كلذ ولفت :ىذلاناتلعف نيتيبلا نيذهنمىاثلاثيبلاتاندالا لغو

 5 ْ لاجانبحاص ها ليل. كاذدعب مليسلا باك" قاهزك ذوتلاتابآلا هى نيتيبلانيذهمظن ىذلاوه ||

 امنا لاقوئتملارك ذىرح وانرك اذئفىرومع. لا طفاخلاب فوررعملا رجس نب ف سون ن.ساحناول نيدلا

 امهفاعداوهنمامهعم# هنارك ذو قشم كمد لد . زن ىلا سنو نب ىدع نب نيدلا ماسح بقانملا نأ نيدلادامعل

 . || تيبلا مظندق لمت ادامعلا نوك و ىجتملارازن نن ىخا اوهلب هلشل ىعملاهرف ىذااتيبلا هلت لةفدسغن]
 ْ هنا ىلعني تاني تاكنكمل هلثمةداعلا تزحاو نيمضنل اهحو ىلع ةلمعتسساو ىاثةئطوت هلعحولوالا
 رونا مب حدم ىتلا ىبعتملا ىح تانناةلج ىف سيل لوالا تنبلاناف هلام ئاامهما عب ن مدّتعب الو نيِمضت

 ا وفا مقلع نير 0 را |

 هذهر ةثالعتسبل نتمني كل هو رينغلا نما نو ريثعلاب راذعلاهبشنيمضتلاو م 1
 دنعامهتدشنأ لل ادامعلا نتعب لعتفقو تنكو ةثالثلا تاسالا ىلع ةمدقتملا:ذحخ اوملالثمو ةذخاو 18

 هراغ كاذامتاو هي لقت رب هك عثلا ثيعدقتن وه هىةلمق : 5

 هللاقفدا دغبب صتخلا تن



166 

 هراذعناعخدلاك انف ل اي اكتاريتعتقرحا دساناةرجج : 00
 لبكلذر كناأم هىدخ ثيعرعش اانا هلل قام هناىهوةروك نماززدتا ازا لثمت ةزمن اًومامهماع ل متسو ا

 اذهدعيل اودي ف يكف ءراعوهامرعشلا اذهلاق هنابالا قام هياغرعش هناىلع قفاودةفهراع لاذاملاق
 تش ناك لب رعشلا نمريتعل ناخد ننأو ريزعلا نامندراذعلا لعف-هرخخ ةقلالاطاصتورسا ول
 تاع لاغتشالا قانكيف ا رانبحاص ماقندق و ىبعملا هلم م ريع !اتاخدوهلي رعش ثوهاماز هوهلل او2:تأ

 ' امهو ىعملا اذهبامهيفولأ نيتي يللا ى معل ادنجلا ديعنم مدل ءاهج نب ناهأس عس هب رلاون نيدلان 2
 شا ا ىلقىود + ىنيعلادب نيحدكتاب هل
 اولا ىلع تامضداارثأ آاهو دي الهلع :راصفهقرحاف

 ا رطب مهو ىرخأ ةذخ اوم ف عقو نكعل ةزخاَو مي ممل سو ىنعملا اذهىفنسحأ دقو
 ةعئارلا هي 2 كلاذوة كارلا تنط اذهفريبك نو نيناخدلا نيب ورينعلا ناخد هل ع-دامتعلاو هبلققارتحا

 امهوامهف عدلا نان ى : نإ رثئشلاهّللا دب عةج ر 'ققبسدقو و

 ىاق رةيلعا د _كواثي قلد هطسحس ىسأ اودتق رفوهفهمو ا

  قادحالااهفابصعلعتضقن أ« اعاوراذ_علاهغلاس سك 7 1

 قيسدقو نع« «*اودوسالاهمالغف ب بتاكل ىناصلا مههاربا قص اى نأ لوقد كب ابلا اذه فلصالاو |
 .اهلوأ فهل |وقانههاهنمدوصقملاو بالا اذه نمهتجحرت ” قتايدالا رك د ِ 1

 ا ا 1 ه[ع اطفال هخ ةطخ ىانعن "اك هت-وشا

 لايللاهيلع اهغيصتخقت « نكلور ودنلا نمىنع مهي
 هرك ذمدقملاىسلبارطلاريثم نب دجأ نيس أل اوي ماملاامهبف ندا توعابو

 تفطن ىىفح مدنم ةرطق #« هد واعي لاخلا اولاختإل

 تفط ٌممتفطناو تحاس هيف 5 ةود>ىدأو ذرانن ل

 ىندشنااضب أ ىاعمسلا(ررعسوأ لا 5( ةدئاق را نلمس رتل رخدقوت اق

 رذتعوهنقالت ودرع 5 ةيناعموأ الالد ىعالسمول ةسفنل ىهجنل رار نيتي ا

 رسكني نيحريسع اج زلاربج هي. هفامعتوجزأال ذالال ءنكسل أ
 ىلع بترا اهخ رات قدادملا نينيسللا نةقدصح رغل اونألاقو ةفيط] ناعم دل طل ارحم مغ هلو أ

 دادغبب ىصنملاواز اوان نس .ىب نام ةحاىذسداس ةعجلا هلل ىف لا .ونيستنو عج 0 هلاثمامنينسلا 1

 ناكف هع نمش برق هنا ص تماقةمقرطلا نمانا ا دتسسافالةثهنذا فدو هنا لبق ةيدرولابن هدو 0
 يل :اوهفصوومتانغلااب ارك ذو فورعملاحاتلا مئانغلا أو تأوهىاعمسل !لاقوىلاعت هناجر هتومبنس 3

 ىحام لعافبطااب اس . دأ ناكهناق للا دامعل اامأ و ىلاعت هللادج راضأ ]لب ماا ىو ةتسمةتح 0 «ىديلع 0

 ءاعب رالاة إل قوقواهحر مو تاماقملا اظذح ناكو دئاصٌلا نود تاعطقملا ف عج همن هلورداونلا نمدنع|][|
 قداو ولابللا باب فرعوةيةوصلارباة عن فدو قشمد ناسي نعد سانسلو العير

 نلا ا وشنماتتد ىل ام ىنادوسم فت دحو متاهعلا بسنف هل كانا شنو صوار دقت ةثاروسو نيّدس» ةلسا

 وه ورءاشلابيدالا رودلاش ان قورعملا دجأ نب نيسان بك نب يصور ىلا

 ور واخ هه 0 5 هلاغدن نام ةهراذع

 اذهاضنأ» 0 :مرةلا كامن دعسالالا خدت 'اومرك ذمدقملا كاملا ءانس نبا ىلا روس مند وم

 اهلاكد نانواهمافنا ني اهدعقو اهتيلو اهشوأي دع رعسأ لكت ترز أ دقءارع#
 اهديعباهجرت ةلاسر يي لا ردبلا نك ى يي اهدئدر وءامنماهش زو

 مجنملا بس الان اهربلا لاا ع راد ل ارو ْ

 قلاع ورا امو هق

 رغساىلءامزعو مورلارابد
 رفطملا ركسعلاب اًعكلاف
 ىلا ءوعماداعو مماراسف

 اواصواسلو مهماباف 2 رلا

 دادزاقهسع قوت دسم ىلا

 كلْذَو هعودمهةذس>ولاب

 ىلا لص وال و (ةئامعستو

 بناحن سم هني ع بلح
 ةرشع مون لك تاطاسلا
 خيشلا اهله ساففاصنا
 ناكوهللزاخساةرولزملا

 ”رزهلاىلا باهذلا هباقف

 ف :راعم * م هةناطاس 2 هتسامل

 فقوذةد» 5 [ةيسوةع ل5 1ْ

 متسرريبكلار زولاهسيلع

 ةسملقت ًط وهلاهسأو اشأن

 1 ىلا ءىوصتس ّ و

 امه رد رمد عة ست هلنيع و

 َْت :راصقهتقيط: 00 داز ُ

 هلل صح و ني'الثودسج

 مل لا مالا ل وسل 1

 تامطعلاهءلع تفدارتو

 ىّتح تايقرتلا ترركتو

 لعور زودت هم وتغلب :

 كاذئاك و ةئام كااشأب

 ' نيدسو ا هك كا رك

 ةنسدللا جرجو ةئامعستو

 ةئامعستو نيعيسو تس

 يف ةينيطئطسقت قولو
 ةنس)ىوالاىداجت لك او

 نذدو (ةئامعدتو نينا
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 ىبراذرعش هنابحأ ضعب
 مو ص ديعسولأ خش نود

 دشورب اناتقرادنز

 قل ابدوغافو كسبزا
 كشوانازا انوتادرم



 الضافاملاع هللاهجر ناك
 نيساعماسامم اعف لم

 انواع كوقنللو لوقسعملا

 لاك عم لودالاو عورمال
 ده زلاو ةنادلاو عرولا

 هناعزمناكو ةنايضلاو
 سلب ال ةيزاهط لاكوهتهازت

 فافلاولاّعثلا نماسامل

 ورغلا ىحو]_سغدعلالا

 سلحال ناكو فافلناو
 مناوهطاسس ىلعادسحأ
 هطاسناوهتفط الم فرعه

 هذ لسغا والاهفاصإال و

 نمهللادج و تاكو ةدلسعل

 ءامركسلاوداحتالاءاضمالا

 هيلعودةيامل ذي داوجالا
 نسانلا ىلع قرف و

 فاك ةمريغ هيذإ عمتام

 ثرتكحخ ءريخسامللاىف
 قطا كوع .نسانلاةارا دع

 تارئاس ا هزكج د
 هرم تهذدفع 5 32 رند

 ديشي لودارغتالاو درعتلاب
 دالوالا اولهال اد اوعي 4 سقت

 نفانهاهمنر ناكسمو
 لوسقلا باص مالكتلا
 واما دتءارقومماتلا

 ىدا الوبقم ءارزولاو
 ثنح ءارضالا و ماكتملا

 هتوف الو مالك هلدو الل

 بؤاطم هزوعلالو ماض
 َت ولّملا هل ارك نم نات

 نيدلاس 0 0 متمد]#

 1 ملا

 53 مروا زأ
 نعةتنانمعلا 0
 تامل اص ذام
 ىلا بسن ئيهتن 2 ةينامعلا

00 
 0 يي ب ل ا

 رظنم نسحا هنمرظن:نيعلاف « ههجوةراضن ثق رفونهمو ىريصلا
 ريذعلا كاذناخدراذعلا اذبف 3 هلا ريت عرانارانب ىلضأ

 . لعأ ىلاعتو هناحس هاو ءالؤه دحلأ نم ىنعملا كل ذزحنآ امنا ىلحا دامعل انا تلعف

 قرصملا حا ارا نيدوادنيزمت نبنيسحلانب حارا نب روصنم نع ىنأ نب ىح نيس اونأ )<

 د( خص 1لوالاواهةّمحت أ الو ءاددالا ضع طخعا مدح و همست ىةدأب لا هذهو
 كيس م تت
 قيطحخ ناكو .ريثكلا تتكو د[, وط ةدم هب ردملارابدللاب ءاشنالا اوندقفبتك نيدلا ات بقاملابتاكلا
 رغثبثردسملا عهستشننا لئاسرو قئافرد سو ةئس سحور مذ هلانتفتماس داالضاف تاكو ةدوخاةباغ

 عمو ثد حوف ار + اهلاَدبه ني داجءانثل ا ىآو ىاسلار ةاط ىأ انقاذ رودس ورشا ردتكمالا

 رخ هبلكئ شام صرخت 50 را ءا سلاسل ىذا لم دلاقزغل هلوديلدسانلا

 هتعيشانأو ىو اى لع ىوطناو ىونلان ىذر هتعحاناو رشلالزتعاو ريص ةنذبن نأ ردهه-ؤو

 | عاتملالج هترهطأ ناو عاس ثأآىأ ىوسلاهتلتدانأو عاضهتفلغناو كمدخ بى صو كمدق لبق

 ةالصلا ىف فيشختلا وأو ةايحلاردك ةيئاقلانمتفذحو هناثتددشناو عاتمالا نسحأو

 هتلصفناو اذهرثالاعقو ىةعلا نس ح نين عجو ردقتار ارعغلاتقوو ردضلارصعلاتق وتد

 أ ”امنيك اسملاتوعب نسسحاو كلامرثكو كلامآ كغلبامر و كلاههتيكرتاام قباو كلاعد

 حاضاالا ىلا باتصف هر رم هما عرسسعيف هلحقأ ر طف ,رعبال نمهيلع فق دو ةزعللا اذه وتاق مالسل او

 رخاوهو دلجاهمهيرخ فو رخل اهذهانيلقاذااناف ملمدفو رحتاقهدارف 0 دام هلوةامالوقاف

 ةرششب عج شيلاق رشنلال رثعاو رعص هند نا هلوقو رمتلاكرب دتسمهنأديرب ردههح وو هلوقو

 ناكىذلاناكملالزئعد وريصر وهف عنملاةىله أ هب سيلذا هترسشب لزتءاوريصدنع حمدلا قل اذا ناسنالات

 دالبىفممتداعورملا ىوت ىلءودعبلا ىلع عمي لرتسم ظفلىونلاةىونلاب ىذرهتعحاناو هلوقو ا
 جرخاذا لم دلاتاق هيرو: !اهزهائههرصقو رقملاهباو ةلعب ورتسلاو تطرلاور ملا ىوفاونع طا نا قار ءلا

 هي هكاضل هىذلاىونلابىذر وفول اغرافنوك هنال عادقف قاسلا نموأ د ضع | نم
 له هلع اذهو فونت اص؟ىزتح وهف هنغابتي امدح الار يقف ناك اذاىونلاب ىذر ثالفنواودن و

 ندهفى :ونلا ةظفل غال ااذهسىحاص لمعتسادةذ م هدنءتاوقالا ةإةلاريثك هن ةيدخل ا دالم ءلاو زاخلا

 ا : رهف فود اغ رافتاك اذاو ولدنا اوهىوخن اف ىوذ1نا ىلع ىوطناو هلوقو ةةيروتلا ىهدؤهو نشكل ١

 ثوكب وهفوح ”المدقفهسلااذأ بحتاص ناقل مدلا سدلانه عابشالاب هدا ض كم دق لية هّتعيش أ ناو هلوةو

 تيفو بئاغو مدخخو مداخل ثمة ع .وعمم طافلاىفالا لعفهعج ول عاق لاّعيالهناقد>اولا اذهل لامعتسالا

 بهذلاهبف بكري رودس نم ناك امب زهنالتمد لاا ىهس هيو لعنلاة حرش هلا رشتريعبلا غسر
 ئثلا لععتا فب +:لنافاضأ هب روتهىفاذهعاض هتفلغن او لوقو اضيأمادخ ىلع عم وةضفااو

 ئنلاعاضلاقب هناقاضنأ هن نر ون هيف عاض هلوقو اضن بيطلالا .معتساعيلغتل اواقالغ

 اضأةيروتلا«تفوقاس + قوسلاف عابد نأ نوسلاهتاشدأ ناو اوقد هتعفار تقبعاذا بيطلا

 اريشلاو عيبلا عضو مولان

 ةيقاقل ايتن ارم هيناثتددشناو هلوقو هريس 7ىلاةحاحالرهاط اذهف عاتمالا نسحأو عاتملا

 ثدو ثدحأو هلوقو اضألذالةالدلاب ا ,فيقضا|ابحوتو هل ابةام ل ارّدك وهو لّمدلا قينف مدا ىهو

 ميسصلل من اهتالر فلا كانك ربع عفا زمر هو ةالصال مسا هنالاضتأ هب روتل اهبف رصعل افرصضا ارض دعلا

 وخو

 : ليلقع جلا اذهو مدان عج مدخلا نافاضدأ هب روت هذ كمدخت سدو هلوق 3و هلع هن "احسن ءدقلا قون ِ

 | قدش د ريسوهواضا أه مدخم عجم مدحتو عابجسل ا ىلع فوةوموهف كلذري ةودعو دماحو سرحو سراحو |

 عاضو عابضلا نم
 ا اذا عار ال هناةداعلا نال عاب تآىأ هلوقو هانز ذك ىقوسلاو ءارب

 ا لم هترهط تاو هلوقو عسبب ا ىأ يارخالا لية هن هك 17000 ا! بقوه ىذلاوشعلاب نم خل



 عما

 ناك شالو مّملاو نسا نيد ةلناقمللادصقفرثالا .ةو ىرةعلا نس نيد عسجو هلوقو ةحارلاو ردا ا

 كناةانعمكلاعدهتاصفناو هلوقو ابق ناكملا ف قسىناا رثالا ناك ناو بح لمدلا راعفن ا ىبةع '
 ناسناللءاعدوهو مدهنملّالا ف صنلاةرخ دل نميمدلا ظفل ن منين اردت ل دنا 1

 حيمدلان هفصالا ناك تاورل ابوها الاو ليمن قابلا ناةكلاه+_تبكر تاام قب ًاوهلوقو ماودلاب ْ

 0 الاو فيحاصتل اوزاغلالا يفاذهلثمنو ردع هتك الاد ثمرحلاا ل وافشخت |
 ىذلاعضوأ ولاىلاناسنالا لصوب هنالئالام َكءلباعروكلاهلاق اذههلف لئاهسأر هلابوكرتأ ْ 1

 كلل امنيك اسملا نوع نسب اوةاوذو ةراحتلل ناسنالاه«بكراذا هانعمءالامرثكو هل اووو هلصب |
 ىدوق ةرصل اف نوامعن نيك ايل تناكف 5 ةنيف بلاامأ ىلاعتهللالاقاك ةنيفسنلا اودنيك اسااك وعفا ا

 تاغلناُع : غلا | ىقوتلق معأىلاعت هللا و جس ماع خل ال امو مهئلختسو ضرس ا

 نيغلانوكسو مالا تشب زغلو نيغلا فو ماللا مشب زغلو امهم زغاو نيغلانوكسو ماللا مشب رتل 0
 رصقلاعمنيغلا ديدشتو ماللا مضي ىريغلو نيغلا عضو ا وةزمهلا مضي ةزوغل ا وامهحشن زغلو 0

 قدا تع دنس لا !مالكسلا لاط دةوةدودمفلالاوةسوتفمو ةفنض نعغلا نأ الالّوالا لثمءاربغلو ْ 1

 ناذهامهو هيلانيد ىسسرو الاون 5 وه فتبأ ارو هعماس ىلع س ايشل هدف قيال 1 0

 ءادوس [هّيلسفتف ى ىو نم د“ اهعلتأ ءاضيملا ىلا قكدما

 لاا لد 5 ىنعواطتالومى هو ىذ. ىذه

 سماخ ف فوتو ةثاهس#نونيعب راو ىدح اةئدس نابعّش مم نسا تسلا هلل رو ؟ نما: دالوتناكو
 ما خف جارخو ىلاعُت هللاهجراهرمض ا<ةلوذ_لاورعلاو طامي ةثاسمسو ةرسشع تس ة نس نابعش ْ
 رهشلان منن ريثعلاو عباس اءامالثلا مول طايمدك]م ٌودعلان امل مومءاحفلالا دعب وءارلاسدشتو || ٠

 ىمللا ناب فورعملا ىوغللا ىلع نيد بلاط ينأنيدلابذهم عشا طش نمتاةنورلعأ هتادورك ذلا||
 لزوةئامسو ردع سجس ةنسلؤالا عسر رسعى ات ءاثالثلا موف طايمد “ابق رب :ٌودعلات أ ارمصم لد زىلطاا

 نم رشعلاو شداسااءاثالثلا د مون رغثلاذحنأ او ةنسلا نمٌددعم !!ىذرشع سداسءاثالثلا مول قرسشلارملا ْ
 ةنامسوة سمعنا ةةسبح ررشع عسأن ءاعب رالا مول 7 مين تلبعت#س اوةئائس و ةرمثع ثس هس نابعش ا

 م لوزن برمعلا قافتثالا ع نموامول ريع ةعبسور هش أ هنالثو نينس ثالثاهنعاواصغن انآ ىلااهماعمهلوزنةدمو أ

 قلخت ىلا عتهّنناناريسكلا ىفءاسدقوءاثالسثلا مولاهل م يكلموءاثالثلا مولاهم مهتط احاوءانالثلا موناسملع
 ةردقلاهريسسغتو طمذ ىهنواوعيو ةمصلا لاذ هلسأ وةمنانرس طايمدةاظغلوءاثالثلا مولدو وركملا
 ملعأىاعتهنلاومملاو ب ذعلا نب رسل خلا ةراشاهن أكف ةننأن ل ا

 نييسما تب ميهاران ةزج نب لجل نيسط اا مهارات سعت حب * نسال اوي ادع 0 1

 *(نيدلالاج تكلل! حو رطم نبا :

 ةمدخ لصتام تانالولاو مدخلا ىف لاوحالاهنتلهنتو ةدم صوب ماقو كانه اًسْنورصم دبعصلهأ نم

 كااناطاسلا نب لماكسجا اك ناطلشلا نبا نيدلا محن دلملا تولأ كابالا دال
 لماكسلا ةكسامتعسست انو لن رصملا رايد لماكتلا كلا هسأ نعاساب اذا ناكو بوث نيلداعلا |

 امو يورسو نيعسأزوةقرلاداشرلاو نارحوادك نص>ودمآ هلراصفةتيقرستلا دالدل اب لد ةدررصاادالبلاب ْ
 نباناكف ةثاهسو نرش ءو عستةنس فكل ذوهنعابت انثروك" ' نما اصلا كلملا.داو امل اريس كلذ لام تا
 ناكو اهلاكلامرصمىلالاضلاكملا لصون اىلادالنلا كلف لةنني لن لو هثمدخ فروك ذملاحو رطم | 0

 نبال ضو مت ةياوسو نيثال 00 0 فلا نسا ربل او عباسسا ادسحالا مول ةرهاسقلا هلودند

 ( ىناث - ناكلخنا - "0 )

 ره ةاذاو رك وضم سكرو ناسنالاف ةرذ. لعفلردصموهو | :

 ونار انا قفارطان ناطاس د جا تاس ”اوأ ىف هر رصملار ابدل ىلا ك إذ دعب حورطم

 ةودقو نيةراعلا طق
 مكفلاةدمعلا نيلصاولا

 ارق مهدات ميهاراعشلا
 ؛ىللءهيلطتاوأىف هللادجنر
 نىسيع ن دعس قوما

 ادعم زاص مناخ بم ٠

 نددلا يسيل |وملاسردل

 ا وةباذدب رهتشملا

 نافلا سرادملا ىدحاب

 ةليلحةمت دلع ةلشاكو

 هنأ ىكح هلي رح هل راسو

 ىف نكسس وهو ضم
 3 !وملاداعفتارخ اضع

 أ صم تالثاسسف م هردترملا

 سرد هتمامرالمزاص امل و

 ةنيدعاش ايدبزن ابتسردعالوأ

 ةسردع م نر يشعل هسو رب

 هنهأنز ركحير اشايدحا و

 هس ردع ن هرشعو سمت

 نيثالثشهركردوسالا ىضاقلا

 ف 3 رولا ةسردملابغ

 5 ردم ايم نيعي زاربةسو ر

 ةنيدملا قرتساتعتر ووهشملا

 لةنمم نيسمخت ةروغسملا

 ةفيطولاب سدو وةسردمىلا

 ةسردمىلا لعن عةروزملا

 ىلا لعن نيتس اسينغم

 تناغلا سرادملاىرسحا

 ىلاداع مث ةرون زيا ةفيطولا

 ءاضق داق ث نيعسناسي نغم

 هسو رءاضق ىلا لّقن بلح

 ركسعلاب اننضاق راض

 قبو كوسطانأ ةيالوف

 لعنف زهش 1: لد دحف 2

 ةررالوفركسعلا ءاضقملا

 سدح هسيق مادو ىمل امور
 ءاطعنب وهنيد ناك نب 8

 َة ةرهاصمناطاسلا ملعم هلي

 ةنلسل هللة لاصت او

 لا ا راسحا اًدكو وس



 ةدعتمالا نمكلانأم

 لعد ردع مولاوم 3

 تاكالاو تلاو ةضراعملا

 هللاعاطع ىكوسملا فرشأ
 لاقتنالاو نوملا ىلع ىاح
 اوهتعاو هارع ل ارق

 مممراقعبدؤءاذا ىلعةضر دل

 م راقأو مهدعابأ | ماقو

 لك ًاولزعىتحهنفاوعسو

 ةهللا نمعفرنكسل هودي
 لك هلزيعفهردق ىرخالا

 ةداعا !ناكوره رد انثاممول

 هلاثمأ ةغيطو قى نوناقلاو

 ففوثو) نسسدجو ةنام

 نينانعةندسلوالا عنو

 ةرعفاندق د( ةئامعستو

 ' قفتادقو ةدس نيعيس ىلع

 يسطع ةكه ىلع 5 2

 نسح ىلع لدن ةيضرتفصو
 هّتمقاعيف هتداعسو هتعام

 مول ةوعذ مف هنا ىكح

 ءوضولا ميس ًاوأضوت
 ةفيظنلا 7 سا

 هدي. ذخأو تاعكر ىصو
 هشارف ىلع عمطضاوةعس
 ليلبتلاو عيبستلابلغتشاو
 نلعوهو ةئملا مهس هل-اعف

 لقتناف ةين لا ةلعفلا كلت

 ملودمصدااهيرراو>ىلا

 نس رضانللا نمهنوع رعشل

 هذه نمد. تلقت و ددا

 ةرياج لاةسواملا عابرلا
 ا قءانبىذلا هرصسم ءانفف

 انه تورتور ا ا
 او بت د رسغ قاما

 َك اوملاةج 0 تك :

 ترعب رهتشملا سس دلا عى
 نوق 1 ىلاتهتنادقو هذاز

 رع هاروت ةراواسمف 1

 :هيراراحاوكشم

 هلوقك اذ نمو راصتخاللردقلا اذه ىلءابنمترصتقاةإب وط ىهو

 ع

 نمكؤالا ىداج ف كا ذناكوةيناثلاةعفدلا فقم ثم دحلاصلا إما كلم نا ىلا هر ءىظك : ويس برشسلت |

 اهلر زوةروصفحو راعم نتا تاكغاناوف قش هيب رشا ذدعز ناطاسلان امث ةثاهسو نيعب راو لتس

 ا ا هدم نابعت قاهلسوت و م لامجوأ حلاصلاكلاانامث ءتلزتمتعفتراو هتلاحت ا سحوابلا ىطمو

 حالسصصبقلا !فسو رغظملا نر مصانلا كلا ٍباّون ىدن نماهذاةنتسال صجرولا اركسعز وحو نيعن رأو

 نماهعرتنا دق ناك هناء بحاص نيذلا حالسص ثاطاسلانب رهاظلا ملا نب زب رعلا ثإا نبا نمدلا

 نيدلادسأد هادا كاما نب يهارنا و وضنملا كما نيىسوم متفلا ىنأ نيدلار غانم فرشالا كال اههخلص
 هَ ,الو نَءحورطمن الز ا دادرت_سالرصم نم<رخت حاصلا لا كابقتم اكو : ةوءعم را

 صأ نم نوكامهل_ متاع 5 ٠ نأ ىلا قسمدي اصلا كلملا ماقأ آو صج قل اهحوتملاو كسعلا عمهريسو قشم دن

 نب ريداسحما هركسعىلاريسف ةيرصملا رار لصق مر لع نورد رار ار ! هاا واب انف ضح

 قعورطم ناوركح سعلارداعفهر رصملارابدلا طف اوذوعب ودصقملاكلذاو ؟ رتب تأ مهرعأو صوخ

 6 ةنسلئاوأ ف دالبلا ين رغل' قرطفهبلءاهمةثرومال هل راسا يس ل اولا

 | ىلع هركسعملاصل اكل اممحنتو ةذسسلا نمرفص نمبر شعلاوىفاثلا رجالا مون طاسداوكسامو نيعب رأو
 نابعش نمفصنلا هلل اصلا كلم اتاماناوهنعءضار ءالا عمة مدخن ىلع بظا اوم وراس تاو ةررساللا

 ىلع هل هل حهذ_هتامنأ ىلاهرادفابم ماقأ اذ راع للا ورطو نارتو ةروسألاب نعي راو غيض اس

 هند و نرد ناكو 5 هيض را قال الاو ةعورماو لضفلا نيد عج ةديج هلالتو رايح هتاودأ تناكولاجالا

 رعش تاون > هلو ةفطلةسدأت ا رك اذماهذى رت ةرضحلا ىف تاسلا توت يغلف ناستاكموةديكاةدوم

 لس : وط ةديصق لوأ ىف هلوق كا ذنفهرثك أ [قدلشلا |

 اهتيعنيع أت اظل ن نمراذحو د“ داغالاف ار ” فو.سلااورذ رذو * ىداولا نيعاوذفنةما ارش

 ىداؤُم 5 قئاو انآ ام كاذهف دع هذا اوغباَعثاو كتمن نسم دع داس "الا نماهب نعرمص كلذ

 ة] هم ارنب مول قم هتيادس ع ىدأق نس هلام ريس تلق ده ىلا ءاعرحىلو ىحتاصاب

 داصرأاب قاشعلا ىلءنيع هي. تنم هاوش ىف انآ نم كو 2 اهئاشحأأ هلو ل

 بع لاضوىلاليسسلا ف: كو ىدارض هنمتغلت تنقرلاالو “ب هلوسعمىمللا ىكسم نإ آو

 ىذا ف ف كاع هنمع نسلساف اك هرعسش نمكلزانر عش تددىف 35 0 ص 5 نييأم

 داسملاب سابملا ةبناشتف ب فقثعددق فهفهماوسرح

 ىداصلاءافش+:تمرمى د هد رازعلاف لأ انلتلاق

 ىلضأ نم ىبكملا ىف هتنكسأ ع هسا رع فويس نمكتفاو ىذما 35 هطخللن درعن لآن مدتةلع

 ةعسعل تدضو نقاناك فاك وع هفرافب روتقلا لاذ ىباعا 7 هين دغوةرغث تزاملا وذ

 هبت يبعلا جقنامو ح رأ د« «ةطعب مسنلاضفاموندل

 لاَعف ضر صوهو رس همر رط فلز دقدرافس أضعب فناكو

 قاشابل ىةشاو كعنصفيطلا :وب قوادف تىتينطلازبس .عذامراب

 ١ فا.-ةالايربلا ماركلامش 3 نفنازتاسحلل ل أن

 سمن نب رذعج لضفلا أن يد وهنيداعرخهنافريخأو تاتيما!انازهسوتكم اهيفةعقز هنو هدعبترحو و

 اهلوأ ىتلا هتدصق ل نم وهتبب ىفةعزانم» ا ذمدةملارعاشل اةفالخلا

 قطنملاو يللاو لئامثل واع ع قدام طاعلأاب : نصغي كنم

 قلمرتسع 0 تعوسأ 35 هرمض نم قا فداو رلا ىرتم

 هلوق عازتلاهيف عقودةىذلاثنيلاو ||| ٠
 جي ا ل ير ل يب ص ل ا

 لوقاو



 : 0 لا شااللو 5 ١ 4 9 ارغلا تح الوقأو

 دهسش ار ضام م مدحاو لك لعوهن وهدف ىه ةديصق هاج نم هلتينلا ان>ناةقالنا سو نبا يعزف ذأ

 اعىوعدلاهنم فرعت ملوهلاو ةىفاز رت ناكو هاَتيبلانعورطمن اق لسوهتيبل اتاي ا

 هييفعل ف دست ا !ضعب هلددشناو رب ”ارسا ىلع علا اما هلياو هلسيل

 ع ارمحت ةعشومارغص هد ىنذل اب اوث هيلع تسل ن مآ ْ

 ىلضأن نعابتيفن كل عافسأ د بزز ولة «همةبقي كردأ 0

 ىلا هبىسهتن نا ا هيننعفثدحدق 2ك ةرثكوهتلطعسس هزدصقيضو ه راد هعاطقناةدمف تاكو | : ْ

 بونت قولا كلذ ف تنكو كل ذبح و رذعل ةدب دمهنعنوخأتف تقولك ىفهبمتجأتنكو ىمعلاةيراقم 17

 رايدلابك اهلا ىل نين #..لا نب ف سول نساحيلا أ نيدلار ديةاضقلا ىذاف نعةسورملاو :رهاقلاب كسلا ىف 0

 لوي حوراعم نا "ىلا نتكبفراختس ىضاَب فورعملا#ب رصملا | 1

 نعل رسم ىلا لع لي هنفرلم ضجوتما ذاع ْ
 سمثلاوردبلاىوأمدنلع « امهامىلءبلقلاو فرطلاو ا

 هل , وط ةدصق هاج نماضاأ هلو ِ ١

 قدس هلداؤغلا فوع 35 قاضلانيبمخو قطب ةرث ادع لعن د ورعلاىر حالملاكل» 0

 ينتملالوق نمذوح ًاملّوالاتببلاو ْ

 لكن وتس دنملانمةتعاجن ءةزابعىهو فاقاهدعب وة مهملاءاطلاواهتحت نمةانشملاءاملا تش : ىطبلاو ١

 ايمانا واسد ر طفل اوهوار ذاسم تاك اذاهيوس رح هينيطيحت كلام لوحوإبل ا

 اهلاهح وش ىتلا هلزنملالاةمخ هله دعت هناف ارفاسم اكس اذاكلملاةمىهوفاقاهدعبودزحوملاءابلاوأ|

 ىتلااةلزنملا كل: فاهب ناك ىت!ةنهي لا لوصو زااغتن ىلع فةوتب الواهسف لزني هكةزهجتتزاك اهءاساذا ىتسأ| 1 ٠

 ' امهواهرمت نسجأو ىنلات امهم د نات. هلوابتملحرأ

 قرابوبيذعلانيبامترك ذل مساب وهومقي ندسلطانا ٍْ

 قباوسلا ىرجتو انيلاوعّرجت د ىمادمو مدقنمىرك ذيو
 ىدوذإي وط ةعبد. ةددصقل وأ ىفىنتملل ىنعملا اذهو

 اقاطن قدح نمهءلعن' اك د هيقراصيالا تشرصحخو

 قباوسلا ىرحتو انبلا وعّر م قرابوبيذعلانيبامترك ذن .
 ديعصلادالببامهتماقاوابصلا مز نمت عدق ةبع ىازلا فرح ف. را د مرا نيدلاءاهج نيد وهف تناكو 00

 ةدوملا كات ىلعامهوهماصلا كة ءدختالصتا ايندلاو ومأفذ ةرفامجتيب سلو نب وخالاك ناك تحال

 هيلاتتك حو رطمن ئدلالاسج نأ اريهز نيدلا مريخ فامهلى :رخامف :راعشالابتابتاكمامهتسو 0

 اهم رشم دالي اناك امينط او تقول ا هي تاص دق تاك وجودمنمبلطب مايالا ضعي ىف ٠

 ققلا كك ضرعك يرديدذ * فرولان م لتس تلد ا

 برا هات الا تاناو
 لا بتكق هلاح ىلع ابن: اهرسكو ف رولا نمعارلا متفدةو ريد زر نمدلا ءاسهج لاق

 درسا د هيبتم*رام تريب ىالوم

 ىدهاو دودختاب هئهيسش. »ب دقو كاذرس ىدنعز زعو 1 1

 ننيذ لفن ف ببسلا ترك ذو نيدلاءاهبىلا حووراعم نب ااجهصتك نيتيد رك 3نيدلا ءاههتجسرت فق يسدتو ٠ ١

 تن . دح ىرح وءايدالا ضعن لص هوما نم هن رصملا ارادلا ىلا لضو كل ذدعب مرن دلاءاهجمل هاكحنام ىلع نيتدملا 1 ٍ

 هل اوةوهو ىوالأانباتييقدشنأ ] هنو ريهز نيدلاءاهبىلءرك ذام ١
 مرهمأ تن اريهزأ انل ل مف 5 اهب نيج دانا اريحو اهزيح ١

 هبسئبلط نمدسح اوءاجذا
 هذهلاقوهت وعى ريخأو

 هسو ربىلا هذ: ىتلاهتنيغس

 ل الاتات
 ىف اكراشمال باك اعد
 قازربم ةيلقعلا مولعلا

 هلةيلقنلا ةمعرسشثلا توزغلا

 ىلءرداقةفلا ىأةغلاهقفلاب

 ٠ نيلناكو ةفلكريغب ءاتفالا

 هيل و درصسالا
 لعاع :وبطم مركسل او

 هيف ناريسغ مشل نسحأأ
 را ادئازاعمط

 ارخاوالؤأ [هللا هحماس

 0 مياشملانمو)د#

 تاوالاورضعلا لضافأو

 فوردملا قولدن ىلا, شا

 *«(ناركس
 تاطاسلاالعموونأ تاك

 دزنان تاطلسلاّن ادجأ
 تاكو نا هتلاعالخ نع
 ةئطلسلا نمةينمالالوصح

 ىرتكلاةكلمملاو ىمظعلا

 تانع :وتامَرلا مامز م

 ناطل_سلادب ىلاناوالا

 ضعبيف هاضةتسسا ميس
 نيد مدلل هندعو داليلا

 ةذلب هللادجردلوو دابعلا

 فاس و نيدي ا ءاوأ نمد رت

 ليسمع 'ولعلا اتحلط

 واكالا يحاص ول ةاضفل ا

 دهتحاودجو لضافالاو
 واصىتح ناك ام هت

 ندلاربحخ لوما نمامزالم
 سرد ناطاسلا لسع
 نائسهحاوحةيس ردع

 ف ىعكتيكب فورصملا
 دسم هن, طنط قة دم

 ةسلطلالماعف نت رشعو

 كلاغتشا عمت دافالاو سردلاب



 يكس ستسلاتلا] ل يااا ان ا ملا
 ىلعتييلا اذههنعىو راولصوم اب نو واللا نيااهمطان اهندشن أ ةديصقلاهذهبردالا 13 لاقف | ١ كلسمكاسو سردستاا
 مرهمأ تنأريهزانل لف ب اهم كان 1نمودت ماهدت قرشا هاف ةياورل هزه فالح وا ا
 لصحمأبيدالا اذهءاوراكتيبل ريغ ريدز نيدلاءاهجهاوزك الوأاهرشن ا ىوالطانبالهىردأاف ا ىلر هلآ ىكحام ىلءهغارذ

 ا

 رعاش لا ىنزملا ىلس نأ نا ريهزةصقو نس>-نيقد رطلا نمدحاو لكت أ عم عم لعأ ىلاعت هن هللاوامهرحال طاغلا ْ لثاو قوهو همانمقف
 نزلات نم ءرهسدع تأكد هنافدددصب ن<انععو رااواهسرشابامالفةموعمروه ثلا هال ا ىلع هناوشور 0
 دسفقرطلا ضعيف

 ع هاطعأ الاريهز هيلع لال هنادسقت ىلهىل 1س الا رتل عرف تاكو ةيلهالا ف برعلاءارمأ ارح ا 6 .

 اوع لوَعَف مرش مهفةعاجلابر + ريهز لعف مرومكلل ذ فحق ةمأوأ اديعوأ اريعي وأسر د هلام نهةرغ : 5 | اذافاهذصقف ةيلاعاتاوصأ

 عافترال يقبىتك هنا تغلب )ح ورام نناثر لو نمديقاك م هاا احامص م اودعق<فوصلانمموةن

 ف سيئرلا كلذ بتكقءاسؤ رلا ضعي ىلا اهلسرأ هبادأ ضعب لغسش ءاضق ىفةعافش نمضتت 5 ةعدر4 تد>رد 7 0 هللانور 2

 مهذو هلغش ىكق سثرل !١كلذ اهلعفقوالف هم 3 .ثلاالولامناث هاوحس تكف ةَعْشم هنذ لع سال | اذه هبا وح تا ها

 أ . 0
 لاتقمادقالاو ردع ذود ا د مهلك انل اداس د عشملاالول ىنثما لوةوهوءدصقإم ا برةةفليلهتلاو ديف ا

 ىحين مياقعلا دبع نن ىح نيسحاوبأ نيدلا لا لضافلا بي دالا ف دّدت ًاوتاراشالا فيطل نم اذهو 1 بقال رباذاف مهتم

 ل ل ا
 ْ اذهوهواهاز غرك" ذىلعامثمترصتقاف هلي وطةعددب ||| هسسأر عفرهبلعورسلفت
 هقوقح ىضقأ ىمع بكرلا سحاف * هقودمسغنىلو عبرلا اذوه هلا اعاو هنن راخغاو

 هقوةعىضرأ نآريلا لاذ دعب . ىوهلا عرش ىف ىب عيبه ||| مل هللاق هدنع لصحالف
 هقينأتاعاسو ىوهأنم عم * تضم تالبل هسفىسناتدل الو كاتم ردا

 هسقيقح لازام هيف ىارسغق * مهدسع ازاخ نأ يلو باحافةغئاطلا كلتن ق

 مكن سنقل دولا ايهزح 35 .قّرملاع ركلاو قيدصأن كلذ نيش

 هقوفح ىزج نيب ىدست 2 ىسعىلق ىل-عول م اذ اب عض : مامتاوهوهنعىنق وعلو

 هور ماشدقو صاف مكلو * ىوهلا عبر ىأرذ .ىمدصأف 1 ازارحاو قب رظلامسس اه
 هقيقع بريلا قريش ادغق ةعمدأا نم ولولا دفن ةرهاظلا موا _علارث" ام

 هقيرطو ىضعهكرتاف فشل + ناقسكر لاف قوتساو ىمفق فالفلا ىلولا عامجالاو
 هقول مدعال بكرلاو لمآ ب اه-ةحل الق ضرأ ىهف لص اذافهبلعلاغتشالاو

 هقيقست ىديذاردبلا هسيني نم ه« اهئاجرا ىف تيلخسا انلاط د
 هقير هيسشتوا رسما دونو ب هدنحت ارارسخا درولا 8 0
 هتقيلخحورطمنباب ىناغملاو د لزنمل قيلخ 0 انوكيهذم قل داو
 نوتساا هيلعىذمو هنأ

 لا اونحالا د تاذنت و

 ش ل نؤشلاو
 تاسنك اولاغتشالاوبلطلا ٠

 قأ ناىلا لاكن او لْضفلا ١

 "وده نيف هلا

 اهتافر ط ضعيف ربما

 نيمسم رالا هليل فوتو طوب دالاس و نعل نتن :!ةنس بحر نمانثن نيس 3 ل

 نأ ىصو أو هذفدوهيلعةالدا اذدرضحو مطقملا ليلا مفسإ نذدو رصختةنا سو نعي رأو عسنةنس نابع

 وهو هضو ضيق وماما وددسا ًاردنعبتك

 ا الا ىابندنم كمال . 535 انهت ص ةرفح رعقب تصصأ

 انني ءيسملا كدامعض عب نم يي هنجو هذأامع تعسو نما 3

 لامتهلادجر هتومدعي هسأر تحذر وتكمةعةرفدح و هنارك ذاممو

 عمطل سهيفكي ردةحرو 2 عزخلا اذهنول عزل 1 ةفباطو هنالد نم ة 5 سهر :

 سل ىد لكتح هئجرف د هستتجىرولابونذ واو تا اوصاياذاق هناوثا نم

 تدان وعلا ارتبسلا موو روك ذملا ف سوت نيدااردب ةاضعلا داق فوفو ىلا عت هلل اهجر ةيواز نم جرة بلاع

 ا دلو هناةديدعارا صرب ىرغصلااةفارقلاب هتسردل واسم هتيرت قنفدو ةرهاقلاةئام-ونيتس و 3 انه رورلادبقت

 هع تح سسبسحتسسسهسسجتتح< سس ستستسعمس عج ع جس تع :



 لاعتهتادجر بسنل اىراز رز وهو لبرادلب لابح ىفةثامسةنو نيعبسو نامثةنشلؤالاعبب ررهشف
 ةلمهمعاط مث 3ك اسواواهدعت وابتكت نم ةانثملاءابلا مطو هل مهملا نيسل انوكسو ةزمهل امد طش

 3 معأ ىلا عتهللاو طوس لوف نيسل امكن وةزمهلا طقسا نم مهنمو رصمرابد نم ىلعالا درعصلاب ةدنلن ىهو | :
: 

 عج .وفو ردا ىلع همت رىذلا حياه باك بح اص بيبطل اهلوحنب ىسعن يع 0 دول 0
 ي(اريثك اش كلذريغو هب ودالاو ريقاقعلاو شئاس اءاسعسأ همف 1
 ةخ اماقأو مالسالاابفحدمو ميمهاذمراوعنيب و ىراصنلا ىلءدرلا ىف ةلاسر فنصو لسأ م امن ارصن ناكو
 ثوعدمىن هنأو مسوءيلعهنلا لص نلاروهط نمليدتالاوةاروتلا ىفءرقاماهفركا دوق لا نيدلا هناىلع

 داحأ ةنسح ةلاسر هو ىراصتلا و دوهملا بي اعماههفرك ذ ءورهظم امكلذاوفخأ ىراصنلاؤدوهمل ناو
 لعىأ عار قي ناك هناهقالسا سس ناكو ةئامعب رآونينامعو ست ةنسةخاىذىهيلعتثرقواسمفا

 نسحو لات هناء اره ى-تحخاولا لئالدلا هل رك ذب و مالسالاىل اهوعدب لزب لفهمزالب وقكزتعم ادملولا
 ١بتكوبدالا قرظت هلتناكو ناعلا ىف عفتن اهب و نسل ا نيهللا ةمد»نم دعس ن بكا ىاذيلتوهوءمالسا
 باكو نادبالام وتب كلذنف بتكللا نماريثك هْنلارمأبىد:ةملا مامالل فنصودلا طنا
 تطلاحدسميف ةلاسوو ةرامعلا صيخلا ف ةراشالات اكو ناسنالا هلمعتسسامف ناسبلاياهتم

 فيناصتل !نمكالذربغو لس املس قتلا اىلاابمتك ةهلاسر 1 هيلع نعط 5 درلاو ءرشل| هتقفاومو.

 ىدلادعرات قىز وان جرغلاى ا طيس ف سو رغظا انآ رك ذو ل عو بطلا لغقريهاشملا نموهو
 سماقنناكو تالدسلا تك ىفدادغبب ىذاقلا نسلاونأ هفاذسا مسا املهنال اقف نامْزلاَة [صداع»
 مهملا نسسح وعارةغلادةفتي و ضو عربغب هن ودالاو ةيرشالاوبملا لمح وةرحأر يغب هف راعموهتلعلهأ
 نيعسسل وثالث ةنسس قلك انه 0 8 هنعهللا ىذ ,رةقنح ىلأ دهشم قاهلع- 9 هناقو لقيتك فقوو

 و دو نينسسلا ىلء بت هراكن اذ هتافوةنس ف هلاوأ حرشن وناسنالارك ذب نأ هتداعوةئامعب رآث

 واداز قةنامعب راوننعسو ثالث ةنس نام هلزحنء انا نامزلا نا اول عمانلا ناتسلا باك حاص
 تسةنس ف ناكهمالس انا هريغرك ذودادغب م ران راجنلا نناهنع هن نابعشرخاوأ قىنازمهلا نسحلا
 ةلوحو لاعتهللاهجسرةرخ الا ىدامسرشع ىداسءانالثلا مونهخع ران راحل نناداز ةنامعت راونيتسو
 لعأ ابعت هللاوتنك اسءاهاهدعت وماللا جتفو ىازلا نوكسو محلا فن

 «(بلح لوتقملا مكطاىد ر ورهسلانيدلا ب اهشسقلملا ل اريمأ نب شين بحبس وتفلاونا)*

 ىىح رزان ةعيصأ ىأ ندجأسانعلاولا 00 حج وتفلاوتأ وهو هعساهشرتك لسق ودجأ هعسالبقو

 ىذلا عيمصأ اوهسبنأ مسارك ذيلورعروك زملاىدر ورهسلا مساناءابطالات اقبط باك" قوكمل ا
 ةعاج هيف ريشا و نفلا اذهتق رعملالهأ نمةعابج طخ هندح وفاق هملعةجج رعلا تين اهلفالوأ هنرك :

 ارةءرصءءالعنمزوك نملات اك لع هللاو لع تعم رتق كلذ ىدنع ىوقف مسبتفرعم فكه الىرخأ

 امهف عرب نأىان احن رذألاسعأ نمةغارملاةنب دع ىلبحلا نيدلا دج ئجشلا ىلعمقغلا ل اود اوةمكتملا
 قلاقو ةنونفقاماماناكو عقتتا هتيعصل وج رقدلعو ئزارلا نيدلار فن ئشوهىلبحلا نيدلادجتاذهو
 ةيفسلفلا مولعالاعماحةيمكسملا مواعلا ف هنامز لهأ دحوا روك كملاىدر ورهسلا ناك ءا.طالا ناآبط
 رخاوأ ف لتق هنارك ذم هلَدعنم رثك هلعناكو ةرامعلا عيصقءاك ذلا طرفمت_هةملالوصالاىفاعراب أ
 تسوحت هر عوف اعتهللاءاش ناةجرتلا هذهرحاوأ ف لَ ذنسام حمصلاو ةئاهستنو نينا .عو تسانس 1

 اور رقوهتبكص ناك هنا معلا ءاهذ ضعب (ىكحو) ءانهتسلا لعفرعت هنالاقي ولاقمتةنسنيثالثفاا
 انيقل لحىلا هجوتب نمد رط فق مدباب يع ىلا هب رغلانوناتلاىلااناصوالذلاو قسشمدنمأا

 اهوذحن مهاردةرشع ع ملاعفهلك اناعار منغلا هذه نمدي رئانالوما زجشالانلتف ىناكرت عمن عيبطت

 َت وس و دخلا هلأ

 ةكنالملاتةصودد>وتلاو

 ىف ةنيكسل|تلزئآو وسم ٠
 اذاف مهتمب رع محم وق

 هيردصارت بقا لد ارب
 هد:عرضحاشف تدار ىف

 اوم 1نذلل نايل لاق

 ىالفل اىكوملانا لءاومتلا

 ضرع بهذو تام دق
 هلماتفتاف وهيلعلاغتشالا

 امهنيبىرحو مانملاف ىأر :

 ىرخؤي لف مالكلانم
 ىلعبانو لابتنالاوةنانالا

 نسعلأس مم لاخلا هدب
 يشل اوهاذاف لسحرلا

 ةهيواز ةبوازلاو تاضمر
 خشلا ناكحوانا,ىلع
 نمادودعم رو زا ةاضمر

 لضلا,افورعمولاعرلا
 تاماركلا ب اصل اكتلاو

 ةسلعلا فتارملاو ةنلحلا
 مونحرملا هاكحام (اهنم)

 * ضع فنك 'ىتالاقو
 لحخدذا يشل ادع نابحال

 لاقوهيلعلسو صخش هيلعا

 . نيدلا يم لوح انا

 مسهداز ىوح رهتشملا
 0 مكحل اس و يلع

 ىبرعلا نبا شل صوصف

 لطابلاوأ قال ءوهله

 اقوزرعمرو زملا لوما تاكو
 تمعتلاباروهشمو هليطبتب
 شل ١ هعسالت هنياع

 ندسمبلطنامل اقوتضغ

 .نماكم و ردو بععالطإلا
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 قامر رغو باكل ا اذه
 لك قدك 5 عم هفيعاضت
 نمهخيش "و تأ ص عسيدس مو)

 هرس سرق ْمشْلاو مار 1

 صانراام 50 8

 ةاعن يد رم سس

 م أو هجوأوسأب لوسرلا
 تاقف موحرملالاق ةروص

 ف مثي رادو هيرتفطاتول هل
 كلل ناك!باوحلا
 «ناف دعب كب ايحالو
 ىذالاو افهلطلاىلع ةردق

 ةباغ مسنم سأناللاب ف
 اسلعت نودّةعن مهمامالا

 لءعت هنلاىنوسعديو
 انموحرملا لاقازكم
 ةماكل هزه خجلا ملكت

 - ل يحبو
 وهىذلاهعضوم نءداغف

 6 ريس اىنتذخأف هيق

 ى تطاحأو تارامشالاو

 رضح 1 ءاسناىلاةثهذلا

 لعفن دكه لاقوةعاس رعب

 هل تاقفانر رطضا اذا .

 لسع نموه له ىديسأب
 نكل اواللاو ءايجسلا ||

 قط الاس هوغنلل لمح

 ةقاذلا تادقها_ىلا تنس

 لاست ةقداحا !نامأن نزلا

 ىلعر د ةئف نادرلاب

 ع اهعادباوامند, مادعأ

 ةردقلااهل لصعانكو نا

 ليعافالا نمامه تشد ام ىلع

 ةبب : رغلار ومالاوديمعلا

 وو (ةب هيفا اهىلادعنل وز

 خشلاد ادن نمعبان الهنا

 لحخدوهنعرك داانماو

 ب . وارلات ار 2 نمةرخ

 نينلا ضر لل ةروهزسملا ٠
 ايضا 00

 ووو ويراقب داما رهان رت لانه ناكو مخ سأراهجاو تشاو

 حالفلا اهساد ذق ةرمتال هب ةناندّددب مارك امركنسم  حادتالاتراددق 2
 060 ا اااذ1|]|]|]آ]|]|]|]|]|]|]|1|1 1 101 121 00010101000

 ا

 ا اسلفهاباو نعتانلواقتو كلذ نمرثك أ |سأرلااذهىواس مكبس فرعاماذهنافهنمر أ اوزدحن سلا

 هعمل دب + جشلا ىدو نت انمدقتفهيضرأ و هعمفقأ ان ا داوشماو سأرلااوذءخانلالاه كل ذؤينلا فرع

 مالفهلاتفتاال وجو ل سما وهفلحخ ىثع قاكرتلا قب وانعبتو هكرت اللقان رعب أ الق هبلق بنطد و

 |هفتك دنع نيم ارب ار نو لعب رن نبأ لاق و ىرسيلاهدنتدج دام كم

 ذدنأو خح يشأ اعج رففاخودلا 'رذهرحأ قريختو ناك رثلاتهمفى :رح اهمدو ناكر تل ادب قتيقو

 نبال ١ لتضو انا ة تتح تاع قسنلا تفلتب وهواعحا ارفاكرتلا قب وانقط وولاء دع دلك

 فيناصت هلواهتمصب لعأهلاوةريثك ءامش اذه لثمهنع كو (ثاق) ريغالالب دنم ىئملاهذيىف انيرأر

 هلو قاريشالاةمكح تاكو لك ايهلاباكو تاحواتلاب اهو هقفلالوصأقناكةنتا باك كلذ نأ

 انيس الناظم نيج ةلاسرو انيسنيىلعيالربطلاةلاسرلاثم ىلعةسبب غلا ةبرغلابةفورعملاةلاسرلا

 ف : ركام الك نمو ء اكسل ا حالاهصا ىلعا ممقلعتب امو سفنلا ثب رحل اههفراشأ ةمان ةغالباهمفو اضنأ

 داسخالا ىلء مارحو نواهاخلا م وعل اهو قاد الرادسرقلا اونو ةيح رالا بلاط اهم فطار ةسدق : ةروص

 ناوك" الاسبالمن متن وهرك ذاوت .الممهظعتبتنأوهنلادحوذتاوعسلات وكلم ليتنا ةتلظألا
 (درغم) ناك امريغتوك,تاماظنلا ىف أو ناكرالات دمطتال ناسعةدوح ولافناكو لو تانرع

 ناوكالا ىلع وعس نمترهطو د رهاظ تسل تلق د تءففن

 ارطوىهلس نمانضتل وي قتلنام اننا انلعوا (رخك)
 تابنألاثم ىلع سغنلا ىف هلاقام لذ نفراعسش أ هسبلا بسنت وفيثكل املاعلا اذه نم قنطل صاخ مهلا

 ميكحلاذهيلاقت نيدحلاءها اوءادلا فرس هةجرت فةزوك ذم هو ةينرعلا انيس نبا

 اهتاثف رابدلا وع تتفاتو * اق شن مدعل ا اهانغا تنصو 5 ىجلاءاع رحم اهلك ايهتعلدخ

 اقللايلا ل بسال ىدصلا عحر اهاوح درف هإ است تغقو ع أ رمفةلالط !تقععبر

 اقرناامهن ”اكف ىوطنا م 5 ىهجل ابق لات قربامغ "كفا

 حارلاوا متاح ر مككحلاضوو 5 مو رالا كلان كادنأ ' هلوقروهشملاهرعش نمو

 حابب مك ةاعل ديداىلاو مقاتشت كدادولهأ بولو

 مهؤامدحابت او>ابش ارسلاب يف حاضق ى وهل اوةيملارتس # اوفاكت نيكشاعلل اتجراو

 حافتبلا عمدملا ةاشولا دكدع دع ممتع ثتدحتاوْمك ومهاذاو دع يابت نيعشاعلاءامذ اذكو

 05 ءلعسيلو كبل جانا ضف وع حاضبا مها لكسشملاهبخ « مهاعماقسلل دهاوش تدنو

 .جامط هفرط مكاضر ىلاو 35 ةحان صديقتك الياف 3 حانج حانملا ضخ قى صال

 ممولقف هلاو صف مهافاص 55 جابص لاصولاو ليل رعهلاف افطاقسغع نملضولارونتاودو 7

 حادقالاتقروبارسشلا قار ني ميرقلباط تقولاف اوعتةو * حابسمملاو ةاكشملا اهرونف
 ١ ىوهلاباغناقاشعلا بنذال حابص لاصولا قفا جالنا « ةمالم بحلا ىلع سل حاصاب
 حاب رجامسلا نااو ردال دع اهباولختامو مهسفنأب اي اوحس وع اودايف مارغلا امثف مهتامتك

 "مهو مدوافولا ناس لعاوبكري« اوحارونيسن ًاجسماهماودغف 5 ةوعدقئاقجلاىادوهاعدو

 جاتفمللا هان اواوعد ىح 5 هراببفوقولااوبلط امهللاو 35 حالسممسهقوش : ةدشو رك

 مماذدهاوش تتداعدقواورضتوع حارسفا مسهئامز لكفادبأ ع موببح رك ذريغل نون رطبال

 حاورالا تش التفاةيلا بح د مهل تف.شكدقو مهنع مهانفأ 0 اوحاصو هوارامل ا .-ةيمق

 اهتاهفماد_لاىلا ميدنان يق © حالف ماركلاب هيبشنلات ا # مهلثم اوفوكستملنأ اوس

 هو



 ثلالاقو دي جانبا ندا دبو نيدلا نب زناْشلا 0

0 

 َت ةركلات ولان تقلن وتهذزملا ىفاش ناكواشر 00 نب ةلاطالاىلاةحاحال ةفطلءاشأ ريما ماظنلا ىف هلو
 لعرالن ان كن رمق ونيف ماندو وليطعتلاوةد.قعلا لالكاب مسه تاكو 00

 هيلع ةعاجلادشأناكو و هيهزمءوس نم مسهلر عطامو هداقتعاىنسإ  ه] 3 ةحابان اهؤاسلع ىتفأ بلحىلا

 ىلانس ذمدهلاىدم" الا نيدلا فيس خيش 0

 ماننملا ف ت ل : ًارلاقاذ_هكل نبأ نم هلتاَتف ضرالا كام نادبال 4 لاقف ل -ى ىدرورهسلاب تعمد 0

 هسفن ف عقؤاع عج رالءترأ ًارفاذهبسانب امورلعلا اراهتش توك اذه لعل تقف رصلاءامتي ريش قاك 0
 دشنب اماريثك ناك لتقلا ققحتاملهنالاقب ولقعلا لئلق لعلاريثكهتاارو

 ىدناهن تدتاهو دي قدنارأآ ىدةىرأ

 هرك ذمدقملا تسلا دمت ىلع 2 اىألوقنمذوتامل الا وأ

 ىدنىفاثن سلو د مدن نم كغنأ لذ ىدفارادقىرأ * قدام لا
 هدلاوةراش بهن مث هسقهتلا هجر نيذأا حالص ثاطالان تاتا »تحاصر هااغلا الملا ةلودف كلذ تاكو ْ 0

 نامثهربعو بلح ة علب ةئامسجتو نينا فو عبس ةنس بج سما فكل ذناكو نيدلا حال سن اطاس لاا
 دقو ندلاحالص ةريس لك ”اوأ ف بلح ىضاقدا دش نءابفو رعملانيدلا ءاهبىضاقلاو هك ةوتتسات ولالا
 هدلوص اد ةاولاق ممكلَذَق مالك !لاطأ أو نيدلارئاعشل مظعتل اريثك ناك لاَتف هندسة ع ندسحرك ذ

 هداو هسلغشضيقذةناكو عئارشلل دناعم هنادسنع لق ىد رو ,روسأ اةللاعإ املفاش لثَس بلح بحاص 0

 لور ا هلو راند لت خا «تاطلشللا ترص تيس كرر نما 00
 نينامنو عبس 6-2 ةالصلا دعب ةعجملا مول ناك انلاق هنار وك ذملا ادع انهما ١

 باع تكأو (تلق) هرادكأ هنع قرغتف تاع سلطان نم اتيمىدرورهسلاباهشلا حرش ةئامستو ْ 1
 مهن هاوهردق ىلع ماكتب د اولكو همأ ىفنيهاتظاهلهأ تدار و فد ريشا ملعلاب لاغتش دانينسس| ٠

 مهارهط تولوقي د ع لالهأن نم هناو حالصل اهب دقتعت نم مهنموداحلالاوتق دئزلا كادت نم|
 ةيفاعلاو وفعلا كاعتهّالأسنآ اهشدقتع الار مناك هنا ىلع سا نلارثك" ١ آوكاذب هلدهش ام هل اة دعب ْ 00
 نينامثوناٌكةنس ناك كلذت اليقدتوةجرتلاهذهلوأ ف تاق فراخ وهو و عيدصلاو هيلتق رانا فهنرك ذىذلا اذهوداشرلاو قلل له بهذم ىلع اناقوسن تاوورخ " الاوان دلاو نيدلا ف ةعادلا ةافاعملاو 00

 اهدعن وةزمهلام جفن كريما اوةمعملا نيشلاب وةدخوملاءالاوةزم_يملاءاخلا م ايضزساو 1
 ريغصتريمأ انعم ىمعأ مسا اوهو 5 ممةحوت ةمءاراهدعب وةنك ١ ابت 2 نمئانةمءان غار رود ١

 نعنلا امي ريغصتلل مسالاوخ ىف فاكسلانوقحلا مهوربمأ

 باوضلاب لع ىلاعت هنلاومنم بلطيلف ىدر ورهسلار هاقلاد» أ
 ةفاتعىورفلاةعب رىبأ نب سابع 0 ئراقلاعاّمعقلا نيدب رب رذعح ونأز#

 «(ىدلاب روك ذملار عجول فرعنو

 ةعس رىلأ نب شاع نء هنا د_بعال مْنعو امهمعهللا ىدر سا غن: هللادمع ن 2 اضرعتءارةلادسخأ 0
 لاقي 0 محملا تاوصوام م ءدهللا ىضر باطلا نب رع نهلزا دبع عمدو هنع هللا ىذرتر رهبان ا ّ 0

 نبناسجاسو معن بأن نجرلادبعن عفان اضرعهنعةءارقلاىور وهاعهنلائدرتداث ند لمار ظ
 قاسنلا نجرلاد.عونأ لاق ةءارق هلو لسأ نيدي زن ن حولا دو ءاذلا نادر وني ىسيوزاسج نيلسم ا

 رفعجو أ ىتلاملا مساقلا س دم لاقو ةر 1 !ةعوو ليقةتيدملاب سائلاٌئرع ناكودق 7 عافعملا نب نر 1
 رور ل ا اا هللعلا لصوت ف زامنعّللا ىضرةلس مآ ىلوم عاملا نبدي ذب |
 نيتسو ت الكس أ ارىعةر 1 ردا لءقلسوهيلعمللا لص هنت الوسر دس قر ةر تاك هنأ عاّمعملا ا ناررل - مخ إسم نب ناهس لاقو سانل !لضفأ نم تاكو شو رذلا شاع نيهللا دب كوم 1
 را و لا

 حنية رطا ايد عمش
 َت رار رم

 تهذيب و 5 أ نس 2 ع

 ايف سردي وةسردملاولا
 لغتشيف ةرخخاىلادوعب و
 هيلع باغ تآىلارك 'ذلا

 ل اناس اورلا ل
 عاطقن الا هل ببحو

 سدردتلاكرثذلازتعالاو
 دهزال ضع عو:دافالاو

 لكو ل ص>ناىلاةدانعلاو

 لمكل ١ بتنا ره غلسو

 قةذطشلاببلاضّوفو
 ةينيطتطسق لخادتب واز

 ةدافالاو داشرالاب لغتشاف

 ىلا)ةدارالاب ابرة يبرتو
 'رهت ىف هللا جر فوت نا
 نافتنم ةرعتلا عد
 قءبلعىلصو (ةئامعستو
 تاخد_2ناطاسلا عماج

 قا هترانحف عمجاو

 نةدقاددعنوصحال ريثك
 هانت ة رن. طنطسق لخادف

 . لعوب مةروب زملاهثي از
 املاعهللا هجر ناكم ريق

 اضرعماطاصادياءالضاف
 ثرثكمريغايندلا ءاننأ نع
 أب ظق لدي مل ءايّتغالاب
 ُن زوساخأ طن : لوريسمأ ١

 0 ان د راب ًايعب

 ىلا ددرتسلو ب كاكاو :

 مهدنعام دقن ومب

 هييدح انكار مهاد

 ناقش ٌقراويحأو
 ن.سحاب مهعقدو بانت الاب

 هللاهج ل تاكو باوح

 80 روم

 ع هرب عقر ارم

 ةناب رهامدئلا

 راس موقد راند ينالآ



 فال ةريقعي ةكالمأ
 ةماقاق سانلا اريصق راند

 بعلاهنماوضق 99 تبنسلا

 هيأ قةللاهج 3 ناكو

 لد ارثامحىلالملاو تملا
 ءانتقا نمرتكحي ناكو

 اذ لور تاضاحلا
 تهذ دقودازغلاعا الا ىلا

 ودارغنالاو درحتلاب هرم
 دالوالاو لهالاد.ةءدشتا
 تحاصءللا هج .رثاكو

 لود رت
 رهرام تامانملاربعت ىف هلو
 هد هنداعنمولوّمعلا

 ضع ف م هناهنيا

 تبملا نلف زانملا

 فور عم اوهام ىلةءبط اختو
 هتوسدتملا نم موس

 هتابح قهسنم عمس ىذلا

 هععدلقو هلاسا عاست

 ءالعلا نم ن0 و ع

 تامحالات اقر فتم ىفنايعالا
 .ءالع ىلع هنعط كلذ نمو
 اصوصخ هنامزعاشنمو هناؤأ
 رهتتملا نيدلا صم ميشا

 لص هتافهداز ندااروتب

 هناف ةهظعت_ةحوامبشم
 لعفل ١ ىلع هبف نعطن تاك

 ةعدبهنالوسقي ورونزملا
 دحأا هلا قيس ملواهعدتنا ٠

 لضافالاو ماظعلا ياشملام

 نايك وهو ماركس ا

 ةعتسمتاماركلاةحاس

 ةتوافتم ءاسلوالاةسترو

 هبق قيسلا مدعارضالو

 هيفهوحرملا نعطن اكو
 : نأ ىلا ةدّدرتا تنس

 سلا هلوخد ,وءانغالا 0

 مو ءارمالاو ءارز ولا

 ريثكلاو ليلقلا ف عنمنم

 نهللادبعهالوم ىلع ى جملا لسع ناك هنا قريخناو ةئيدملا مدس .وميلعهّللا لص هللا لوسر مدقمنمةنسأ
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 ةلس مأىلا هءقأ هنا قريسخأ و هتءارقه:ءتزخأ وأ اردن املك يي :راتنكوسانل ا ارقأ نم تاكو شاع

 تأرقأىمدستل سو روك نملاناهلس لاه ةكربلاب هات عدوه سأر ىلهتحسمفريغصوهواهمعهنلا ىذر
 مسوديلعهتلا ىلسهّننالوسرةافودعب رخل !لبةتاهههلاقف تأرقأ لبالّتا ةفتأر قوأ تأرقأ اقف نأ

 اوراظن هتافودعي ْيِراَعلاَعاَمعَملا يدب زب رفعحوبألسسغاس معن ىفأ نب عفان لاقو ةنس نيستنو ثالث

 ىريخأ سمن ناملسلاقو نآرقلار ون هناورضحامرحأ كشاف ضتملاةقر و لثم هداٌوؤىلا هر نيدام
 ىلءأر شيف ةباؤذهلمالغوهو ىنيتأر ناك ازهىرت أ لوةبف هب رع عفان ناك نيحعامعَتلا ني ديزت رفعح ولأ

 هداؤفو هرحن نيب ناك ىذلا ضايبلا كلذ نارفعج با داو مأتلاقو ناملسلاةكدضن وهوىنرفك مث
 لاقرفعحابأ هلت اعف ةيعكلاىلءوهو مانملا ف هتومدعب رفعجابأت با رتاسعلسلاقو ه«بنيعنيبةرغراص

 ارعلا

 مزاحابأ ًارقاونيقو زرملا ءايحالاءارهسشل نم ىناعسلاعت هللا نا مهربخناو مال سلا ىبعىفاوحنا أرقا معن
 تايسشعلابك ساد نوءارتر هتكتالمو لجوزعهّنلا ناف سكلا سيكل ارذعجوت كلوي هللقو مالسلا
 تام طاح نية لت لاقوة دملابسانل اىتذي ااصال حر ُىراقلارفعح ونأ ناكسن نبك لاملاقو
 لاقوة ثامو نب رسثعو نامت ةنستامهريغلاقو ةنيدملا,ةئامونيئالثونيتنث اةنس عامعتلا نيد زير ذعج ونأ
 ةءارقلافسانلا مامارفعجول لزب لو زاج نب !لاقت 1 ارقلا ىف عانقالاب اك . لوأ ف ىزاوهالا ىلعونأ
 ىك .ذرركش دقوتلق لعأمللا اوةامونيثالئةنس فوت هنا ليقوةنب دماب ةثامونيثالثو ثالث ةنس قوت نآىلا

 مسا لصالا ىف : راو هيدل عال نمكلذ ةفرعم لع فوقولا لا وشل لقو عضاوم قدح .رتلاهزهىفةرخا

 مق و ةرحةرخل هذ مدارملاو ةريثكر ار اوةرحاهل لبق ةغصل هذ ههتناك تف دوس ةراحت اذ ضرأ لكدا

 هسا ا د 1 و ون نيو يف وحج ةدمىنايفس ىأ نب هرواعم نبدي زن ناك ةيقرشل ا اهتوح فةنيدملا زم يرقلابىهوةروسكملا فاعلا

 ةعقولا تناكف ةرطاهذهىل اهلهأ أ واهسبنذ ىرم اة بتعز لسمهمدّعماشيحتةنب لملا ىلاريس دقهتي الو

 ١ 1 فل نمرثك آندلوةرلاةعقودعب هنا ليق ىح جراوتلاف روطسموهوه سر لوط اماهف ىزحوإ مج

 3 له !لتفال ىرملاة يعن سمن ار وعملا نماهف ىرحام سس جاوز نهل سبل نمدنب املا لهأ نمرك

 راسا اةعذرناب هللاقو ىنوكسل اريك نب نيص>اعدق د :رهتمنت هللا عضوعت دولا هن لزتةكمىلاهونوةئندملا

 رومابهبلا ىصوأ هبا مث توما دنعمفالةمرك أو شيم اك ءلوأ تأت وملا ف لزنن ا ىلا دهع نمو اريمأ نا

 ةنيردملاماط !نمعط مسا هناف مقاوامأو شل اذاىفاةريللا لهأ ىلتةدعب راذلاتلندنئالاق ئاهدّمعت

 ةرحلمقف هيل اًةرط اتفيض انفورك اهذهدتءاشمتاكو رصقل ايدمبس ةلمهماءاطلاو زمول ١ مضن 5 طالاو

 معأىلاعتهنلاومقاو

 «(قدملاماّوعلا ني ريب زلا ىلومٌئراقلانامور نبدي زب حوروت أ )د

 | هللاىذر ريبزلا نيةورعو سابع نبا عوبوىوزملا ةعبد رىأ نب شاع ن هللادبع نعاضرعةءارقلاذحتأ

 أربح نببهولاقو ةسقثناموو زب ديزب نيعمن,ى حض لاق ميغت أن عفاناضر عمنعةءارقلا ىور ومنع
 تنك" نامورنيدي رب لاقو ةالدااىفى آلان ادتعن نامو رنيديزت و نب ريس دمج ب ارلاقىنأانثدح
 نوهو#: اولاكساشلا نأ دبزن ىور و ىلصن نتوهنلع جفاف زمغيف معظم نب ريبحس مفاث بنحىلا ىلصأ
 ةثامونيثالث ةنس فدي زب قوفو ناضمررهش ىفةغكر نب رشعو ثال رهن هللا ىدرنا النا نر عنمز ف
 : : نونوفا أمت مماهدعب و واولا نوكسو ءارلا مضي نامورو ىلا هننادجنر

 «(ىدزالاةرغص أ نيت اهملاثيديزت داع وأد

 باك ىتيدتقنءارك ذانههةداءالا نع ىنغ اف هيلع تماكس وهمس تعفرو مملاف حف سرك ذمَدةَتدَد

 هناكمدي زب هداو ف لذخس ادة ناكهتجرت فروك دما راتلا فون امامل هنا نيدثرؤملا نمةعاجو فراعاا د
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 ديىدي زب راصو فاقلا فرح رك ذمدتدفو تلق ىهابلا لسسمنبةببتق ناس زحف هناكم وو ىندثلا

 نيناهلسدي رب ماشلاىلا حن م دي زب برهو حاجا هبذفلاق فراعملاءرك ذامتغتىلادوعنو 3 ْ

 ا 3 أ |تضقأ نيحناسا رخال الو مثهنع فكو هنم أف كل دبع نيد.لولا«يحخاهىلا هلعف فدان اف كاملا دبع 0 ٌْ ١

 رم هعرت م كلما دبع نب ناجل سل ةرصبلاةراماىلو باهملا نيديزب ريبكسا خي ران قد اسغو . انفورعملا

 نب رعو كلامزب سنأ نعىكحو هيلعاطوخم 1 هيمدقو:اطرأ ننىدع هر نووزب زعلاديع نبا

 لاقفرعاشلا ل طخ لا هلع ١

 رس ا 5 مدسعب ناسارخ تدايدلاة انآ

 دوع كدعي ن.ورملاب رضةخاالو د ةرطم كدعن ناو رمل ارطمالذ

 دو- كلدوح دعب داوملالو 4 ةعب كدسعي كللار رسلا

 ىهرناصهاشلا اوما ههار باو ص ةيئثتامسهنت و ,رااب رضاثاالو تاو :رملاراعمالف ىاثل اتيبلاقهلوق

 ١ رئشاق ةنالخ ءأ ىلا ىذم ا نلالا اذ مبلاقو شهدوري كف مهردفلاب 7 هل ص اخدس ار قاف. ءافافالح بلطف ا 86

 ١ نيغل اهوطعأ لاَعف ٌكدعي رأس ار تةلحن ا ق 5 ط قاس الامد ىرتتاغل ا هوطعأ لاف 7 ١ لاقو نيرخ

 ددعس هرب او ىلا تاصو فيك لاق وذ زر هن اررسف هل علة لذ هانذأ اةميضتقاة ل نالت ناك ١ ارتاقهنس و ّ 0

 نوهت ردعشللا لج عع هلزامىلاهحوفاهتضيشمل ديزي فلق ديعس عنتماف كعم هوالا ير تالعتاولاقف ١ 1 ا

 مهضعب لاق كإذيفولاعةرك اسعنبادازو مهدشلأ 0

 دي زن يشن ندسلاى ارئازاس د ادحامس انلا نم اسوبعترأ لذ

 ليهو تاعافلاأ !نيسمخ د هزاحأ ذأ ا قرع نب ديعس

 ( ىلا 0 ناك نءا تا (

 عبي وهو : فسول نب جالا ى رب ناو سه كلا دبع هلزعن ذموف نم نيت ثس نماوحن تكف ةئس نيت زثتادب ا

 0 ٍ ةرصبلا ىلاراصن كم ادبعن نام اس توماشلتف نا رتل ر طز لبا و تاسع ناسخ حل
 0 5-5 00 ا قاوهسح نمد رهذر .عمس هنع هلبأ ىذرز زعلاذبعنبر عملا هبثعب وهقثوأف ةاطرأن ب ىدعءزخاف

 تالاسملا نسحا تنم مساقلاونأ طذاطلالاقو وع نلف واسم اخآه يلا هحوف كالا دبع يدي ز , عاثودي زب فلافنر عت اموةرصبلا

 داو أ

 "نيالا رعرقنلا ىك
 اللا ع ل

 كلذ ناب هلابفانع ربك و
 ضع حال صا نع ا ىنخف ةدرادغلاع نمهسف قر اندز هركب باج ناكوتاهملاتنيدنهمتنأ وز يالا ناكو تاق باج 1 | : ١

 اال | ا كاسب تقولك ف َ باطلا نآكوهيلعشي 1 1 تقولك قهوركلاب هدلدصقب ١ ناكنف هناكمبترتد العله

 8 ع 0 ا ىو. كإذالهأ اوه ْنَم ىو الفد ز 2 الحر نولودف هناكم توك ” نمتعانصلاهذهيفاعا نمو : ا

 ِ «ئاحتاو موأ هلأ 1| نيحر و الوةاذه هناكمدي رز ,ةكوجاجلا تاما هاف عقو اذكونيق ارعلاربمأ د ثموت جا او روك ذاادزبا 1
 ىف سانلا ناكو ماظلادب :

 حلاصملغكستى انومالا

 فو نيتقرف امه صأ
 نمربس مف نثثفاموقيشكت

 الا سكعت نم مسهئمو

 [هياذرداةلاإم امنع !

 م 0 / 0 ١|لاقو مهريغو ىيبسلاق اواو بلهملا ني ةنيبعوبأو نحرلادوعهسنعىور و باهل هيباوزي رعلادبع |
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 242 ع8

 34 0 مول لكه يطعن نأ ىلع ب باذعلاهنعففخ نأ هلأسف ناذعلاءوس هدو دنت , ىلع ضف جالا ناىبممالا ١

 00 0 ا لحد ف هموفى هباذعا هه ىرتشيل مهرد فلا ةئامامون عمذ لاق لبللاىلا هيذعالاواهادأ ناف مهرد ملأ ةنأم
 تا ا و ةدالقااهذه |[

 ماروتملاز زءلاد.عء |

 ةحاقد ١ تقرمشل نس

 »« (هدازدإولا
 ءاضق لون دق هونأناك :

 . .ةينامعلا ةلودلا ف باح

 قروك 0 ان 1 د رركت دقو تاسا ار نانووو مدان دمامهاتلكو ىرغصل !ىهوذورلاو ص ىرخالاو ىمظعلا /

 ا ا هذه+تناوم هركسأ ااذاه نايف ىزو ساي لاقو هياعدف حال اكل ذ غلبف فلل آةناملاءاطءاقلاتباتكسلا اذه ]

 اهردتمو مولعلاو فراعملا ١ ةعقاولاهزهتحاص ناز وهشملاو رك اسءنءارك ذازكهتلق هدعبامو مورلا باذحشلا تبهودق" ا
 مولقنماو روث رورو | ةاطلاو دبا اوصلا, لسع هللاو معالادان ز تاون دق تاسالاهذهت ارا قدزرشلاوهنايبالاءذهو
 6 رانماعطتفافا نامالغلا لاف هرد فل مهطعألاقف هبرشفن بل هأن اقاذيلءالؤ اه نماننق نس همالغل لاف برعتاببأ ا اها اهريهاز 5 ....:عوإ| ىلع ماشلابهقي رط فزاتجحاق هلمرلا,دممود وهو كل ادبعنب نابواسادصاق جالا نءبرهاشديزب كالا

 ف ت1 سواه ذاعاو تلهملا نيد دب زب ج اضنأ ظفاحلالاقو مهاط اطعاق مهردفلا مولععأ ىمغن فرعأ كل لاق تانونرعب الءالؤد»

 فن  تامعدلا

 اهذااه 1

 ةحودتدمواهل الز مولعلا
 ةدحواهلالطدملعق راعملا : ا

 1 1 ْ عنمديز زب زغلاديع نع رع سحاب إف باهملا نيدن زيلابشاوم ضاعلا نيو ور عنب ديعس ناكو ىنادملا 000
 : ىدبتلحدقو مدهرد فلن وستخدب زب ىلع نطور لل يعش“ -ًافهبلا لوخدلانمس الا ا

 قااممول_هلا ىنابم نم

 ' نعاوق داو سشردؤ

 راصالوسنسأ وتاسلا |

 ندااىحتكوملانمامزالم |

 ةيسردع سرد ى رانفاا
 هسوربةني دمفاشابدزب اب: |

 مث نيسشعغو ةسمق
 ةنليطتطسوةدلاو ةسردع



 ايل 0
 ا ع ١ او 2 ارد ةسس ردع نت الث
 لح اهط.. ملام تبطعأ ىناولوةاملا نم ىلا بح نس ءائثلو توما نم بح ةايعتللهلااوامون دي زب لاقو ||| ةسس ردملا, م نيعي رايدارغ

 هيبأةج رت مالكلا اذهرك ذقيسدقوثمانةاذافلاقيامادغاس ممم« آت ذاك نوكيتاتيبح “ال || ةسمخ ةسوريق دي ردتملا

 باهملا نبدي زب ليكو عاب ىتئادملان سماوي لاقو لع آهلاودبزب هنبا مالك نمالهمااك نمهنأوباهملا ||| هتف. طوراص نبع رأو
 ناك ام نيلاةبانتكرت درب هللاةفديزن كلذ خلبق مه ردفلأ نيعي راب هك المأ ضعب لغم نم هءاحاضمطب | قب ولصفنا مث نيسجابسف

 هيةلوقيرعشا+ نب رعدحدموادي دشابضطغبضغو نوف همست نمدزالار اعف ||| نينسةدعلزعلاديادش ىف

 اداسحسانلا مائل ىرتالو نب ةدسعاهاةاتنينارعلانا دع اداكالو معاس نماندامو . ||. موههلاو مومغلاتاساكي

 اهانوك,حاورأ مراكملانا .هاداحامابنذلانمتمكتحاامعتي مهلثووينعدحد محا ليقول | لذلا سبالسم هسيلأو
 د اداسحأ سانلا تود تلهملال 1 د

 مهتمل-رلاقفةعاضق نم موقت اهملا نبدي زن ىلع مدق ىجدالا لاقو مل و يد . 2 3  |[لءفامعتو ناعمإلا ةداضم

 تلطتنئذلا مكن دإباط د انتاقام اذا ىردنام هاو 0 ) رس
 1 0 ما كلا رمادحا د دن لذدالبلا ىفانب رضدٌقلو | تارا نا ' 6 5 ا 615 5 3 ىغلالذنازءاب ىركنتال

 بهذ نم ىلا اندشراق الوأ « انتدوعىااكتداعاريسماف 1 1

 .. هدشناةهيلعدفولبقملاماعلاف ناك الفرانيدفلاب هلضافأ
 قاؤسالا ع كرابناكو د6 ةروسعجوم مسماونأ ىئرآكام

 قاف الانماوعتت اف كيدي يي ىدنلااوماش مأ لوداهمأ لونا
 فاشعلا ةإسلق تامركملاو د اًعْشاع مراكحما ك:تًاروا

 لط اوعنهسؤ ردازعل انا

 |دهدهلا سأربدوةعمجاتا او

 ا ولأ :ينأةسردم داق
 ا ىرايلاةجرهبلعىراصتالا

 ملاكباهملا نب نممرك ًاةيمأ ىب ةلودف نكم هنا ىلع ع راثلاءانلعع جاو ههردفال  ةريشعب هلصاف || سرادملا ىدحا ىلا لن

 (ىد) ةروهشم ف قاو ماض ةعاصشلا يف مها ناكو معأهللاوةكماربلا نم رك ؟سايعلا ىن,ةلودق نكي ا ةس ردم يلام تالا

 هولآ هللاقف هسة :نعاهعفدي لذ ةسيحمملءتعقو باهملانيدب زن نأ ءاك ذالاداك فىز وبلا نسا|) ناطلسلا ندمت ناطاسلا ٠

 ىلءىدنكلا سيق نب ثعشالا نب دسم نب نجنرلا دمعي رخالو ةعاصشلا تاففح ثد> نم لقعلاتعض ١| تلح ءاضقدلق م ناملس

 نجح رلادبعلاعف م بفاوعق ووتاهملال ا اموناو 0 ذفةعابجميلاعةجافرتستّة أ ةروهثمهتصقو جاجا ِْآ ةنامالاو ةفعلاهرشأمف

 هسفنل نوضأ ادحأ لع امهنناو لاف ماكتتالةمادقابأ اي كلام مولا ف تاكو نا رشلالالهنن شد رمل نا لبقوةنايدلاوةهازتلاو
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 اداختنا اهملا نب ديزي نب دلت شارت ب أ ة حرت ىفريبكسلا هخم رات فرك اسنع نب ابفورعملا اذفاخبارك ذو
 2 ةمهلاىداب بدالاولعلا
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 ىراعرس ونماوالا ١ نافؤيشلا' اذهتسحكللاباق لوفع سانلا عسؤدق هللاق انلمس آمتلبسأ اذاوانر عت تر اذا هللاقف :
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 زل ام زمع ورحل 1 ا هود يَ 2 35 ةرست سفلا بهذ ريع لثم ىلع
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 01 ياسولا

 رادع تزال كانا الك هب راضمك يلع رار * ةوينافتسال ناالا فحل

 د“ هيحاحاناىذلا تايلان ءتيع »+
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 و ص مص نيستولا

 ٌثتدعتن و قطني ءاعدلا
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 ْ ةيتقب قلدخأ و ريغ وهيلعتمدق اذاف هدهعب يتم لج رولا تتكي هنكلاو هتلاوذلك لافت نمالحر : 0 1 ا 5 :

 ! اخف اذقسا نأهلابت كف هل“ ازعب بتك نأ هرك ديزب لز رعف جامل كللادبعتذأ الخلاق مننا ع ا

 ْ امناو نايف كأزلا نس نينو اوزان لاعاد مقأ هللا فر ذنملاننيصخ ادب زب راشتسافلمقأ نر 1 1 دير : داس ار

 | ةعاطلا فاشل الروب ثييلهأ انا لاق ديزن ردن ناديلابتك تاتوجر ل” مو تأ ناف جالا نمتينأ ا هلا لهسدنكل
 | كتءلودقىف لضفااه بخت ىلابت ف جايا ىلع كذاب ةزاهملا ف ةسخأو ىالؤاوةرصعملاءرك اانا جرخ مغعكش ف ءاموإ ف

 ّْ نأ ةفاسخت عنمامملءاعداسغاو ىدغب رشي را جال انادب زب «الاقفديز ثدس لضفملالعف ناساوخ ا نمءاسنلاوالسسا

 هارت الا عير رهش ف ديزب حرتتو لعتس نكلو كوالا از لاق ى ىتددح ليلاق هيلع عنتمأ . هلال تخت ة زجل اهنا ل عج 1
 سدت ريض هلت ا 0 ع حصتسول 3

 3 ١ لاك مهن لوب رسأ دقو امعاو لجأ هلا لا ةفهنع ىنقدصأ تيذك ل اق ةريسلا نيل ةعاطل | نسح لا.ةفديزت



 انو نيصح نم زو ريف لبقو ىلهادل مل سم نب ةيدثق لوو لضفملا احلا لزعف نيئاسمو ست
 امداد :رامالاب واسم تحضاف 5 ئتصعفامزاحا سأ كت سه ر 0 نملادياربل

 املا عج رتل كادلابانا امو م ةنابصكليلعك اسيلابانااسف
 تاقلاقدي زيل تلو فيك نيصخنلاةناسارت ةيدتقمدقاسلف |

 امالتنكتاموللا لوك فنف د ىنتيصعف امزاحاهأ ناد لع
 امنافتمهضأ قاتكلن اف < هتيصعدق نأ جالا غلب ناف

 ىف ندلا ةسضند ىحكل
 بايتراالرك ذ قاف آلا |

 بال اٍبايراراعش هناالا

 ىلع و نهدي و ضيع
 نتي وةضف نمرواسأ نم |

 قئالعلا عطقودركت فوص

 رذنمن ٌنيصحل
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 ارا 0 : لزعو ةيدتقة لوف فو ريمالا ىلا اهلج الاءاضرب الوءارص عدبالنأ هنرمآ لاق هلاصعفهيدترمأ اذا لاق
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 1 0 . 6 0 هر نس اوسع | لواسلامامهننهثلادمعلاتد زم
 الذ ةلاكنسمو) ما ا : أ 6 7 رلادعب كون منال 000 0 2 0 1 ْ ديدشس أب هبيفديدحلا ركتملاشاعو مهيف دنا تام مهكنلمىف ىل الا لها, تالوح 0 ا ا يل م ا لرحآ يصلان تاتش هه نتساوقدأ اومكناشتايبظ 00 عجاشم ل برحل ؟نمأ| 3 0 0 ١ 200 2 تحب اكن كيلتاهمانا * ر ءاديزن نم لرمعل لدي جي انستاةارغاناقدق سرتقأ | اباررلاءار صانع ىلع و ١ ع 6 2

 سارق ردا هل ل مع نارتو رعد اذ وسو دوسامولوق لثم عبجلا اذهولوحأة بدق معشلا فصوف (رن رغلا || 7 00006 مد ل هيك شالات كارد عي
 ُق هك هلا طور ملا 1 نال كولا دان رتمو م ةنسق ىرياعلا 7 ذم ى ”ركشيلا ةعسول نب راملاهنأ اوماههنبا

 "قوت ةماشلا تنم 5 2 5 0 0 دمنا نعا نام 2 طاطست ف ياو تنحل 1 عبطلاب كاصض : رخل 2 90 0
 ما والا 0 ْ اي ا مع عل عام تعاملت لح اوت دا ءاش ل نما تدع |: 1 لك ف و ا هيوص تع مى ىندأ تكرح نافصالاّى ذ اهسعإل ماس اوروتلا ندا رق || كك 00 رم وا را ف وا امال ناكو مهيذعت

 1 0 ا انل نوكتف ىرتسشنالك اهي ىلغي وعبببلا ىلعاهشرعبو اهعيبديرب هلاسانلا كرب وليشلا مهلرعشا تأ كل كانو كافل ١ هر ب ىلا اوثعبف ممئاكم نمضاخلا ىف نوأ معن مسهو ودور اد نخاف
 ع 00 دب رب م اذاضن [ب رد ةرصيلاب بنحو باها نب ناو هك ذ لعفف انوه نمون ناانردق نحت ن ادع ا

 ضرغتساىتح ءاف دز ةيشمهذ هن اك لاَعف سرملا ضعب هآرف جنو ءاضرب ة بخ هتيلس ىلع عضوا هخئابط بايثدب زب سالو هيلع شةماوناكواوعسف بارمش مهل سحأو اولك ًافريثك ماعط مهل عصف سراب
 كلما بع وهاد ًأطب أ ةذمغسلا ىلا اوهتناالف انضر فرش عةيناع ةرصبلا سب و مع نو حط ءلافاهؤهدقو ةنيفسىلاااخ- هن طفي لو رنا ىلع ل ضفملا جرحشو خيش ذهل ومنع فرصناقةيعللا اين ىأر اليله هج
 || ع رب المت اوالهم”الءاخأ كاملا دمع ناكو لصفملا لاّقف قال هنافانب بكرا لخفمللدب َر لاق مهنع لغش 2

 : مهتابل اوراسو ةنيفسلاقاويكر وكلم ادبع مهعاس سدي زب ماق أف نمسا ىلا تعج ولو كل. ادبعءىتح 0

 هم رعطت دعب هتايخدادزت |

 ماللتلا فرض 0 ردوا

 داهاز كلاموملافسأرلا | ؟: ١ : :ه : ا
 نينا قد قابلا ىع : ممئاهمهوتهذو جا ا كلذاع زذف اجا ىلا كلذ عفرف مس ماهذب اول سرا عصا اسلو اوصصأ قد
 لاستلا لا كحل ١ ءارخا اتعب ووسهل دمةس نامهأي ومهم ول هربخت لمن ةبدتق ىلا د ربلاثعي وناسارت ل بقاورهذ

 نءرلاةنادحودهشب ْ اودارأ مهار الهناو مبمهريس كل ادبعنبديلولا ىلا شعب واودعتسس ووهودصر نر وكلاوروغتلا 0
 نلت ءاف.ه تاخدلاو |١ كلاادبع ىلع رخدة ناكو ىدنكلا سة نب ثعشالا نير نب نجلا دعوه ثعسنالا نبا تلق)ا 0 روتلا تا 1ك ةفوادد ثعشالا نبا عنمىذلا لثعء سفن ثدحمنط الا لوقيب ناكو عنصامدب زمب نظن جاع الزي موناسارخالا | ٠

 ةاف ني رضاسلا نوع || ليختاهتابعاحاطبلا نمدي زن اندانو ىريطلا لاق (مي راوتلاف ةروك ذمةروهثم هتعةوناوص شا
 لدلعز رطانلارستاهتول |١ ذخاامنا هلل يقف نيمو دعب اخ اك تاع ىلع ممذخأف ليلد موعمؤ مما ءاوجت رف مول تارهدقو

 3 وم || هلعت ديلولا لا ثعيفربلا فنيوجوتم مهر نمش أ دقوقيرطلا مهل لخلاهذهو ماشلاق ب رط لجرلا ةناسل دوسأف ةقرخلاب م
 فرتمداو هيددع تاذو : . ِ

1 0 



01 
 6 امر

 0 يي تس : - هاشفادت صقاأ هنائدم

 ا نبناسواس ىلءاع رك ناكو ىدرالا نجرلا دع ننم.هو ىلع لزتف نيطسلف مدق حدي زب ىضمو كل ذب رسمدبك قرحاو ئوهلا

 : نيدوعتم اج ١ نءاي رهاوت دقو ىدنع هن وحخاودب رب تالاتف نامل ىلع لحشد ىتحن بيهوءاسو كللادبعأا قرتح هداؤف ى :وسلا

 نمأ تاكمىاوناكف هيلعاواشدىتح مسممءاف ىاناوادنأ وعلا لصوت النونمآ مسهف مم ىننث الاقفكب |! .ناف هش قر تعتمد سو

 || غلبالف ناملس اوةءلو ىتماو رهومتنالام اوناش باهملا ل ١ تاكالمادس عند اولا ىلا ياجلا بتكو

 || بتكو هءاوبهدىذلالاملل ايضعراطوهسفنق تاك امضعب هيل نّوهدبنأ ناهس رن ممئاكمدسل اولا

 جا اناك ف لأ فال 1 ةالثهيلعاماودستنم آدقو كد_:عساهملانيدن زبن اناملسهيحأىل اددلولا ْ

 || ديلولاهيلاب تكف هيلع ىهف فلآ فال 1 ةثالثتيقب وفل فال 5 ةئالثىداف فل الآ ةّتسوهمرغأ

 || ىعضقتالنأ هلا كدشن أف هعم يحال بلا هيتثعبانا نئلهيلابتكس ىلا هيث عبتىتح هنمّواالتاوال |

 || كتبي عقوأ أب حاامهاوفءبلا ىثعيادب زب لا ةفهنمؤأال هبىنتئجنئل هاو ديلولاهملا تكف ىنرفختالو

 ا فطالانهيل انتك اوك اىم لسرا ويمهيلا ثعباسانلا كلى مءاشتب ناالواب رحو ةوادعهئدبوأ

 ايش سئرلاهنم لعتش ادق
 هنوغح نمت اريعلا تناسو
 ىرخأ لئاسر هلو) ادس

 روثنملان مران آو (هليزح
 اذه فتكتلو ةلسلح

 ليلقلا تافريسيلاردسقلا
 نسم هلو ريثكلا ىل لدم

 أ تدرأ اذاهتناللاةومسلاهثعبف قاثوقهيلا هن ثعبب ناهض ديلولاناكوهعمبونأ هنن السراةدملدتردقام | ررغوهاولار ردموظاملا

 ىأراملفةلءالحتدفدنلولاىلا ايهتنا تسل ذلعفف دملولا ىلع ]هاسىفدب زن و تن ل حت دافهما لحشد نا هنالك ن سمو دئاصقلا

 هندصقدو روأل ةاهأتملا

 ةيمأ ميضوام اة
 اهمفد رو:لودو#.سل ا|ىآىفملا

 تايثالاةسةبلطاتاسالا

1 
 هسهتيلا هيأ باك مفدمالسغلا نام ناهلس نمانغل.دقهئلاولاقدنزب 2 إس محن نب

 ريمأ ان لاقو
١ 

ْ : 
 انراو-ىفةمال كل ااح رنمءاجرانم عامجنالو اهعنم نمقحأت أو ىنأةمذر فالف كؤادن ىسفننيئمؤملا

 ارقد كبانرعلاه ل اعاطةنالا فزعلااجر نم لذتالو ءانمانناكمل ١ نينمّؤااريمأدمل اولا هنا دبعل بف اذا باتكلا |[
. .]|| 

 كدهاو كذا دقو دعى راعتساول هنا نط الا هتناوف نينموملاريم ان دعبامأ كلما دبع نب ناماس نم

سبلا نسحاعيطمماعماسالا رجا لا لب ىراوجرغختالو راس لذتالكناف هيرحاوهتلزتالا| ٠ ل
 أ قرثالاو ءال

 ' [| غالتالاوىتمذارافحنالاو ىتعيط# فرعتامناتنك نافكيل اهبتثعي دةفدعي وهتربل هو هون اوه مالسالا ||| . مأدند ل ديل

ن مرح كاهتناو ىتعيلق رابتحخل نمعتلاب كنسي عا ناو كلذتلعف تن ناتردقدتف قا. || مارسغلاراننمبلقلاقو
 "|| ىرب ل

 اً ربمأ عاطتساناف كنب وىنيبتوملا قرض مالو كاتب وقاقياسعردتام نينمؤللارمأ تاون ئلسو أ 2 .٠ مايض

الا ةافولا لجأ انيلع أي الئاهرو رس هللا مادأ نينمّمما || *دهف ديرصاعلارك دي تبرملت
 "|| لعفيلف عزان قءاسم نعودؤم قلو لصاو كوهو

 امم 'لاضرلو ءلرورسو دلاضوب ىنمرساباهيف هللا ىوةتدعبابندلارومأ نم ئيشل تحبص امنينمؤماريمأاهئاو || مادم مال امون ىلا ىركسف

 ..[| قع ماظعاو ىماركو لسمو قرسمرهدلا نم امولديرت نينمؤملاربمأايتنكن افهتناناوضر هللا || دسعبدسعب ىدر وردك
 1 هاند ةهيحنأننااعد م ناملس ىلعانةش دقللاق هيك“ ًارقالف ىلعوهف هيهتباطام لكودم زب نع زواحف آ اهرارتم

 اندنع_ءالب نانينمؤملاريمأ ايلاف مث سو هل آو هينن ىلع ىلصوعملعىنئاولاعت هللا دمقسي زب ملكت هنم || مانمواغصق شدعق بن مو

 ...[|فتيبلا اذهرهااثئالب نمتاكدقو هب رفاكنانسافر فكي ن مو هيسانبان لذ كلذ ىسني نقعالبلا نسج || قاس باوتًارهدلا ىلع دو

 ....[| ةالاقفوظعهبفتنملاناامبراغم او قراشملا ف ماظعلا نطاوملاف يتادعأ نيسعأىفنعطلاو ؟تعاط رم فاكس رئاغ

 ' امدح ىلا بتكوءياعبتكى ذأ لاملا ىف هتوحما ىسو ناماس ىلا عج وهنع ف كومنم ان ساف.سلجا ةرفرب تءاوذلاب اوف لاطو

 | فك جاجا كلذ غلباسلف مهلا باكا نعهتناو مهنعفغك اف ناهملس عمتي لهاودب زم ىلالصأ لنا || مارغدىونلا حرب ىتمدعأو

بييح نع فكو هلاهك رثذ مهردفلا فلآ هيلع اجلا دنعةنييعوباناكومونم || ىحااذنمىلا ىناغملالا
 ]| تعي زب ماقاو بلوم اني 

 . ]| هزي ءاسلج ضوبلاقوميلااهفصن لسرأالاةيدهناجاس اتاللا,مناوشيعدغر فرهشأةعستناماس (| ... مايهءارعدق صتصق
 .. | يلوتمتنكت الاقن ىه نيو هلا ماودلا ىلع ةزهجتةلصاحراديثوابسعنصاامو لاق اراد شال زدت | نضلا ىنَسسدفل ىنعاهلالوقو
 | ايندلالواهكىايندروما قك !نافيسبامديز مالك نمو نيسلافالو زعم تنك ناوةرامالار اذ ||| ماةسو اهدعب ىيحتداز و
 | ةرحولل نيعستو سمنت: سلاش فتام جاخلا نا عزتلاةداعمرك أى لاقف كلذرلو ل.ةفاهربذازص ||| كح ذم موس 0000

نس توسجو ثالث هر عوةنسلا ف ناضهررهش ن منية بلابل س + هنافو تناك قو | عا ل
 || توسعنو عب راى ةوة

و برا ىلع ةشدك ىلا ندي زب فاض اةافولا هتيريضحاسوةنس ْ قام وداعبلا قامز امو ا
 كووةفوكسلاوةرصبلا نب رصملا,ةالصلا

يلولا امهر قافءابسم تاك ذ ايهجارع مان نورعلاكى مد كرك ذإ
 ىذااوهديلولال ب ليقو جا اءفلختسا نملكيل عف كلذ كود



 اي

 باهملانيديزب هيلع ساو قارعلا نع _سمىبانيدي زب كلما دبع نب نانماسلر ءنيعستو تس ةئس ىنعأ 0 ١

 طاح نين ل لاقو 1 0

 ني زعلادبعهداوهدهعىلو لع و دهعلا بالو نعناع سءسيخأ عل ىلع مزعدق د لولا نو باهل ا

 00 قساكتلهملان يدب زب دعب لون ىذا |ناسارخىلاو هايلأ بم نب ةيدتقو جا اخغاكلذ ءهعباتودتل || ا
 و

 0 لف تكف باهملانيدب زب ناسارخ ىو وهز هنأ مهولو منة ةمفاع ةفاللل ا ناملسلوالفاذها 3
 لثمىلع هناودساولاو كاملا دبعل هّتءاطو هيدا دلع ”ودماولان عه رع وةفالخلاب همن ماك ناسعاسىلا ١

 0 0 | ةناكمو هحوتفهيفدلعت رخ شمل فتكو ناسا نع هازعي /نادصصتلا و ةعاطلا نسسلءامولنأك ام
 اذام جتتايوخلاو أد ؛زب لمعتساىئلهنلا,ف لحي وباهملال ؟وباهملامذن و مهرودصق ةتيهو رمل ”لوامدعهردق مافعو | 0

 ا هيلأ فدا ةالاتوةلهاب نملجرعم ةثالسنلا بتكلاي شعب ومعلس فاشل اناباكبتكو نعلتمل ناسارخ ىلع ٠
 2 لزالارقشاو باكا اذهمبلا فدان بل اءقلأ مهر ةذارضاح اها | نيدب زب ناك ناف باكل اذه 0

 نم. ءاضقن الان آنآ اما |١ هدنعو كايا لكاس يقل رسرم دلال نوزع ةلاناكلاو سيتح فدي زن ىلاهعفدي لومسنتحاف | ١

 ]| ديز ىلاءامر ءأرتفر ”الاباكلاميلا عفدف د بزب ىلا ءاقلأ مث ءأرقف باس لالا عفدق باهملانيديزت |
 ناك ى ها ع ل همئفنئيط اعد غنولريغتف أر تف ثلاثلا باكل اءاطعأف |

 المخ كبلءامتأ الم الو لهنا عاج ماجا قنمؤيوهياعتنك 00 منئلتلاثل اباكلاىفو | ا :

 لاقو ريثان داهم ةرصءاطعاو هياعد سم ايلف ةفايتلار ادب لنا .نأ يتق لوسرب ص ناماسنا الجرو 1

 لوسرهعمو لهابلا جرذنهدهعب كعم و سرا ذهورسف ناسارخ ىلءكحاص دهءاز__هو نم زئأع اموره

 ةيدتتلوسرلا ادوعل اعفدو ناهس وسر عر فةببتق عل سانلا + هاقلت ناواكت ناك انإفناييلسا

 فرح ىفهتجر ”قدترك ذك لق ةناةنأ اذه دعب ناسولس نان قثد ال اولاعف 4 ادوخحا اراشتساةهيلاهب لصوت 1

 َت 7 ىمواهنم هللا مهافاعدقى با !نودسلا كو ملعديعأو َن ردا سانلا ىلءلخدأ جالا لثم ترص ْ

 وهوداباهسلوأ با ار ريص لح رع كلة ةلاف نامل زب أف ىنم لبش مل جاجا هيعاجام لثع نامل

 هملارخ مث ةنبإ دملا نمي رق تح حللاصحب رت لو هنوعلب سانلاج خدي زب مدقاسلو طساول رودي 0

 1 ناو 1 لعملفديزب ىلع لاصق يضو هلزنم أ تح حلاصىضموديز ل

 سافدز انزع هل عسوأف ملاصءاجنأ تب تاب لن يس لوا لوو بضغذديَر ىلا اوعح رفاهذ الب مفسم

 ديزي نابلس وال واللا ىلع نرتكت الف ءزيجأ ىنالاقف هكحاضوت:ر اامزه ةلاكصلا هز هزح أ دئلولا ْ

 لاقت اسارع كاتيلونا كلل دبعاب تنأ في ؟باهملا ني كلما ذسبعل نامل ف ناسارت هاون ل فار 23 0

 رر كلف لالا ذك 1

 11و او ا ا راما وسما اسس سوس ومس سس سسوس او سسسسوورو

 ْ ىداج نمفصنلا تيدنل امون كلا دبد ني ديلولا فوت عةنس نر مع نبت ارعلاب با !هيالوتناكوامهالو ا

 رباقم ىف نفدو قشم در هاط نويسسا# لبج عن مس وهوتلق ناوررب ديةرعجملا نيعستو تس دنس ورح الأ

 6-2 ةنسل اءرهقودنأولاهوخاهبفتامىذلا ل وقشمدر هاطريغضل بأن ١

 ماطفهنم سل نم-نيحملا 1 ١

 .: حلاص لعجو معا هللاو نيعستو عبس ة ن#س ةرصبلاو ةفوكلا ىنعب نارص ادب ريل
 ْ ن فدا دس نحذ : 0
 مارا وفل اوىداه بو : نب كلما دبع عهباذع لب تاكو مس ميذعب ناكف ليقع ال | ل ناصع حارا لع نجرلادبعنا ا 0

 1| ديزم لعانتقاثلا بالا فوءركش هلقو ,ركرمردغك ذيبلهلا ندير قتعتولّالاباكلا أ

 هدا ١ تالاقف قارعلا كولا هسفن قرات باهلا يدي زب نامت لواعب كاذقحرسشلانالراصتشالا عمفاقلا |

 هبلعومسهتبذعو جارشلا سانلا تذأواهتمدق نمو ذار كر يبلااو جال ااه.رخأ د5 فارع لا ا

 1 مددق لبق ىارعلا مدقملاصناكو كار ءلاىلادبزب لبقافكي رانية دق لاف ميت نب ىفوم نجسرلا دبع نت حلاص |

 : 00 هشبل ,دملالخدالفور اسوديزت , قف ماشلا لهأ نم ةئامعإرأ هيدي نيد و 0 :

 ا تلو قران انك كما تدشن ادعاواهأ موق البارين نأ 1 دب ريل لاقو

 : ا اندبزب «الاَعْف هيزنو :9اون ينمو اريمأ هن يجدر الوئش هلموقنال اذوفكتطع ًانالامتل و الإ

 لهست تملانا تست
 هدانق

 ماقمنوددشلل الاوهلهو
 هزد ناس دق بحلاقسف

 نيابتوا لاو دافني و

 . عراجأو ىمعلل قوذ نعم

 ىجلاو عدرلا كال عزاوابملا
 مانحو ىجلااماها اوهالواو

 (لود وعنا اهقو)

 ماضت تايناغلا ب ىلا

 ى وهل ١

 , مامورخ ؟تاوأل كتل
 هلاعق ان رهدلان | بست
 ماودت وكب نأ نم هلاّساَحَو

 ىئرولا ىلع مود تاران بلت
 مايهرةواسرعو تاوه

 ةربعب ترافن تاروبح ّلكو :

 م عا ا

000 
 ماعلا 8 تشعو [

 ١ ددوسل

 مالغومداخار ط قادما

 نأ سلا ىراصو ثسلأ

 عرممكإ
 ذاط ه 8 حن 5

 يي عا اهعاتببل لاضيلاك اكمل صواريثك اهاتم ىرتشاو لدا هنع بنك ادبي هاف حاساهذ ذا هيلعسانلا :
 . مهلسسلاوشم نمريتعئاما

 مات ماع :رلا تن اقاط تحت مهوأ|| و ١

 وعل هحوداش معن ترق

 ماجماعدق ماجيرو

 اررا راف كوامنمكو

 اوألا
 مارعو ةعشح يع نغئاو



 ل ل ردقلا ىوذنمماظعبرو

 ناس ار دع هتصاخ نم لاجرىلا كام اديعبتكو كلذ نءناهلس ضرعأ ٌمبح ثدح نينمؤمارب ريما ف دن | العلاو
 لاسم يلع قيضدقو قارعلابر عد للود زر , يحن ىلاريذتا غلبق تاسارخ ةرالو ىلع ضر نينمؤملاريمآ نا ْ سومرلا ةايحإلا

 تح دقو ىنمهأ دق مال لدي رأى الاف متهالا نبهت دب عدن ز اعدف ئثدلا هعملصرملونجرلادبعنبا ا سا م
 ىغابدقو ةرغاش ناسارخ وكل ذىفرهذادقو قيضلان مىرت اسوفانا لاق تدم نعى سلا ةهينفكت نا : ناكىر ولاد حس أو
 هرم

 نا اوج رأى افنيسنموااريمأ ىلا تحرس لاف هليحنم لهف باهملانب كلما دبعلاهرك ذنيتسْؤملاريمأ نا : دود اقاماع سا
 ىنثاوقار ءاا صه نف هلرك نيامهدحأ نيداك ناولس ىلا بتكودب لريشااممث 0 انلافاجلعهدوعب كيت 7 1 ْ ١ ١

 مدفاعيسراسواغل آن يئالث هاطعأ و دب ربلا ىلد هدو تونا تاج زوايا تناك ذو متهالا نب "أ ىلءهمف ا نآسئانلانعديأب تيتو 0 1

 ٍ مهرو ناملس هللاق مث مامهلك ًافنيتجاد.قأفةسحان سلف ىذغتي وهو هيلع لخدف ناعأس ىلءديزب ب بام : 5 م
 قا الاب نلعس ذب ىلا بتكت اهم ا نيد زب ناناهلس هلل اقف 1 ةئلاثدعب هناعدغ ميلا دوعن اذهدعب ساشا ا 000 :

 . ماسو دم

 ريسمأح وحأ اعلاف تأشناهبو تداو اهاهب سانلا لأ الانامل تيك فكياءىتا٠وناسارخو أ ل د و نق
 نانىون ديرب نعل عأ نينموملاريمأ لاق ناسارخءلوأ لحرب ىلعرم" ًافاهسأ ىفهرواشن كاثم ىلا نينمؤملا ٍ 0 -

 لاحر نم سل لاَعف شد رقنمال_ترناولس ىب .مسقال مأ ملصا لهوهبف أرب هتريسخأ ادحأ مسونم د ٍ 0 م 5
 لاذ ديوس ىبأ نب عبكو رك ذن مرخآ ىفناكفالاحرددع ىحاللا مذ تاهملا نب ثالملا دع وسقف ناسارخ 1 7 0 رقما لاتدقو) : مع 3 1
 | ن“ 0

 دحالىأ 0 طقةناماث دش لهلا اذه .هوايوفاسإ سلو مادقم مراص اضم 0 5ك نينمّؤااريمأاب ا (سفندلا ىف 6 هيمو
 ريمأىل نمد نأ الاءعسا, حروب اللاقو هنذلاقهعست لهلعأ لحرلاقاهل نق كح وتقدصلاةةعاط هيلع !ناييدحلاءالب .ًاكرع عابد

 | بح اهمماةاو قارعلاب كلذ لاق باهملا نبدي زب لأ ىلهم“ 1لاق لعن اهنم فري تأ وكلذرتسينينمؤملا || 0
 لاقريس والحرق ار علا لع ىاذقسإف ههر كب وال ينسوا رعأ شلع رتل كاش ارخت مانا نمعبلا ١ تمتد ا 2

 ا
 هنب دو ه]ةعن >2 ترك ذك مه هدالانناناهنلا ب تى: وناس اخ ىلع با عملا ني دي زن دهعبتكسش ىأ ارلا تيضأ َّ ل | : د 0

 لاف اكل ءاطعأت ٌكءاروام هللاةذديزن / لعمدقفاعبسراسفميلا ديزي دهعوب اعلا عفدو هيرو ذو | تاويساع 8 5 امل خدسسس .
 كن لج

 ناسار ىلاهمد_هفادا“هئبااعدو عا نءمريسمال اراه ابدي زن صن دهغل اءاطع ا رمش دنع كد هوا كداىل
 ناتدهدو نات سريطوناجرحاز ارغ مدعي راوأرهشأ ثالثاج ماق ا ناسارشملادي زب راس هموت نمراسف 7 ا و 0 ٍِ قام عاج والا لركءم هراصذ

 1 ةلاب - تس رولان

 ىحىرجتالءامدلا تناكتف مهلتق نمرثك ف مئامدب ىحرلا نعلع 7 ىح عيل ةنا ةطاعمام» .؟دب زن فاق ٍ 2 : نا 5 لجرفال آةن نامرح عالق ضعب راصح ىلعديز بع سرك نيعستوناغةنس ف كاذواهقتو | نر ا ىو
 22 و

 لانلرسشعل ةعجا مول كلم ادع نب ناميلس نام مث مس عئامدب تنعم انقل فتن ون راسا ملبس لع لعبت اي كوملازال

 ش | قام نمايرق قب ادن أه تلاورغص نم نيضم لايلرشعل ليقوةرعسملا نيعستو عست يسر هك نم نعل : تبرعت نادل تلكف
 لعحو تار علا ن نءبلهلانبديز ةنسلاهذهىقرعلزعفهنعهللاىطرز رعلادبعزت رع لادهعوناح 0 0 ها

 1 دير ضغبب رعناكوز زع !اديعن ' رعىلاهيثعبوهقثوأ دن زب نخأف ىرازغلا ةاطرا نيىدع هناكم ا 0 كك زل
 ه2 نم

 | لصواس وات |سهنط الوش ور. ضخ د زب ناكو ملثم بس الؤةواخمالو هلو وهتس : لهأ و ا ل سنع ىلا

 | افاوتي اردق ىذلا ناكملابناميلس نمتنكل اعف ناميلس ىلا اهب بتك ىتلالاومالا نعرمتهلأسدي زب ١ ْ ا 0

 ههرك اس أبالو تءغام شب فدخل ع نكلت [يلشناتلعرقؤ هبسانلا مهم .ةلناماسلا تين 1 3 ةرييص م

 ماذرو اهكارت ىعسالو نيلسملا هوةحا مما كا.قام د اوهنياقتاقكل_سددالا لص ىفدحأال "رملاف : ل“ ا 7 ا

 در تناةسريطو نار حشد . وح نمضاملا لسفلا فنادلبلاحوتف باك فاع :ردالبلا ل ذوه.سخت لا انه ل
 ادا هنباذوم انا ولا ثا ناسا لا رام مث ناتسريط ىلاراس نا رح رصأ نم عرفا باهملانبا| 0 0 تكرعاتلو

 رعد ف باتكلا عقون :مهرد فلأ فلأن يرشعوة سجن معمناهسبلا تك نام.لس ىلا فرصناوناسارخ | ْ اير

 مدق مث ناسارخىلاهحرسف ىمكم + اهللا ربع نب حا ارد اىلار عشعي ودسنو هيدب زبدخأفز زعلادبعتتا || ضعت ذأنلو ب 1
 مف هنأ ن مريد ىدنعازه هرم لاقدي زب نيدلخح رالف هرك ذقيسامامهتيبىرحو رع ىلع دي زب نيدلخت : نديم نامالا

 لول لع لجو قوس نسا عملا ارعىلالاملاىدو :ؤل تأدن زب كانو تاموت جال لقإلا نلغشرلل 0 نخالا تاما 1 نيصما

 اوريس يستر نيلاوح



 ان :

 ا اه نوسح هافانا تاك نك اوس نمي رقلابباذمعر م ىفار رنه تاقكا هدا نادر

 ىلا هدرف هلاوم-ضغدةةموقتأ ارى افهموقةعزت خ نأ هتيضم أنا فاخأ اق هش لاذيز زدد در نيذمو 1 ا

 قب تاشسنن عكوىلا هلسةاطرا نبىدعتالق ءةور عضم هغلت قم قات 00 1 ٍ

 دزالا نمسان عك ول ضرعفر ع ىلا لمحت ىت تمل !نيعىلا هلدويلةنيفسيف ادي ةمالوأغم ىمبملادوسأ
 فالطب فلحو باهملانبديزت فيسزخاوةتيفسلا ساق عل عطقو هفيسىطتناو عمبكو بنوق هنمهوعزتنل

 ىلاهلس ىنحهيىضمؤاون اوقرذتف عبكو نيك مسوغ اود بزب مهادانفهنعاوقرف ور متناهقنعن رض هنأ حا

 اديقمف ارذ قدزر غل اهملع ل درع سدح فذ زب ناك الوهسف رعيجلا رندا هل -و رمل نيعب يذلا رذجلا

 بدل اوتايدلا ل ودو دكسلاوةداعسلا لدبقفوصأ

 تست ءالسلاقربابصو #امع 3 تفدارت نارطبال

 ىدررفلا هللاعُث ةلايلا هذه ىلعان او: دعلاق لاذإاو لاقىلاتآسأ تعنصااذامنل<وديزي هل هالات

 ىلا لع ر وهوراثت دفل أ ءؤارش لا ةوهغاخت هلادبزب ىرف ىتعاضب كيف فاسأ نات بح فاصيحخولتبأ 1

 نةهساهملا نيدن زب فاق ةّنامو ىرحاة نس قر عض ضناىل لاه قدي زب رمساولاملا سرك: اي تا

 قا ارعلا وال باها نيدي زن تاكوز زعلا دبع نم رعدعي ةفالخلا ىلب نأ ن اوه نبكالادبعنيدنزب 1

 لأني كسلا نيفس ول ني دش ت نر جاحللام 1 ويك خا طه ر مهو ليقعىلأ ل [بزعدق

 دبع نيدب زب ناكو جالا نأ تنب ىهو ةيمأ ىنب قسافديزب ثديلولام ا ىهو كمل ادبع نبدي زب دنع ل.ةع 0

 5 ررهلاق لمعي دات كلذ ىشطم ناكفاتباط نمنع باهل نيد زب نمهنناهنكمأ |نئلاهدهاعدق كاملا"

 َج رخو هسا نمد يزن لزن :رعض ص دتشاالف ناعم دو ؤر عض ص ناكوال.ا هلاو دعأةهبلاومىلاثعبقا 0

 كناتلعوهنلاو قار رعملاتك ر 7 واحاسإ فج رخو ل محا دويل مق دوق راهمف ىذلا ناكسملا أ ىّتح

 ةمالاءذمبدي رب ناك نام مالارعلاقف الاد عنيديزب نمآ وتحوي نتج ولام ُُ 1

 برهاعأد باهملا نيدي زب نأ ىدقاولا م ءزو بله انت دب زب ىطموهر 2 قمدنكذ دراو هريش مسهفك افاريث

 سدح ءرعنأى طمعا نيني لكلا ع راد وسم تدس وتل :رعتومدعل رعن »نم

 ءاعب رالا ليقو ةعملا مول زب زعلادبع نم رع فوت مل عأهللاواهتماب رهؤ باعت واعممتباو باهملانيدي زب |
 بحر نمََعب رشعل تام هنا ليقو ناعم رب د.ىلاعتهّللاهجر ةثاموىدحا 3 :س بحر نمنيقبلابل سأل"
 نوناهدعي وتميل هانا مدي ريما نداوو ضاحكا نارتو رو اود وار فلا اوهوةنساانم 7

 هلوةىف ىنتملااهرك ذو ضج نمبرقلاب ةعدقة دياب ىهوءاهءارلادعب و ةروسكم ءإمهمداص فلالادعب و ا
 اهايحم بكت سفن : ل -* ةرصانخش ىلا اج تأ ٍ

 تاودنةةيادناكاذوديما ىبتأ لاقي ناكوهنعهللا ىدز باطما نب رعت ساعت مضاع ا د

 رك قون ةفاللا# هلو هتحت تناكهسأ

 قئمديمالغ وهو ةيادهتعترز ر زعلادبعنب رعتاس طفالالاس لاف والدع ضرالا "العةمالعههجوف 1

 ا 3 رشف

 ايرلا فزت لك اهنمزتهاف تهذناعا | هدىلا ف تهذو ريسشنع لام ل اوةنديزن لسغق.سانلا ىلعهبا أوصدبزت حب رخال لاقءلع

 ناصغالا لبا ثنا ؟راموأ ريمأ ا.لاقونفال اونا معن نةمالر عملا لدخدف ةرتشم لا اهللا ناهس بد , رمل قسافلاب تالددىلا

 ا 1

 تارا ,سم ثلا

 ةنخو صو رلاه-ورفصاو
0 
 تاعطالا عم هتيديح ثنا

 هراهزأ ةنتعاناام لعت نم

 تاسحالا ا تلام ةينمك
 مر نك اعلا
 ارلا ىلع
 تاهلو قشاعك يسال ايصو
 رك دل ضو اد
1 
 تاحرلاوح ورلابتلبةئاف

 هراوم ةرصسل ثنثأ اذاو

 تانسو اعلا ترن
 ةضور. ف تضم مانأ هل

 تانيسكل انعاهفثاطات اح '

 اهتاذاف ارمعلا رك تلا
 تاعالاص+ راب نول تعب

 هيدروةوهق لوأت حاصاب
 تامعتلا قئاقش عدنلاىسنت

 ١ ىتحلا ىف ءام ىمللاق

 دقرانلاك
 ناوشنلاةئحواذ نمرمكح

 اهميهل سودحلاتآر ولهان
 ىلا اودسساهزوك ىف
 تا زيكا

 احدي تاحايسلا اررإررولإ رب و نما عدلا اذه نم ىرعش تءللوةناماريثكر نبا عسا تن
 تابق ند 0 5

 ىبنلا تت ةناص# اهتيطاع مدلا مسمتت اءواسبملا هته ىكبب وهو هسنعهّللا ىذر باطلا نب رع نمصاعتنيمماعمأ م قأذ 0
 هيلامضت لون اتعيسض لوقو همولتو هلزعت هيلعتايقاق لاطاء7 ىلعو و اهملعووبأ ١ لح دوهو-و نع ِ

 لاقوةيمأ بأ اذهناك نال وات مساعمأ نكت اهلالاقفاذ سه ثم مها جانا الواد
 ىشغتالروعأن اناهل اعف لد اا قوس ا مانبل غيروا سهنعهللا د ,رباطخلا نب رعناد زنداج
 مع نيمو ريمأ اء رعق تنلاةفءالابنتلل ان وشتالرللاعتهللاتسن راَوزد نيلسملا

 ) كأن ناكل تا ٠ - مم ) ْ ْ

 ناتفا اانهاامع امنودنم

 سكع حا ادقالا فتن ارو

 ارا

 0 اللة ودام ا تلقتها تلتف, يو نالنالسبلا مدت زوي

 نادنعا الع تنغدقءاق و



 الكس ناملالاب لأ م هيئارتم
 ْ مب الاقف«نرىلاتغتلا ئابتنياغالكلاهكر تف زوعتلا ةبقاععيهفرعاهععسف كفن ىلعتعجايكو || عن رلا تأ ر انهئاكف

 "7 || تدلوفءانااهحوزفاهحوزت انآ ارث مماعلاقناهلثمةيبطةمسناهنم رك لسور عدلا لعلفءذهب وزي || تدشناف

 0 ةصقحاهدعب حوزت متر زعلا دبع نب رعت دلوف ناورهنب زن زعلا دبع مداع مأيقزتف مماعمأ هل نامدنالراغشالا هنسحف

 ْ هللا دبع نب ىلغرف نبافسول رفظللاولأ نيدلا سم خيشلارك ذو مهاعمأ ءاسن نمتصفح تسيل ل.ةاهمقو |( م
 | لاقرعش: نع كاطلسلاةرك ذنف نامّرلاةرهوحب اك فىئز وجانب يرغلا لأ نيدلا لاج خجلا طيس 0 تاس

 عار 2 20 ع 8 3 ؟ناذ الكقاروالاتراصدق

 تععتاما هاما انت لاعفءاملاب نعال ا ىت وشف ىوقةشان امش الل أودت ىهوذ سها عم» ذأ كملاب سعت ىنآ انهئدد د ناطلأ نلت

 5 4 5 0 ا ا ع 10 5 51 نم فذ ات هم

 فقر ملاذاتلاّعف ةعاسلا هيدانمنم ثنا نآوتلاّعفءاملا نعال !باشنالن أ ىدان هنا نيئمّوماريماىدانم|| 000 6
 3 ع : خ] ع 2 اهون

 ىكتفلاق الخلاق ةمامعاو الملا ف هعيطالثنك امهّاوتلاف ىرخأ هي اور ىفو هيدانمبر رب لأ هيدانم 0 0
 2 00 21711 000 ا تامعنلاقئامش صمهلا قش
 هللادبعابلاعذعب وزاهل سل تلاع حوزاهل لهل اسواهتنا 3 ارماباعدمص أ |لفهعهللاىذررع ْ ع رافت ا

 اهحوزتفاهحوزت مصاعأبلاةفابنع ىنغىفاناتاقفابتدو زتل ءاسنلا ىلا :حاخ بتناك قافهذه 0 اسقار

 دبزب هناكمىلوهتعللاعتهلاىذرزت رعلادنعنت رعتامالوزت زغلادبعزتر معي تلمق ةشان تءاش | ناردغلا ف جاوءالا قصد
 5 6 20 تا 3 0 1 0 رد
 وهو كلا دبع ني دزب لماعذ ًاواهلت تلغقةرصبااب قه تاهللاننديزن نامت ناورض ن الملا دبعنتا قئادحلا ىلع ا 0

 تانقؤ هاياظح ىدحا هتءاف هسفنلةفالخنا غار و كا رع نيذب زي عاشو هس ئرازةلاةاط رآنىدد

 ىرسلا# اهدشنافنينمؤاريمأ ان كلعمالسلا تلاقو هيدنينضرالا |
 قلآتملاضراعلااذهتمامت  ىلآغت معىرافنتىتح كدب ور نالطاكن اصخالا قئاقْشف
 | ]| لوط هر: نافدق لا [لسصفت ىف اةهسكاعال و تلى رسال عاق رسشنا تاس | نم تملا اذهوتلقأ| 00 0 2 1 ٍ : ان رلاراهز اناحت تلاك
 1 7 2 0-6 93 . 26 .٠ هَ 5١ نتاعش ع 00

 1 ان اه ثءاو كلا لمع سد اشم ماع هلاحو] مح كاملا ويغ رم نا ع 3 وا 9 2

 ل و يي تي ع مس ل ا
 .هدئعد ر نر واعمدإوةرصبلاىلهفلذتساو م(ماعال باهملانن دب زن عمرتتو شيخ اا ههعمو كلما اع : نعحا ورشة مارد

 | هكوب ص ان رلادرودقدر ولاو
 | نانك ةقيدح لكفشأو .

 هيانذا هنصغ شة:تابلاو

 لبا رقع ىه تاقردعلالِزنْيبَح راسو باهملا نم كرما ديغدأخأ هندن نين مذق و ىرسالاولاومالاو لاحرلا

لدهملا نيعلا خشب رقغلاو هنعدّنناىذ .رنيسللاهبق لتقئذلاعذ مولا ءالب زكنمبرقلاب ةفوكلادنعىهو
 ة

 ةخاحالو اذ هاهدحأا عب رارةعل ايةامدسملا عضاوملاو رصقلامسا لصالا فوهوءاراهدعب وفاةلا توكسو |

 ىربطلالاق اعّمصفلتخملا اعضو كرت ثلاءاممىذلا هناك ىفىوجلاتوقاب اهرك ذدقوقابلارك ذىلا

 1 لهأ ىلعةرصيل له دشفم ءىعلا لثتق ام اوفطضاق بلهملا يدي زن ىلعلزرت ىتس كلم ادي عني ةلسم لبقأ م

 | الف كما دبعد وحن دب زن شيجقمدقم لع ناكو مهوفشكت مهلعاو ركماشلا لهأن ا عر هوفشكف ماشلا

 | نايقرغتك تمس رقوعلاو

 اهرب دتبيبملاحاربف حارلاو
 0 : 5 ناردألا ةحارنماهلاشس

 هيلتون .وهللا باك ىلع هتعبادمتناكو باها ندير تن وعل 5 سائلا اك و ديز هيحشا ىلا ءاح شك ا امي اهضع قا حو

و نم ناكو اخ اقسافل اةريس مهيلعداعئالو مهتضيدالو مهدالي دونحلا ًاطتالثاو سو ءيلعملا ىلص ا لئاس خويسشلا قوت
 1 1 نب نا

 ىرصبل نس: |ناكودي زب هن ىلاشانلا حرسد و ماشل ا لهب رج ىلع سائلا ض هرج ةرصيلابباهملا | 5 ٠

ت لاف نلهملا نيدي زب نعسانلا طيشي هسنعهنلا ىذر 1 ماع نس داب هن دهاش ل
 نمئرامو نيدسافل انمقسافل ايعاب هسا *قامو

عم لكم ههذ هكبكر و ةمرحلكم وغلا ءالؤهق هلله هرهدنمةهر ريغنيفراملا : ناثذإلا لعاو خا هير
 اواك املك 3 وةيص

 هعبتو قرخا ماعابصق بصتواوبضغاةنابضغهللاث[لاقاهظاتن ناك ةطظاملهوعتماذا ىت>اواثق نم لتي و تدي شامل لعد

ضوت نارعةنس نمناوالأزب زعلاديعنت رعتنس ىلا كوعدأ لاقو ةدئفامسهلامعايهعاعرتحارحر : تاهّرألا رس قع م
 هالجر ع

 مهرذعأ نأ لاَمذةسمأ ىن:ىنع دعسا اا ماشلا لهأر ذعت ل حر هللاّمق رز عهعضو ثدح طول دقق ا 00 1 نإ

 هاه *« أ 0 ل هم ٍ نك بهم 2 0

 تءرحفا يهل لاق لسوءبلعمللا ىلمهللالوسرنا هنعهّنلاىذرسابءنباثتحدتل هئاوهّنلا ههرزعال || مراوسصإ ىلا ىسست)ا

 طايقالات ا ىياعت رحأالاباباهل قلغن الاثالثما ثلا له اهلضدفةكم كدلبهيتمحاعت فت دملا : ناطنالا

 ىلع مهفو.سإ ٌنولحرأ نم ٌنهلخالحتو نوسو ر نم نهر ن روعرتتتف نسا رقءاست ىلعنولحشدمل طانتالاو أ (ماللاة فاق ىفةديصق هلو)

 صرالا ن اتددوهللاورصالا اذ هاعزان7نيقسافل ىسفن لتقأانا مهلح رأت حت كاعت هنا باكو مهةلاوعإ] لاطامدعباهدرومرذع .

اف ماها نيد زن كإذ غلتف اعيجافسحخ امم زدنأ || .نءاهتفاطل هراغل مالكلا
 دحسملا ف تقل ىلا هعىنب شعب و وهنسسحلا ق

 نط لا ا ا اب يا لاا م ا كم ا . 0 0 1 َِ 00 1

 نركتنم يل ما



 ماب .ٍ 0 : 0

 دعت معناها دقو اسد لانو ن:. سانلاراص و هاون :هيلعاوإسف نب ركذتم

 هللاقف لقا لاف عزصتامدنزب لاّعف هي هد رمد لد تس طرتحتاةءازغللا نيااب كاذو تت

 نباءانعىذااوهروك ذا بلهملانيديزن وتلق انيلعانعمع نمتاقنالح تاءعنولهللاو ذ كفيبسس دع عادل

 هاوكتنم ردا ةفورعلا هترودتع 2

 ناك وا

 طل ا

 اهنوصت

 لخت عمادملا اهلباست نعمأ

 امداهم قا رن ناقد ةللان
 والو هواش العلاوأش نب انااطدز انازي ىليقاع“ دقو

 را باهللانيديزي ةماقاتنكوهتسصقعرشوتيبلا اذهىلع» ا هيدب اب ردأا هس رمت نم لكو
 صه اموْنينَنُب ادم سره يي رالةعجلا مون ناك اذا قع ما. ةئاقكللادب نت د

 قنلاف عاق يونج ةفقو له رجلا قرتحا مهل ليقوناخالا سانلا ىأ أراس1ة برحلات ىشو ناعجلا قتلاو تةرحاف نغسل قر كك نا ةلم»
 كلت هرمالا دنع لادا هللا وع لاتن دا ثيل لوس درعا هلليةفاومز ما ملاقفساث لا مز مادقديْزبل ليقفاومز منا

 هوس بطاردعب قريخاللا ةف لمة دق اهديصماخأ نا هرم نمهءاجو رارفلابهسفنك دعالدب زب ناكو راطفه لعند قب:

 ليئترت ارغلاورباصءلارضو هباكج لاقامدقاوذمااضغب الاهل تددزا امنا اوفةعزل ادعي ةانملا ضب 0 كرت تبين شما
 امدلا ف لفرت نيعلاواهتعدو يل اردت ر 2ك . لتنلا , نمد أو لمعت سادة ل>رلا نا! ف

 للعمداوفل اوىرحدبكلاو هدر و ًاءءاف هياعتأ نس نعوهسنعاولدع ماش الهأ نمهءاسج وأنك ليخ صاماكف فل دز درب وهو
 0 | 3 - .٠ ٠

 ىنزلا غلتدق ل يسلات حا / ةرصبلا لها د دمت ًّ : واهلزنت ندح هحامأاف طساو ىلا فرصنتن اك لسهف سانلا ب هذلاقو ىرملا

 00 0-0 لعرسب تول اةلوشت لاك ًرعتلا قلل اقفاقد_:فهيرضتو نغسلا فني رعلاوناسعلغأ كيتا و
 عا ج:3 ىنبح ثناكد.دحلابج ا اهملاب اناف هلل اف ديد الاخ نم كلوحام ئرتامأ كيلع فوت ى اف هللاقف كلذ ند

 لموشس لوح للام اعاوعلاو ةلسماعو هئمانداذا قهري غدير الاس لحرق وانعمالاتقدب رثالتنك ناانعىهذاران لابحوأ
 اها ءاس نس عراب 00 دن هوحنأهعم لتقو باهملانيديزب لف هبادكأ ىلعو ماش !!لهألو رنه سلع تاع ءف ةيكرعأهسسرخيا

 0 1 ىاكلاش 0 'امال رش ةوولمهملاءالانوكس بو فاقلا تفي لعقلا لاو هياعكأ نمةعاجو

 كرم( كرا اور سوو راس يملك اسلم اشرح
 ىطغىذ.لاصولا مابا سنالأ| زورو” نالت :رئاعنوذر ىلا دان زى ىراودلارات ةعقولاءانن 5 واللاتق ةلتق تن هلرمقف سمى : 1 وهدي رب سا ريءاجودن رب تاكم مهيرب هراعجأ ىلا امواق قمر رخ“ اي شايع نب لع نءواليشق دن زن نع لت حن اوملاو راج عمدلاو ىل 0 لا دن 0 ب 1 0 ف 5 ذاع 1 8

 : 1و لغلارادراكعاو حارذل رايح ل اعف سأ ارلاف هرعت يل لام تاءاخ تا ءانقدق اوما نب اقسافلا ن وذو

 لات ال نسال | دقات ارك تامل ولا ىلا باقناتاك رش لعل ورقات شالات ادق خلوي تعذلا 3 تدل دسفتلا ام نءامانأ اهتعمسىنالاقف كل ذةمالءاموةلس :لاّقف لق دقلوبر# لرلاَتا اونلظتالف متنئظاههم ى الا

 ىوولا ف ىدجوّسي دحو فاق هلّوأن الا را لثفل شل اامثو هلاثمآم لسعلاو لعقلاو عقلا باب فالوك امني رصنوريمالا
 1 رثتاوتم لكبر دديز هل_ةةوباهملا يديزب لتقرب زون لحارس نا ”ةو نكاح ضاع ل 1
 لساسمو لس م ىمدنكتل مم 1 مث لسغيلفهسأرب رب ع كليفر كس د و فرعت مل ةللسمىلا يزن سارية ألق هلتقف هيحاصام_.ممدحاو ا

 ايامك ا نبةغياخلاقو طعم أن ةبقعنيد.لولا نيدلان عمت ادبغ يدي هيدا ىلا هيثعيفهفرعف كذهبلعفف ْ

 هول ةنسرةص نمتلخ "هلمل ةريشع ىتنثالة عما مونالوتمس فول رنيمجو الثا تاساوأ ا تدر داو طال 1

 ل داؤ 5 اريسأ نيثالثو ن نيسان اباهملا يدير نبدي واعمل رخآ طس اود ز رع زهنءاسانأو لأ هتلاوتئامونب نتنئا ا

 00 ٌكايأ تالا انلَتعَت دعت تلارتال كو مولا هللاق دوج رج مع ةاطرا نبىدع مهتم مهقانعأ [برمضف هيدي ف اوناك
 لفرب عطابالا قةمارب عر ةرصبلاب باهملالهأ عيجب عهجاو ب لها انبلضةملاءادونئازناولاملاءعموةرصبلا أى لبقأ ملتقدق ||

 بلهملا نيدي رب نب ةنواعم د داراو زاهجلالكباوزهتو دب رصلا نغسلا اودع أف ناكئذلا تو ونتي اوناكدةو

 | مالغتن ا ئاوا هك |لضفللااولاقو باهملا نب لضفملا مهمل اورصاواوعمجاف ب تاهللال 3 ىلءصأتي نأ

 ةريثك لواذ نامر 0 نامرك ىلااو اوسخ مسماعلضفملالز ب كاهأ نايتف ضعبك نسااندح

 1 1 و جا ا الالات فو ول وع ا

 دع كاملا كفرط نا

 لصف لما دىفاغلا لزمماف

 اكول ب نم تقذول لذاعاب



 لذعت كت وتفااماهمارغو

 | لمعل اورلعلا ىناعت نعد
 ْ ققفلاف لكو لعدو

 | لمكلا خاشملاب هبابش
 | ريهشلاندلا ىعنزيسشلا

 * قايكرتي

 ا قاب مصقن ده هج

 ال رووأ ناكو ىرسكا

 ١ الواباو زل باح نماسملاع

 | ايبااوزلا ف كاف يفور
 | تلطف موحرملا أشنو
 ٌ ىلا لصوو مولعلاو فراح
 ١ لخدو 2 مسح

 كلا لفات

 نم ةداقالاو ليسمملا

 | نار عدلا نيذلا يي

 لولا سامر دا راسو كلر

 : ةاضق دحانجرلادسبع

 ١ تاطلسلا دهع فركسعلا
 | دهزلاهباع باغ مث نانولس
 هتيمحف ]ال اوحالسصل او

 ١ لوف حالفلاوزوالات انآ
 ىلا كوك شلا قداضم نع
 1 لصتاو وأ سلام راسم
 1 فاسلاد شرا نإ ره

 ا قامرقلا 0

 نسكب هدم همد3:ينا اريبلا

 : هم مث ةدابعلاودهزلاق

 . لاغتسثالاودوهعلا هش

 | ةرك اذمو مولعلا ةسرادع
 |ىدصتلاو موهفملاوق وطنا ا

 : ىلاو فورعملابصالا
 اظعولاو تارككملا ع

 1 لص>حوتارحازلارحاو لاي

 ١ هلياءاطع ىل !وملانيب وليم

 ةديدش ةدومو دك ًاةبدخ
 ةيلعت اقتل الانس لبقاف

 أ ىلهفكعو مار

 كر ةيسقف سرد بو

ل شل هام
اتا را س

لسمتسمب سدت 
لاساباعاو ءاش ة

ردوا ١ نبا 
 

0
 

 سراغبةمةعف مر ويباهملا]ل 1 بلط ل هثعب ولضفملاىلا

 لضفملا نت ناممعوةشيمعاب الا مهرس 1ن «تاهلال ١ | لق ممدص او-تنمةعامج ولضغملا لثمف مهلاتقد“

 رظنبل خاوي صتاسلف بلح ىلعوهودب زب هيخخأ ىلا مهس.ؤرب ةلسمثعبو ليدتر و ناقاخت ا ةسو اوعنام مناف

 ندي زب سأر لجامىربطل اريغلافو ىدحب م سلاج هن اكل هتلاولضفملاسأر اذههباعصاللامف مهملا ||

هنملان كاملا د_.عنيدب زن ىلا ا
 

 تامواسمظ عي 1 رواعس-نلطدي زب ناهمهلامذ هتاسا- ضءب

 هزه ناسارخ ةرصملاو* ةفوكلااةيالوديزت هوا اهل عج باهملال لو اك حام ُ

 هلوداهتمة نس ةريثك ث ١ ارعةنطق تدان هرعاش هاثربلوملا ني دي زب لتقااوةنسلا ١

 اوراسو كلوعباتو هيلا اوعدن 5 ىذلا ىلع كلوا لح امتلاك

 اورو لوا ةنسالا نشر * مهتك رو انّلارسا اذاىتح
 راعل برود _هاءاراع « نكمل كلتق تاف اقل

 ند زر ناكدقوةنطةاهو تك ناكف هنيعتيهذو محئاس .رذو ناسارخ ءارعش ث نمةئطق تراث اهو تاق :

 لاقفسانلا هءلعلخدفلز ربى قطند ملفهيلع# را رينااالعامف ناسا اًوْو ا عل ىلع هإ هعتس اتاهلا

 : تنطلنئعولارحاذا قيسإ 5 ىلا مقأالناف

 نا ارعشا ان امبط ناك ىفةبد 0 هرك ذسانلا 2 رم ىلعاذه ولاول 5 ْ نول '؟لضافألا !لاقو ءارعشلا كك نع ات كا كرت |عارغ تادت ىلإ امف| 1

 ١ ن متن تزامن يبدو نبةف را نب ناهرك نىك نواس ب حك نيتناثوطيسدبنلا ة و 00 :

 تحاص لون هسفو ءامشأ اءام رضاع نتءامن صو ر عنب تار عن دسالا نب كيتعلا نثر يريبالا ش
 نانحاتباناكو فنا ليغلا ١|

 قينحتو ب ركن مايو رعلا مول ع ةطاغم ت تن دال نعل ءالعلاانأ

 قينلا قو هاش نمقلزك هواك ةنءالكلات م .راذا ناسللا ىؤل

 قل رلابت قام ص 3 تآشنا 5 ةحاض سانلان ودع كتةمرال

 تشن ىاكتلالاقو ىدلكلاث رمل رفرش لا هلا اوهباهأانيديزت لتق ىذإانا ىريطأ اريغلافو :

 ْشس :ًاديزب ىن اجامل عساو نب هش لاقوردعلا مول مركس ايو عالب ركون نيدلابةيساونب ىعد نولوةيسانلاو :

 داوتالتلهملال 7 | لق ربعي ةنس نع رضع :واقين انة كمدايعندابعلاق وتاهملال ١ ل لتقلبدنت ةينامم نك غب ا

 ىتثالةعبلا مو باهملاني ديزي لتفاهفةنامو نيشنث اةنس طابت ةغماشلاقو مالغانم توع ذوي واحارف 8

 ع ءامانعلا ءامركلا ءابحنلا نمناكدةاف ىاعت هللا هجرس نيعب رأذ عست ناوهورغن متاخ ولو

 قا ارق باهملانيدب زب هعا نيح كل بع ثدي زب هيخأ ا ىلع لدن الما د, ءنبةلسمنا ىوروناسرفلا |

 7 هممت !(]

 همق ليق نعتن | اواذهلثم سل 1هللاقف ع ويصعب 0 3

 رولا تن را د مهرز ' اماودشاوب رأب مادا ا ا هذوه<*عرفتساو ةدارالا

 تيبلااذ_هو تاقةماركا الوالف قعان قعن نااماق سن رق نمانءافك أ 1!تراغت ن و لاذدإسم هلاقذا

 : روهشملاو ءانلاىيا ارصنلا ىلغتلالطخد]

 *( مهالوم قةئلاراش دول سم بأ نادي زب ءالعلاو )<

 ةجارب ' ف دس قواميس ماج ادق جنو هب هناك هيف تاكوهيتاكو ىلا فس واننا را ا

 دبع نبدلولاهرقأ حا اخ اناما 1ف تارعلاب جار لنا ىلا تس اقوا هترضحال اجلا نا باهملا نبدي زي ع

 لاو قاما اواو اخ اتؤمدعبهالوىذلاو هم فوط لطلا

 ديت لرد وسل لووول كاما طا ددحوفمهردعهتم عاضل> رك مسمي ءاوجبا اجا

 (َ فيس نيديزيهبلا ارضحأو هلبقروك 0 اعل هلم وسم فأننا

 دب زب تنأ لاق ن اميل هيلا ارظنامإةنيعلاور دعت ن 2 ميافدهجولا عبةاهمداريصقالج رناكو و ةعماج



0 ْ 0 

 |١ لعفتاللاههنب المك وهتامأ فرش نمل نعال نينم 1 يمنا ما :لاق مسمى ثا
 ََت 0 تمانع: سال لعزإ.ةم رومالاو ىتنارولو ىعةردمر ومالاو ثنا 0 ريمأاب

 1 ىرتأدب يزن ان تاميلس لاق مث هنا دل بضعأ او هلة ءدش  افهنلا هلثاق ناهيلس هللاقفت در ةذحاام تاادخسالو ٍْ
 نمسانلاهدضّةف ى ةرحأو ا يان اناف ينم درء ريما انشا 3 لقت الدب ز َر لاةفاهرعق ىف رةسادق م ًامنوح ران دعب ىو مج اخ اكبحاص ا

 هسلاعفاف قريع ةلكأ 5 اولاراسن نعو كالا دس ع نيع نعتمامقلا مول "وفم ]هتوع#«لذبو 0 وىلاوو مودعىداع
 يا 5 هللا ]ن6 نامماس لاف تثش تيح ام وعنق كاتو كامب نيرا غرست ةنا ىرخأ هياور فو تيبحأ ثيح
 نالطلا هلع عمجاو || لتق انينمٌوااريمأ ان نامل ءاساح نم ىلحر لاف اذه لم عئطصتلف لأج رلا تعنطصا اذاه.حاصل هاقوأ اسأ
 لسن لك نم هيلعازاغتشاو ١١ ىر اوناهر هع ناك همم نأ ىفاندقلدتز 2 لاف نالف نينالفاولاةفادهنمدنرب لامن هقيئست الود ز رز
 لا وح بكاو بابو ١ الوامهردال ةنايحةملع دب 0 "نانا عدت 0[ مها اوك نانامدل-كلامتن ملف اهنذأ
 هضماو هموين لاغتسمالا كالا اركذ ىكتالنانينم زم اريمأ اهلا د كن زب زعل ا دبع نب رغ هللا ةف هياّكتساب مهفاراني د

 و تالا حاول راني دلا٠ نعفع اود نم لرش وأن ارعلاقف ةنايشم, اء رجلا لفهنعتقشك ىف صخحابأأب ًانلاةفديتاك :

 ةياسغ قريسسأ نم جف |١ هك ركن قاما اذه ئه رقودرينامهر :الؤاراثي د سمام سلبا لاقوه»ن م تاملسلاةقةنم و هردلاو ||| 0

 هلا اهسردت ضونو

 امه رد نيتس مول لك هنعو

 ةرأنا ل عل حرت

 قبل اوهام ىرخا طعب و

 8 كلا 1 نمش حفل ملأ ديزي نادغابز زعل اديغنن رع نا ءاسعمأ ننهي هير و>حثتد>وناه.اس

 فرش نمعبيسبلاب هلاطبلاو || ايو[ !لقزو مهفوه شرع رصنتسااءرك الالاقو هدرب نأ شيلا ماعلا بتكف نيمسملا شورج
 0 0 ةئحس لات ةنأب وعل ع نءروك ذم ادي رب ةجرت ىف ى ةمدزع ران ىرك اع نباب فو ر عملا مساعل اولأ 8 0 : 0. ا

 ل“ 0 ا موز ىنب كومرحاهملا بأ ني هللا ديب نب ليعمس اع زنود رفا ىلع رسم نأ نيدي زب رمأ ةنامو ىد>ا

 قدهلل تت ااا 2 ناك هناكإذسس تاكو ريبكلاهخ ران ىىريطلالاقو ديزي لق ةئامونيتنث انس ىفوةريس ن سحر اسف

 1 2 نم لاع فرط ١ رص نأك نمتراصمالا اونكس يذلا مالسالا لهأ ىف فسول نم اخ اة: كمي 2
 7 بكمل 00 لاكلاو | ىلع مس مماقر ىلع زجلا عضو دوهقيتاسرو مهارقىلا مهدر نم تارعلاب مساق و ةمذلا لهأ نمداوسلانم
 ْ 0 ا 1 اراد واسقف هل لع جر عة ورح انت كلذ ىلع مز عال م ا

 را لت ها نعاس ا علخرلا !كالادع ندير زى ااوبتكو رسمى انيديزي لبق تاك ىذلا ىلاولا مهسفنأ ىلع
 ردا ا ردعتو َ دمع نب دبر مهملابتكسف كلماعاندعأو ءاناتةف ول تاو ها هيىئذرب الامانماس سم ىلأ سيدي زن نكسلو

 هيفكيامةرعملاةلسضفلا | لاقوتنامو يتلا ةنسف نا ذ ناكرشمت يد رفا ىلع ديزت نيد مرتو لم نأ نيدب زب عنصام ضرأ مننا ثلا
 ْ مسمبأ نبدي ز مهمفو نومسل أ ع نم موق ازخاب هنعهللا ىذرزل زعل دبع نم ر عىف سه محن ىأ نب حاضولا
 ىلا صأف قاكعل_هوهنمسب روثادلا وذي برب مدق ليقذأ مقا رذابان |اندبق ىلع ل“ ذكر ومسمح رخاف

 هناَث تل اساملاطل هلاوان او تلف نم ىننكع ناىلاعتهنناتل اساس اط لاق ةرالفمسلاتاجنوىب رقظفاا ٠
 عطنل اوفيسلاناعدع هتقيسل نوما كلم كفى: ةءاسوأو كنلتق الهتناو هللا كذاعأاملاتف كنز تا
 ١ الفاهلادبز جرفت ةالصلاتهقأو فلاب لج رمءارو ماقو فتكو عططنلاب ميقا حاضولاب وام يملاف

 ”هراعتلا همر اكو ةينمالا 1 كومديزب نيدمت ةرالولا ىلا دبءأوهةلط اوهفاك أ عامقن محاضولاىلا لخداو فومسسلا هتذحأ د“ 0
 فئياهتوةنايصلاوده ناك ْ سمامغ جارخاب حاضولا سهأ ض ضاسإزب زعلاديعن رعتجاححاضولا ناك تلق مدع هتاوراس ١
 قاسأر ةنايدلاو عرولا [ ناكوىرحام ىرح و ديزب نماقو حنة بق رفاداحاضولا ب رهرعتامانافر وك ذاادب بزب ىوس مهجر
 اكسكمى را || أ هللاو هللا دبع نبا ليعمس ا لاقر 5 اسعنءاوديزت نيد قريطلا هلاقاذكه ةريصانخت ربع ضرف

 امعاف ىودقأاوع اوهام هلوقو قندلا ىلا ني ديلا عمجت منال غلا ةعماجلافةعماس ىف لسسم أ نيدبزي هيلارضحاو هلوتوباو ىلا 1

 ذل تا ققالا ىلع | مكان ::اودورت الغ_:ءدللا ذر رمت لوذهنموراخنلا عيبقلاةل ملا ادلب مهلا سجمداريصقالجر تاكو
 ةعبرشلا ف لاخ نمىلع [|| ىورلانباكوقادكو مومذملا هناق ةمهعملالاذلا ممذلااماونهنمه.عنامءنمن يسن هنافريمدلا لج رلانمأ]
 طدحلأ باهيالتاك<نزمانثاك ٠ ممد]هناانعي وادس> ع .اههحول ناقءانسحلا اراك روهكملارعاشلا
 م ملام وعدو د ولعا نون متةمعملاءاحلنا مضي ةرصان تواريثك مانلا ىلع ضعت هنال طبضااب هيد قامعاو ايباد مسهلا لادا

 ؛ لا هرسع خا ىف ءاح م #

 قىواضي هلا رصصتخت حرش

 : ءقاف. طلانتم تنك ةووعلا|

 هثنإ نحلاى هلو ضئارغلا, 3

 هقفلاو تارعلا ريسسفتو
 ةتنريدما لئاسرو قلاع

 لوصح هياضؤةبنملاا مود :



 سادت لخدو ةيليطئطسُق

 عقفالكو اشاب دمر زولا .
 تاماكت ماما عفدو ةلاظلا

 مراوصلا فومسل !نمدحأ

 الذ ظعاوملا دئارفب المو

 ناةانحالن كلو ىدانلا

 ىر ,مالدو "ودحر 5

 ةوالستلا ىلع رات مالا
 همق ثحابب بو مولعلا ميلعتو

 ل او-ةنلاب لولا عم

 ىهللادجر فوتو لوقعااو

 ةنسلوالا ىدانج رهش

 ةئامعسل د نئينانعو ىدحا

 دهزلا لع كم وهو

 هلدللا تك :دانعلاو
 ةدانز ابر و ىئسحلا

 ثانعالا ءالعا 5 نمو)#*«

 رصعلانيع مهتباصأ نيذلا

 دحملا ماسترعب نامزلاو

 يس للوملاهدانق لسيثالا

 ىراسكشو ةادلاعلا | نيدلا

 «(مداز ْ
 ةيخكىلاعت هْنلاهسعتر ناك

 نيدلا مصمم كواادالوأ
 هوك ةوراسلا ىرايكملا
 قد.عتالفباككلا اذهىف
 موحرس او تاطقنا كلذ

 هايسصةقب :رسسصاخغنم

 دَح و ةاسمىلا هع

 اع ريسار اع لاا

 هدوهجب خرفتساوبسنلا
 لئاضالا لمص ىف

 لخدو لئاصلل | لدمكتو

 .مامسهلا مرسقلا سام
 ىلا ماَمِمَعلاعدسيملا

 هتمد ق ريكو دوعتسل الأ

 هقرشو هتأباب هع قز تح
 ىلا ةدافالاو ميا عتلاعلخع ٠

 قل رئامب هنمامزالمراص ث أ

 ةعردعالوأ ترد ةداعالا .ً

 مون

 تلح هر الو نم صح الا لاسعأ ن 0 مدع لق ة رسمات ىدو لماع ار ةرودك راه جومداع ىاالاع و

 | ىتلا ىهو ناو صن كملادبهنبناميلس ةوج نما عباريمأ زب زعلادبءنب رع ناك نب رممنق نمير لاب

 اها. بى سفن لكو * ةرصانح ىلا اصح بحلأ هلوش ىنتملااهانع

 لاند 7 وهشملاةملادلا هتدصاىف اروهشم ارعاشإ |لماعلاعاق لا نن ىدعاه رك ذو

 اهذاجو صحالا ةرصانحت سف. ب .هؤاوناتعباتت م يرلااذاو

 نبض رغب نجدد نب نيكس نبةبعمنةريبهنب ربح ىثملا أ نيدي زن دلاخو تأ )
 *(ةرارف نب ىدع ني دعس ني كلام

 نطبلاءاعمانمدحاولاوهو ىمريغمت ةيعمدي ردنب!لاقدزك ذي ةلاط الا ىلاةخساحالف فو رغم ةرازف سنو

 | فاكلا فو "للا نسل مقل اكو واخي ع ا ااا اوصل اولاقفل اوةلااذغ كرت لءاوةردكو

 ونأ ظفامارك ذ هطيض ىلاةحاعال موا عمق ايلا وةدسح .وملا ءابلا تشد ضدغب وتمهعملاءاكنامضي عدستو

 ناكوكلادبعتدي زن نيديلوال نن رسنق كو هناوماشلا نم هله تاريبكلا ع ه راثى رك اسع نم مساقلا

 نينامثو عبس نس هد[ومو قا ارعلا بالو هل ء جس و ق شم دىل تاغ مول ةيمأ د لوامرخ دم نب ناو رض عم

 نا هرك ذكإذكوةذوكل اوةرص ءلاامهو تارصملا هلع نو قا ارعلاىلو نمة ول فشامع نا هرك ذو

 مسهلو أن اكن ناقا ارعلا مهل عمم نيذلاةالولا ن مهدعو نم ارعلا و نة ترمس ف قراعللا تاك فتق

 مةجرتلا هزه حاص ة ةرابه ن رعود ز مهرخ "آو ناننقس ىأ نم هز واعم همس ا ىذإ ادا نئءادانز

 روصنملاو ةعجوت ناكو لاف ةرعمسأ جل ر ىاذهلبقاضأ» رك ذوءالؤوهدعي دال اقا ارعلا عم لو لاق

 رعاللوب رفعحو اناكوهتيبلهأ ف دز هنلاسكر واغضولبلا عارم اماروهش طس اونديزن ريدح

 نبر عض ديزب دمج ن ناو دحو ناموس م رشعو نامةنس فو طاب نفل لاقو هلق هنقاذه كلم

 0 ترهلزن ئدراشف ىح راذلتا قاييشلا شيقنبا نعي ةلاضغلا تق ة9لمةكلْذو قارعل !لعانلاوةريمه

 ناس مةنس ىف هت رانا قىريطلا ارذعسولا» 2 ذودسح ف ناكواعاكالوك أ ااببطحتالب . وطاهسحإ طش

 نمر قارعلالاةريسبهنم رهن ديزل دن بتاو صهسوةنسلا هذه قو لاف ةثامو نت رسشعو

 افرهط اياسانعلا ىنةاعددحأسيبشن ةبطق مب ورخةئامو نيث الثونيتنلاةنسس فرك ذم جراوطان م

 لس دناوعالا ملخعأ نيعلا فرح ىف » ءرك ذمدقملا اسارفنا ٍلموبأ ناكوىحاو لات 7وتاسأ رد أردت مدد سحأ

 ثرردحا اذ هنمفرط لمبة ج رثفقبسدقو زوهسموهاك اهرومأتمافتنا تحةْضعلا ك7
 ترحوةريسط نر عد زب ةيراكدصقو فار هلاضرابتباطخ حورت قاكو هتف لاو طتلاىلاةحاحالو

 ا لتاغمل قارعلاب,ةروهكملا#ب رقلاهحؤاةلادنعتار هلا ضاخ ةنطق نأ ص الا لصاحو اهح لوطن 0

 نم مران متواحن نال سوششأ ابورغد_.:ءداعل رالاةء شع ىف ةبطقل ف :رغف هنلابق ىف اكو ذرب «رابه نك ذب 0

 0 ل , وط ةروهشمةعقاو ىهو شا ةمدقت فعماقمبلوعق نم نسما ءذاو ماقوةنسلا

 هناوعاربك آنمروك ذملاةريمه ندي زب عابتا نمءرك ذءدقملا ىنابيشل اد از نب نعمناكو اهرك ذ

 قوق اعل لو سأز لح شيسلا بنش ةيامقتورمدتإ: ا ١َتِلَ قةهنالاقيف اهريسغو نورخلا

 معأهللاو كل ذرعغ هقرغىف لمقو ىري ىلع رح فقر الل ءاسا ا فى ونفداةتمنالاقفاح و رخافءاملا
 نم نسا هدلو عةبطق اهمدقم ناك قلانات ارخشو جنا هريخ نم تاكو (ةيبهنأثيدحملااندع)

 هللادبعسايعلاولأ ]لص و ماهم نصحت طساوةئد دعم ةريمه اقل رك تك هر هبلعت دروطظم سا هدعت

 هللاد,ءر فعول ا هوحخأو حاخسلاب تلم هنع هللا ىذر باطما دبع ني سايالا نب هللا دابع نم ىلع نم ذمس با
 فارط ا ىف سايعل ا ىن نكسمت ناك . ىلا هي ر رشل المس وملاءال امضي ةميجلان مرو هنملاب بقل ادت نبا

 ةلاراو مهتلودةماقأب مهعممأق ع نغوعهجاونو مهعايش ؟نمتعارج بجو ةفوكلاا ءاقلبااضرأ نمماشلا

 مهكدامرخ راس انزو اوى دعملاب فو :رعملا ومالا مدلل نب ناو م لاذذااهريمأىتلا ةممآىنإ :ةلود

 ملف
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 ىب سمارهطو م لوالاولوالا عسب رروش تناك ةعيابملا نايقو ةئامونيثالثو نثثا نسخ" الا

 ندب س لد .اعموهو ةيطق ننس اهمدقم ي ذلار كىغلاىلا روصنملاءاف ةريسهنت رعدب زيبرا 2

 م ةريش نب اهيضر ىح إل نمعب را ءابلعلاهيفرواشت تكفيك هلتتكواناما هلع جدح ةريسبه نا ا

 هلءافولا رفع نأ ىأرناكو هلهئاضماب صاف حاغسلا س ايعلاىنأىلار ةعس ولأ هذ فنا ر ةعح ىلا 56 1

 ىل ؟قرفعح يأ ىلا ةريبهن ايرختامالا باك مت ”الوةريتبه نت اهي قرط صن الهلراوالد سذةراخغا

 ماو دن دال اباعد ئاهلع ساما ةداس 1 هلاعدو لزنف ناسازخ لهأ نم فال 1 ةرسع ةرخغ ا, فاط ًادقو
 0 ريلخ ماع سا 3 8 ااعالات 5ىعمنمؤأن ؟لاققدلاخانأ دأب لدا ت تخاملا هللا

 قامو هنأ ا + قاموله سنع بدغن ُتكم م مهنعبأاع تح ةرمضا ةعحول دعب اوماق مةعاس و

 4عضعض:ف قايل ةريبه يَ .تاربمالابأ ارفعح لال تاس نأ ١ ندر لانةنلحأردت (.هلئوسرافةثاهستن

 نالاةناهأماذدتأ ا كناكمج امل / هللاقفنيثالث نمو هتيشاح قءاح وهوجوريسغتنكاذ حاملا هل

 أي كلذدعي ناكفكلا اراغنإلا برس اهري.الا رس الوفا فنتس نب ندر تفي م حيل ىشن مت صأ

 رفعس ىأ ىلع جاغسنل |سانعلا اونأح وهد رآملاعىفاشل ىةبسسف هيكل بطامنام لثع سانلا مالكب ىدهع

 نمهنال# ”رغعح ون س لجأ رقوالخ دفامامذ نامعالا نما هوة ابن نندجتوةرثولا نبات تاطو زر ةعج لأ

 ل اهم لعفف نين اامهدعب اؤادندا ئافتكو امهذو. سن تعؤاف هلرخ ىف و هةءاجن 27 لام ةهصا 3-5

 0 كلل اش ا م ل مرضية تيا لل 1

 لاقو يههوجو قةيحاح ماةفدو عن اوانقاقا ارمشل ءوقلاهوحو ىف نادللاب مسقا لاّقف مه هراقنر كش لعش هرخ

 نمىصلا ى كوهنلا اوملتقو لةةفدوادهند الت انو «غرصخة قت اع ليح ىلعةمعسش نب ثيهلا هل رمد : ءارو

 ةريمه نب ارب كيس 1 كوم ملف !ليقو ىو زعم او ىدتسلاءاظعول ؟لاقو سانا

 1 تقعشو تاحئانلاماقةيشع د دونجا عمدقراعغ باغ 33 طساو موب دجت لانيعشاالا

 دوفودوفولا دعب هنماقأ بياع رفءانغلارو هم سك نا 5 دوددتو م ًامىدباببوبح
 دعت اركلا تت نملك ىلا 5 دهعتم ىلع دعبتكناو .

 نارملابانىفةسانجلا باك ىف قاطلا ماتو اهرك ذتنررملا هذهوتاق

5 
 ع ا

 ثب ل عسر رهش نم تضرر ثا العلا ولام حافل سابعلاوأ عوف مدوتنوكلا ا اوس

 طساوى اروصنملا ارذعج انآ هاخأ حاقسل اهو كلذدنءفناو صب ةلودترالاو م-كول تاكا ودوسابعلا

 :١ نيبوروصتملاو ةعج لأ نيدءاز ارفشلا تحوريبكلاه ران قىربيطلا ارم« وأ لاقوهيلعلزنف طساؤت هريبه

 لقنمت نيس اهفهتشيطو |

 1 مسمالناكوةوعدلا بحاصاسا ارينا لمن نودارسأ عطترال اغلا سابعلاوب أ ناكوداطعأ انج

 : هفتيقلا اذالهسلا قب رطلاناحافس لا ىلا ر_تموبأت كسف اهلكمراحخاب هسبلاب كي حاغسأ اىلع نع ١

 : لاعذ هترشاح فانت أ : وةعاجلا ع دي ةريبهنءاللةبحادلار نول لاف * هناطاس حرم صةتاموركسعلا 1

 ا ىلع عمزاق هلع م كدر نمهحر < نمهسلان !رالوأهناغتلهلناوهيلا بتكسف هعجارن وهو هلتقيهصأب

 . و 3 1 دل ا 2ك نوساملا يفاورمك رمت اعمدوجوىلا ثعب علامات ويب تحت نمر ذعج ولأ ثعبف هلتق
 رج جنا را

 هلاداعمتل اس مانملا ف 0
 ل ير كد أ مسد نأو حرتلاتا متن ثدللا دهعانوم: .طعأ ليمعن ىنوملاتف كاذك مهمل ءفىرخأة عاج مهدعيو ل

 هده نم تاعك 0 3 ١

 00 ا 0 0 اوما ياع مهل دف قلع بجاش بهن الالام ذ- هديل ةريبهنلا 1

 دقو رباك الاب صاخوهو | قريغص 0 وديلاومنمةّدعوهبحاحوبولأ نب رعمبتاكو دوادهنباةريبهننا عمو رادلا جاو توراتي ٠
4 5 1 

 : نامالاب ىدانف رفعح ى أ ىلا مهسش و ةرباوضم :ود>اس وه .ولتعفاددعاس ءرخو ئضأ اذه :ودلاقو هر

 0 نم هتلقنام_ ىبمناانههلا

 ةسيئيطاطش اشايدارم
 ” سردمل5 وهو نيثال-
 ةفرط ناامللا ءاننا نم

 سرد الوأ ةرونز سلا

 ةدلبل ا 4 ردنلقل اًدَس .ردملاب

 ناص م نيسعب رابةزوفسملا

 ةملعملاةدسل اةسودمىلا

 تاطانم ١ تن ناعامسا

 ناو قةننيلا ناخملس

 هيل ىراصتالاب و اى أ

 ىلا ل قزم ىرالاكلملاة جر

 اعلا س رادملاىدحا | ادشارلرنادلاىلابابح م لاقف بحال اهلا ماقف هتباد ىلعةرخخ !لحخدب تاداراق هي زاخأ نم ةئاماثو

 انوعطم هللادجر قوثو

 طساوأىف اهسودم وهو

 (ةئامعستو نينا وىردا
 هو ع 3

 همس نيسعل رآ هر دامو

 نم ه«هبفامثاذلعلو و

 سازل اعاردزاودبالا نمعلا|
 م ل 1 باربمالا + اكاون سر تراهن اوما تنور ةءج أي امون ةريبه نب ماكر يثكا ند لاقوةنالثىف

 ةعقاوىل مقودقو اريثك

 وحرأ ةثومدعل ةعس رغ

 ةشهدذد قدخا يالا

 لو لك اهءاذاف هءريسئخو 3

 كلداقتعا ناك نكح

 ىلا قضعو اسندااف ا ْش

 لع تردمفاف تويخ |

 نمو ضرس ا منار
 نعم تاوساف ريخلا



 ىلا ىدب لصوف قارطالا
 تاامثك فون روم

 اهتز ًافدرب ريغود محو تلا نم

 !ااهتا اواو

 ىذلا وهدهناو ٍباّكْلا
 ةيناكو ىذا ةّتعا هب ]عوق عقو

 دب زب اموذعلاو 60-000 لا 5

 5 *”ىدعب ءاجهناقلو ا

 ١ مهللا ةدعنواقعالوةرثك

 ةرفاولا كتفارو هلماكتلا

 َنمهنلادجز نأك ةلماشلا

 علام اذ:ناسرفلا

 0 0 لا ا
 00 هن ريشة ر كس ىلع ءانايحاو لسع ىلع بلس دقّيلهيقولاق ( ريبكلاح دعاا اوهوةدّدشمةإهعمنيساهدعي و 5 0 : مو هياصن ىل مد
 ا قمل و هبابش بوي ه#نع

 ىوفو خومكلابقدتلاو ةروسكملاءاهلادعب و نونلابضهانلاو١ مل نم 0 ير 6 ا ْ ناب لكن ع فراعملا َت م

 هلج نمناكو بابشلا نس

 فرٌرِبَو ةنابصلاعردننم .
 قط دقوةناندلاو فافعلا
 ةقوصلاة صرب هس

 ماشا ضءببدشرتساو

 لزق قناكو ةستواطلا : 1

 مراوسلاهفودسلا نيو 0

 انلاق هنأف ىرعطل اري: ال مح عضاو مقلع هنمهتعمجافابضتقم ىرباعلا نيرا :

 نعم تدنو امانأ ولمن اوماق أ وهدف هلزتاق هقدارس نم نسا هل لوك ةيطق ننس ىلعرةعجوتأ أم : ةنسلالهآ داقتعا نوكتت

 لثمهسفن لعق دنخ ةرييهن الويب روصنملارفعح و نأ ن اكو مهل ءراص+لالاطوةريبهنبا عمدت ارنا َ

 كلدجأ امووصنلاهسبلا سراة ىرتلكازربا اذكواذك لث ”اقلا تنأ هلال سراف كل ذةريبهنبا غاب وءاسنل ا أ كاك لكو لئاس

 : ازذده" نط قفامىلع نمش

 فز رات ار زنخلا 4لاقفرفن كة ىفالو دج ىلع لصحلأ مفارز خش تلتق ةكَتلَتقناو ىلعاراعءالذ ناكر ||| ٠

 رودنملان امن كمد ارب يطا نمر كي ذكرا ء لاسم -ادسالا «1لاقف ىدتاص كنا عابسلا نذ رع ويل ١

 ىكاروصنملاهريسونامالاو ةلاباك ا اويثكو رودنملا هنا اف ملصلاب باطفةريبهنبا مهقوداو ا اذه ىند قتك اف ئىراخعا

 : تاكتاو هنا لعبلور هلا

 هنبب وعنيب وروصنملا ىلا رخ حصا باك" ةريبخبانيب وهنيب روصناابتك انا ىنئادملانطعاوت؟لافو هل | اذهىفلسخادال لص
 لاوس لقا رات سو وا موال لان ااوت 3 1 رك متلودنارمالايأة ريحت لفت : ميل عسجلا

 لافو نيبو هنييرتسلاروصالا عفرفلات كسو عدا ني راقتنم انلزامو عهتنسل 0 زبذع ومموأق ا نمهيف نأالاةهدلاو
 هرادكأ ع نم ةنالث : ىف هسه 1 فروماملاىلا ب ركع ةريسهنءاراصواذ »لثم لّتةن ىف سهاد ن ابدع هسفن ىف

 ن لعن نسما يطا نوما رعت اك هنألاعيفةداسو هلى *ب ناكومدسنع ىشعتي ١ وىدغت ا قعوربو لومأملا ىلع

 ةريده نا لّدق ىلع هع ىناسار لنا دم ىنأ باك ءاج دحافسلا عاش لاو مهلاو دن و ةنعهللا ىدربلاط أ 1 /

 ملسم نأ لوةبامسوعيضاالف نامعأ اوهعس ىنعف ة هلو لعف ا اللاَعف هل ةنهضأب روصتملاىلاحافسلاب ف ا ءافعضو ىهالملابأب رآ نم
 همدانل عيبا دقو بلاط نال ا ىلا هت سس دوو رد ةومشكشت لد :ل ملوك وع هلق[ الفا حافسل اهيل أب 00 ٍ قعقم وعل رفغوسانلا

 روصنملا لاف ]ثمنا نمت ساوئجمتسل حافسلاه ملا تكف كام اداسف اذه لاقو ر صن امك ف ا ءاماط اصو سمن مسمع

 ناسارند اوف نم ةعاج فوهوءيلعلتدف هلتقااناةع زن نم مزاح لاف منت ءاقتنا هلتق اةيطعق نب نسعي || ماب تاف ةعيرالا
 ديرب , وهو ماخغ اه_:عوةدرومت ءالمو ىرصمصنق<: اعوهبلا اوموهنتاكودوادهند اه دنعو رصَولاق وهو ا نوصعال قلاش نع عن ٠

 ن نعمناكو ووصل كاهنأ اراواجوهعم ناك ن مو هيثاكو هنبااواتقو هوت ةف دعت مه ارالذهمعكح نأ : :

 نيتنثاةئس ف كاذت اكو حافسلاىلا ةريبهنباسأرب روصتملا ثعبو لسف حافلا دنع طشاو نعناع ا ا كفاطلأ رهاظم انلعحا

 ناك امةريمهنا باك ض عيل نينناسا ارنا شعب لاقت ريبهز !لقاملىدعن ثيهلا لاق ةثامو نيثالثو ١|

 باك قىزب ريتلاب ركز ونأب يطلنارك ذورنك ناك هاكتنامأ لح .رلاهللاقف ميياص سأر ريك
 ا ناديم قاوزٌربثذلا

 : درع روصتملا لاق هسيلادسأرلجو هلتئالف ناعالا ذك أ آو هل فاح دةروصام ا ناكو لامذرو 5 نما ا اوز حاوناسيلاولفلا

 لاهو طساور صقروصنما مدظو هس ًاردنم ط نم ولظعأ هناع انيط ىمرخلالاةناه ها عأ ام هم ًارةنيط ىرت 1 1 قياس دسنعل يملا

 دع ران را داع نكاح رح قحلاز الفهئاسنىلال دو 000 ءادعلا٠ ننال ا

 انيس

 كنمىبلانف كتر راب تافؤ ةكبلتنامدسالا لاف فز رايرب زنا هللاعذ ار زن ادساك الاالثم لو

 ءافولاو هنلاىأرنمت ونأم الو نهد را” تكتو أ ريق نار دغناف هنق بت وها ضماق حافسلا <. أ

 ديزن اه شر ىتلااهر 1 دمر لابلادلا ىدنسلاءااطعىنأتابنأ رك ذراعا ارا باب ىف ةساسإن ام رم#

 ةلههملا نيعلا من سعلاتلق) سعب ىاوبصأ اذاةريه نسا ناكريبكل اهم راقرك اسعنا ظفاحلا |

 وعدةنيلاهكردق لخدب مم ىلص.قةالدصا الكت د الصم ف سا ئادغلا ىصاذافادغلا ةالص لبق

 تار تالا ولعإ وهردص ىلءالم م رعد وغد را 00 لا

 مالكلا مدت دؤو سع -تنيعلا ارسك,ساسعلاوتاق) 01 رسل مهولأ

 برعملا لاهو ولاهعملك | يق عدس ع تاو هباعصأالو هل عضو وةماعال ماعطلاو 0. ةرغسلا عضو مث 0

 0757222335332 جس عج جس جت جت

 يام مالا دلع اذاف سانال يسار ل !تعضوورن رس هل



 1 فوع ني كلام نيزفنق نب رباح ني نفنق نيديسأ نت ءامدأ نب رفاز نب ةلءوملانيسلا تفوةزمهل امضي ديسأأ 1

 1 روك لماع , رهحل مو ةسئاصلاءاو : الاىوذنمو م متاع“ وسقفأ سرا ذااديزب تاكو 1 1

1 

 اةناعه سدو ف دك نر الك نو رم ا ورامتم ان ودام ثور نحو و ضأ سيق مهو عذب ١ ىدهمق َْت وسلاح ا ساد و رضعف» راسن. 5 مهداصللثوق رودر د ما

 1 مسي ناك مهرد فل ةئاسةسدقْر رناكو تنةاودهدأ اذا ٌعاوحةرشعة ل للك قلئس ناكولمللا

 ْ ةمرتش نب ن هللاد.علاقف ةركلق دسم ةلج تان وبما |لغأو +000 موهمود نم هباسكأ فرهش لك

 ةرامعم ع نمناكو فوكلاهمقفلا ىضاتلا ىضل ا

 ضايع نيتحارلاىدحارانانأ وي ىركما اانبلامو انّمعا نكتاذا
 ا سانا اماقليدنلاءاعداذا تاكف لن دنم هن كم ملو فا ارصنالاو لوحندلا نيتحارلا ىدحاو هباوب ضايعو

 ُ صيقهماعوهنلءاواشدف سانلل ارا ا ديد فئاص مولىف ةريب»نب رع نيدب زب 0 سا ََر نمش لاقو|

 ةمرهن مهارالوت لثمف مهلن طغفهنمن ومع وهنلاثو راد اواعف تلا عوق قاخخ

 عوقس هصي سح وقال دع هؤادر قىفلا فرشلا كرددو

 ١ هليلةرسشع تالثل نيسنت الامو طعس اوةريبهنت !لثق طامن ةغلذلافو ةراوو مترك ساس وعزا 0

 | ا نسل اقونهعران قىريطلا اردعحوب 1لاقوىلاعت هللا هجر ةثامو نيت الثو ننثاةنس ةرععلا ىذ نم تسكن

 ةثامونينامعو ىدحااًةنس قةبطق نب ا

 »ب (ىدزالا ةرغص أ ننباهلا نبةص.بق نب متاح ني ديزي دااخوتأ 1( *
 سس سل لل ا ل ا ظل اح

 ءارلا فرحىف متاح حو رماخأ ترك ذدقو ةرفصى أ نب اهملاه دة برت قهبس مان : رك ذمدقلا لق

 ةاريبك تبلهأ مهوهرك ذمدسقملا ىلهملا دن. نسما رعوأرب زولاءداو نمو باهملانيدي زب هنأ معو

 ردعج انة ةلكان اء راف ىريطلارب رخ نبارك دعا يغلاداعالا نايعالا ن نمريثك ق احنه سيف عمجا

 ْ كدر ندي زب ىلو وهزع رعت 5 اوذلا تل ذوفاهالوؤرع» هرالو نتي نديمك ءروصتملا

 3 لاقودرعس نيدج هناكم لعجوةئامو نيسجتو نيت انس ف رمدمن عدل ارءروصنملا تا ةنامو نيعب ا

 ذفصةنمقهريغدا اروةثامونيعي رادعب رأةنس قرصمم احن دز لود ران ىف سآول نيد. سول 1

 1 ندي زي ريس لانه نمونيسعنو عبر أنس ىفسدتللا تيبذرابز وماشل اىلا ير روصنملا تام ةدعقلا

 1 هل راع لا داعم فلأ نيس هعمزهحو صحن رعيلماءاواتت يذلا جراوخلاب ركلة مشب رنا“

 || سجن ةنس ىف راوكلا ىلع هراهظتساو املا هلوصوناكو ذ ذئمون نمةي#ب رفانا اور وك ذا اديزب رّمدساو

 || ءارعش |! نمةعاجسهدصقاحو دعادوصّقماب تادا اوسناكويراتلا نعل ارربز يسوع

 3 نبدي زب د دق ماش ل اوم نم هنأ لبقو قرلا ىدسالا تبان نيةع.د رتماساوتأ ناكو ومهرتاوح -نسحاف َّ

 0 لعما رارت ننرضم نب نالدع سد نبةفصحن ةمركع نن رودام نب ياس نب هع نب سرّل اي سا نبا 5 (

 : ىدوملا هدلوله دعب نم مم روصتاار ةءدسىال الب ؛وطانامزاماودقناكو ةينيمرأىاوذ مول وهونان دعب 1 0 ١

 زي اهم 0 علاق 2 /, الد و طف هرم عقد عتب ولاقت هيلا نا حالا ىف م !امذ اح ني دي زب رموهدحو هيث ذعار عدل
 ”لاقفتاسالاهزهىاه 0 ذب ضرعفة متع ديسأ ندي زناَسل ف ناكودسأ نديز : ىلع عاحنبا

 # هب وستتم ىذ ريسغانمع تفاح

 ىدسنلا قت دب زيلانيبام اتم ا

 ىغلا ولاملا راس

 هلامفالثا ىدزالا ىتسفلا وهف
 هنوعه ىأ ماتؤلابسح الق
 ار سيلىذلاىاسلا هيأ ايف

 متاح نءالاون كلود مو تدعسسس

 َ كا ِ 5-7

 مب لآ مال 3 2

 مهاردلا 2 ىسعلا ىغلامدهو

 : 1 لسه تاع ىنكلو

 م

 مراضانار وصأا كس هناعسسع

 دع

 دع

 د

 ن

 د

 ىلا لايداو ريس كفا د4

 ( ناكءاخ نبا -م1)

 متالةموللاف فاضال
 هع رع نانع ىئشال

 ماهز فرصالو سلاملا

 سفانملاةبغط هع رص

 ساسل اومرعل ادن دش

 هلئمدلتاملق سانااهناغ [

 هلياذ_ج .روملع ءاسنلا :

 ميلا بقاع ام كاع

 ءاسملاو ؟
 نانعالا مداخلا نمو)#

 تاوالاو هرمصعل اءانبأ ص اش 2

 ىأ نيدمجن عر كلادبع :

 *«(دوعسل : ١

 ةضورف هللاهجو ل :

 ةح-ودو لاطنالاو روما ْ

 نأ ىلا لابقالاو رعلا

 توغلا اننا ليست هدلاو نم

 ةرضآ لفكستف لاقتنالاو |
 دوع_باوتأ كوملاهدح 8

3 

 سالم لايذاهيلع ليسأو |
 قىرتودول اول غلا |
 ىلانينسةدع هتاج فنك ا

 دلقو «ئمامزالمراضنأ !

 اشابدوممتسردمالوأ |
 هلكلذ تاكو نسخ |

 سردلل:دمىرمتقةداعلا |

 ُ ةسردمىلالقنمث ةدافالاو ا

 ةيلع ىراصنالاب ولأ ىأ

 ىلا لقنمت ىرانلا هجر م
 ماعلا سرادملاىدحا

 ثاطاسلا سر ادم عدح الا
 2 عرسأ د_ةوناواس :
 قرر ارا |

 هيغءارقوأ ذهدمصأ نيد ىذم
 وأ تامئرد_ةتارصتخملا !

 هللاهجرفوتوتاونس عست |
 خلباموةسردملازهجاسردم |

 كلذو) يم نيثولث هرع |

 نينامعي ىدحاةنس ١

 و
 سم

 هلياوج نر ناك (دز ادع. دداو . 0137303



 [46_ ةيفةهاطو اذ ادؤمانودل#
 ةهابنل او مزملاو مركلا نم

 ماش اهمنع ىدزالا امو تحف 5 متاح |تامركمملاءانب كلاذحص

 مدأن نس هسيماس نا عرمتف 5 ماح نبا مآ الراس نا أبف اهدنا ْن عاروهس : 5 0 ع أ ٠.6 ندا عا

 1 دس تم ل 1 5 كا
 5 0 .٠ 5 5 2 2 ! 3 ل نم تدنن ةناككلاو

 ميطوللا 2 دخلا 00 رج لع 0 نارح 2 ١ نانا طم ةياثملاهز :

 ملاح قاف قا لاي ىام أ ع ةهافسس مل قارع تامك !هلماعماغل 1 سامالاوىزلا

 مارت كل تاداق برسملا فو ب ةرسغ باهملا لآ امنا الا

 ماحلكح ىلعءاقح مل طفتو أ« العلاب تاهلال مل تيضق

 محالملادتءعسانلاقدصو حامس ا كاوس قالت ل مش كحل

 1 ىلع مواددةوسانلا

 1 ىتح سردلاولاغتسشالا
 ِ سمرلا ىلاةينملاهب تضف

 ا هةيصلاوعن عر نميو)د

 ] مراجك نع نوعافد شيعاننم « يوني .انجش لاومالا تونبهم | رضتناوناوك الا عماسم
 || اًاباضنأ هرك ذمدقتدقو رعاشلاةصفح ىأ ن,تاوراتاقهرك ذمدقملا ارعاشلا ازخنا ىلء نب ليعدلاف |] رصعلافدص هدوحوةردب

 لوقي ىذلا لاقوهنموتلقاشيب رمش لاق نيث دحلاةعاسج نمكرعش ٌ نمطمملا ا هيلا قلو ناوالاو
 ا

 ٠ متاح نيارغالاو مياس ديزي د ىدنلا ف نديزيلا نيبامناةثل هديلاشم مضاولا فشلا
 |١ تبيسافكا:نم لك أ مترف ىفا مث متاح ورهمحنأ دع رثفتاسالاةذهضعب ترك ذدقتنكو ||| حاشلا علا نسم كإمو

 || تباثنبةعيب رتاكو هيأ ةجرت فةممض نوك, نأ صا الوإةمنالهىرجامرك ذو سرت هلدرذأ نا || ىلوتسا و هديلتو هي رط

 ْ اهتلج مانيب أ مظنفءوجرب ناك اهنا حالا نممنهرب مفةرملاهذهلبقهدصقدققرلا |[ ضدبي ةعاربلارئاع ىلع

 ْ متاحنن لاو نمنينح قخع ب اغجار نارفك الوفارأ | تاس رديف وركلا
 || رايدىكعر وك ذملاىلسلادي زيلو ةسبقي ر فادالب ىلعروك ذملاىاهملاديزيلر وطنا ارفع ونا دةعءاملو داسوراطتالا ده زري و

 روك ذااقرلاةعبب راق نيشدملا ةبافكي وة ىاوملادب زي تاكفاعماسرخرصم || عقد ىلعمدقتلا تيب ىبو

 دو دوال كايعس وع ىوتدي زي نارياتادب زي ىف دمتم كرامات
 م امم 4 ل هذ .ع 2 3 1 ا ا دحت ندوعسلاوبأ مهمملا

 دوعب نمودوعت نمىر رت دع ىرحا دوه ودم ةوعت .٠

 «(دامعلا طصمنلا

 صان نمةلج مدون تاك
 ' "تاردكتلا نع ةيرسلاة سقت

 ا تاب عجو ةيرشلا
 عب راع دو هرخلا
 . ةيمدرلا مولعلا نم علضتلا

 ةدمنعقو لقوة-قيقللاب

 ةرطقومرت اما اع نم

 || دب زب ىلع عمطلاب روهشملا عش ًادفو«كوقديزب هلوقل ملس بى مروك ذا اةع.برنا ىلعل ديا هو تاق ||

 "|| ىاللاعفاز_هتاعفمل ديزي هللاقف هدب لبقف ب عش ا ماعفهراسف همالغب عاف «_سا< ىف ساف ردع وهو

 || ندحاو هلصوو لعفئكءاوازه تاعفاملاةوهنمك ضف ّئش ىلا دق كنا تنذظف كامالغراست كتر

 | هللاولوقي امك ئناح تيدي زي ناكديع_سنيتوند»لاق كولا ةبارسب باث ىف ىثواط .رادل!لاقوهسبلا

 ٠ || كتيب و ىنيبهللا كيسس> هللا لوةبف للا سعهقلاالا هلربصا نال هنا معااناو ةاط ل حر ده امن انطق تدعأم ْ

رفا متاح نيد 2 ىلءدفو :رعاشلاى ومتلارهيملات اباسنالاب اك ققاعوتل ادع_تولا رد دو
 0 1 ةش 

 هلطاؤنار مش حرم ةريسم هي انتاولصنمفصنلاانرصقك ملا ٠ هدشناف
 هلحاعربل اانهانكلوك يدل هع انؤاح ركنا ىثخ نكنالف ْ

 .- ع ع 217 .ع 2 6 005 كاضزي ب اكس أ ه1

 ٍ  عذيلف ىربس نآ بح نم لاف فرب سس تعل !ثو هج هعمناكو هعيج هدستح قءاطعلا عضو دي زب صاذ 0

 || هيلاامهعفدو ىرخأ فلآ ةلامئالذ كاديزب مضو مه ردفل ا ةثامهلعمجاف نيمهردءاباطعنماذه ىرئازل | د علاون_ى ىف

 نبايفورعملا اظفاحلاهرك ذدقو ملأ هاو ةسدفح بن نناورا نيروك ذملانيتيبااتدحو تلق |؛

 ٍإ تايبأ ةثالثىلاوعسنا هنا بال لاق متاح يدي زب نا هتانالوو هلاوحارك ذدعبلاعنقشمدع رات ىفرك اسعأ|

 لاقفهقىف تناك ان اكسف تأت نمفلاقف كاف جر زلنا نب ثرخلا نر نما اوذص نين اوةصلاف
  سانلاةمدعادبز تاقلىتح ع هن تعمم امالا دوملاام ردأم

 ةجلاهبقانمضعب ةريسرلا
 ةنس هللا دلو ةريثكعلا

 ةناعامت و نيعشلا و تانغ

 | ةيايطخطستن هذي رق هيرب
 سابا ودول اءادربال ضم #2 مادة ىلع ىشك نم دوحأ تدّقل تاقوأ ضاوخن وة

 هيلوأتنكو * هيحاصتنك دوحدهلاب لدول تاطلسلا هاي لادن وازلا

 سايعل نم تاقف م ألاقفتففك ٌناوغصلا# , ةسجبرل اهسيلعناهديزب

 كد ْش 2 نبدلاى عشا ناوضرلاو



 ركشع ف روك ذملادي زب هيلاديشرلاهحوق || 07

 م
 1 ص ع صو سمسم

 دم يعل 0 نح اكنماذهن 30 مسالا 0

 .تركصذنأىلا 1

 1 يي نعت 0 كر وادقريحادل 01

 عمال داك“ ن هليخت اذاو ع ىرتشملاتناواهعئاب كاوسف دب ىرتشتو ادع : ركعابتاذاو

 ردكك امهادن سبأ نب دس 5 اهتمت ةعينص تعناذاو 5 رطمم ادب هتلمت تقيس ٍ

 رص اب مهل اطبأ ىف كوّدع 0 اهلاطبأ تذدعسراو غلا اذاو

 رصف ريم و هوهدشت روك نما كوملانياديلع مدقاماو ا 0

 رقفايندلا ف ناك ام 01 خ 1 كام ناكول ربطت هل سلو ىأ 7 ىذاابرعلادحاواب ا

 هملااهعفدا لاذ راني ,د غل نو ريش+هخاسامنيغلاو ىر ولا نموت لاف كامسس فك لاقو هنزاخ دي 2 زاعدف :

 دسبءوب ا وهىوملانبااذهو ننعابتزخدااملاهريغىك-ا«ىفنآولوكنلاو نامت هنا ىلاةرذعل. اىنأار لام ا

 هنادربع ريشنلاهءاجتيشي رقاب ناك املديز, نااضي اى مالا ىو رو «ىوملا نباب فرعو مسمن د#تهللا ٍْ

 راب وهيضريمالا اهم كهل لرابلاّقف ىهمتلار تلازم ةرعخماهتمعم رق لاف ةرصبلاب دولوم هلدأو

 تع «هإ#تل ةرمشع ىتنثالءا الثلا مونا هم فون ن ىلاة مب رذاب ,املاودب زيلز , ملوهينأ هدد كراك هندى هل ٍ 0

 هلزعفدب ز ندوادهداوةمش . رذاىلهفاخساو اس باس نفدو ناوريتلابةئامو نيعيسةّتس ناضمرر هش نم ا

 مع كا عتهتلاودرك ذمدقملا متاح نب مور ه.عاهالو و ةنامو نيعبسو نين اةنس ف ديشرلا نوره

 *(هرك ذمدق |قابشلاة دك ارنب نعمىخ [نياوهو قد ار نبدي ص نيدن زب ريبزلاو ًاوداخو از

 رود ثملاءا الا نمروك ذملادبزب ناك اذهه هيداعاىلاةحاحالف كلانهه.سنرك ذ د تيفوتس ادقو

 مضواهان هالو مةئامونيعب ونيت اةنس ديشرلا نورهابنع هلْ هقةسن مراراملاوتأك نيذو رغم ا ناعصشلاو |

 راش قابيشلا لي رط نيديلولاةةحرت ىف هرب ن مفرط قيسدقو نينامتوثالثةنسفتاحب رذاهيلا || ٠
 نوره ىلءعيرخامل قايبشلا في رط نيديلولا نا ميراتلا باب رأرك ذو هلةقوهتب راحتك وت ىذلاوههناف |
 موةر رك ادالب ديشرلا 1

 د.ءاورصؤرضمرابدملا اوراسووولتعف ةعبس ر راب دلماع مهلا ٌض منو دالاا كات فاو رشزلا ىددارسفلا 1

 دولاب راهو نمد ىكمربلا دان ىع دشرلا نورهرا ساق ةقرلاب ىمابعلا ىلع ني حلاص نيم 3

 نمدعج رثكو ةيامو نيعمس سونا ةنس ىفكإذ ذو لصوملا طشوتار هلا نينا ىه

 هقرغف دسلولا همس ان أكن وعرف ناف ىمجمتلا مزاح نب ىبدومهح وىمربلا دخن ى ع هلل اف فدر ٍِظ نما 1 1 ش
 غلبالف هلئقو د لولا همزوف ةياككأ قد,ءاولاهاقالف ف يشك شح د. شثرلاهملاههجوف مالسل اهمأع ىنوم 1 0 ْ

 الفةعن ررابدنمارا دةبحانب عئاقوةدعامهب, تناكف ىدبعلا ىدس عنب رمعم لاهحوديثرلاء اذ 0 ٌُ

 ديرمنيدي زب ىبارعالاالااهل سناديشرلا لاق ماقعلاروولقلا اذفهرهطودنلولاع وج ترتكو كلذلصتا |
 3 الوريغب دي دملا نا يي اهريغةعسم لا نطعسال رعاشلاحاطنلا نب ركلاقن ىناببشلا |

 دير ويغوار دساولا لعجودي رب ةدصقق هيزحانعهصأو مهد 0
 هج وذ هلع ا ص نع لي ري , «طامديسشرلا غلب ةديمهيو ونامت تناك مااقدر انفال نك هعيش 0

 ديلولا علط تح هنالص تلف عصا ىلصي لزن م هباط دي ز ٍِر راسفهفذعن ن نمديلاثعن مث ليضدعب اليخ يلا 0

 رتستل ا ىلا كت-احامدءاوابد.ز رز هادا رر1لاتشالف سانلا ف حازتو نال .كنتفاعصا او هركسع ف هملع :

 ادراة دعا اهتم ل اردت لفنار كسعلا فتوو ديرب هيلازرب وديلولاز ريفهللاو لاَ ةىلزرب الاحرلاب 0

 ف در دذةص هرقل ايف دي رن اكعد :رالا متاعاس م هيحاص ىلع ردع الاممممدحا او كو ةءاس

 نبابفورعملا هاربا نبق ضن ابوقعيوبأ رك ذوهسأ اراو رح اقهيلعاو اسس ,هإ ع حاصو طقسف هلحرأا

 هزهوتاق هرب زد اضرأ : نمةثب د ايدي رم تيديزت هلتق في رطتديلولا تاه ران قوىورول ان ارغلا

 رابت الا نمزسارف ىلع ىهوةرونلاةسثن دح فرعتو ةناعنمبرلابةثب دحاوةبت ر قلاةرب لسا ى هرب رجلا
 مس

 رويزلا قوملادلاةروذسملا
 تاوصلاةرهمىفهلدهمدقو

 بالا تايبأ هلرضسو
 هاير ىت>ملعأ ارقى رو
 ىلا ل يكفلا ىدث عضت راو

 لازالواي-نو عرسعرت نأ
 ةفيريشلا مولعلا مد

 لاسساو هعاببحر ىتح
 دقودهعاستادّرْشاو هدعاس

 ماركلا هلال ا نمدافتسا

 لسع ماخقا ١ ةْرعالاو

 ةروداق هسفنورك ذام

 ري

 ةافمداز ع تنل رهتسشتملا

 زاركسلاب مالك-لا لءطن
 هوح .رهنع لعندق و ةداءالاو

 ىلع ترق: لاق هنا هللا
 ندلاو عه لا ىدلاو
 فد هرسشالد ردلاةسشاح

 بالا لوأ نما رمل دا

 ىبداوللا عج عموزج ىلا
 هاعتأ اردد ومع هل لوعذملا

 ةمالسعلل حاتفملا ير

 جل نيترم رودس
 ماقلاب اضنأ هافقاوسملا
 امزالسمراصالولاكلاو

 ىاج ىديش لوما نم
 هد ردم سد ردتاادلق

 نب رشعو ةسه ىرتك

 قلستنف لويقلا فددرتف

 ىعسا ةسردمىلا هئانثا

 نيئالث لوكمذباةدلبباشأب
 دعب دلقاهنع ل ضمناانو
 اًشابدوادةسر دمرهش اًةدع

 نعل دابة نظن ط شقتين دع
 ىلعتسردم ىلا هنءلةنغ
 ةروب ملا ةنيدللاءاشاب

0 1 7 

 املا لن 1 ةصضقد

0 6 3 



 دو راو وتلا 15055 اكسس ناطالاةسردملا لئن
 كلذفودنز نيد 100 اس فلا اج وتقول لا هلو دا دبر هحوولصوملاة شب دريس ىإ مو ىلا قت سور عد

 هياصتختودي زب ىلا اعلعتنمناكو روهذملار ءاشلاىراصنالاد.اولا نب لسمدءلولاو وة ا نامعلا سرادملا ىدحلا

 ١ هسفنأهللاهجردثنادقو

 م

 تع هزار زا مر راعم ىف 0

 :لاقثل موقف نموا ءارص رس 0 روتر رامركوتسشرلا نإ ايزو فرعت اانو (رعش)

 عسنةنس ففي رط نيديلولا لتقثاكو .اواتقاذااهملعنوبلصت ىتلاعوذجلا ىنعي عوذملا دربانمنأالا | تتار ندا
 تلاقو كانهةروك نملاةيئاغلاتاسسالا كار ةعرافل اهتحضأهتثر و ههدج رب "قمرك ذقبساك ةثامو نيعبسو : : الثا

 دوعسأا فال تقالهتلتاف و ديرب فونس ىوس فويسوأ ال 1 فا لل 0 الزان 1 ديلولا هقوم بس دي نم مدعف دل لست راو جبان انك اه فدع :راغل اهتحأ ىدهلدحدنلاءادو
 ديرخلاريغديدملا لشبال * اضعب لستةباهضعب لئاو | ايرلاوملاعملاكيتاذبح اف
 ىالاف.سراعملا اذءاطعأ فد رط نب د.لولا ب رحىلا دب مني ديزي زهحام دشرلا نورهتاىوردقو ا تلك امداعو تنم 0 /

 ا دفام هلةةوديلولاةعزه هنمناكو ىو ديخأ ام رعت كلنا ديز ايهذخ 4/لاقو ممسوهيلعهّنلا لسد م ان ُْ

 روك ذملادي ص نيدي زب اهم دلع ةرليصق هل جن نم ىراصنالادملولا نراسملوة. كلذ فوماذسرمم 7 ا 2 0 5 / م نبل / : ادعم ردح

 ةلم

 نع معاه 0 : ا 5 ْ

 ا نمو لص ن مل وسان و 3 هتنس هللا لوسر فيس رك ذا : خالبأ الاكل 0
ْ 

 || ةره- قىاكسلا ني ما شهرك ذدقو *« هيبراذلاو هناك ذا هن هللا ىذرتلاط ىلأ نب يلع سأر ىنعي ْ 57 0
 ا انناهنستو هتسيئم شد ر ةتسنقلاق هنانانههاهرك ذ 5 تكتم دناق ىهو راقفلاىذ قاع مكه ملا 0 ١ 2و2

 ا ناك نب رفاكردب مولالةة لهاجلا قمه قناع دعاناك ا ندع نم صهاع نب عباجعا ا 5 ا

 ا ردن هنعدلبا د ر بلاط ىأ نب ىلع هل 2 هلة فر اقفل اوذ هل ناكو هسا اعملستق هيدن نب صاعلا او نيمعامملا نم 0 0
 3 راقفلاو تعدل ىضر ىلع /سوميلعهلا لص ناار ااذنا يكمل ن1 لوري كو 1 مهللقوف 3 8 م 1 ةاشنا 500

 ةرقق عل ج رادغلاو اضيآءافلا ارسكم راَمْع اوذ لاعبو تارافو راةفاهعج لاقي رهاتلاةراتف عجعافلا تنك ناو م

 || ناكو (راتذلاىذثيدحملاانعسر ر راباوربا مهلوقالا عو بلا ف هلئمتأ ياو فاقلا نوكسوءافلارسس 8 ىلا ف اخ اقهاش 0 :
 ا 2: ثاو
 | هنأ تناكو أ نءلكوتملانت رغما ل هتمدانسا,ىريطلار ةجونأ» ركام كرا نورها رسول 0 م
 || ننسسحلا نيمئلادبع نيدجت عمراقلاوذ ناك تلاقام نع هقلا ىضر ىلع نبنيسكات ذب. ةمطافمدسخت ا 7 ْ عم
 ةعتاولاو ناب عل اروصتملار قع ىأ شيد هتب راحت فل: مون منعنا ىذر بلاط نأ نب ىل !ءنن نسا 0 0

 || لاقوراذب دةئامعب رامملع هل ناكومعم اكراتلا نمل < رملاراقغلا انهن كرد يسال ةروهشم || ن_..مدع. 0

 ره سبل اتاكم ندح ]طف أو كيمو زمن[ الاتلاط أل 1 نقار قتال مة فيسلا انك 201022227 ام ىلع
 || نملاهنعهتلاى ةرسلطملاد_عنبسايعلا نمهّنبادبع نب ىلع نب ناسعل نمنع ردعجل1وىتح ىرحاتلا كلذ اة و :

 ا عدهلا ملف ٍجددنعلو لذ راش دةئامعل رأءاطع "او فنسلاهنمذاف لحرلاءاعدذهسنعرمس اتش دا و 0 0 0 ١

 تن دارو بالالاقو ديسشرلا نورههبتأ امم ىذام) اسرع قاراع مرسال را روصنملا

 || اذه بس لتس الاف كادف هللا ىناعح ىل,تلق راقفلا اذني رأالأ مد اىلاقف انيساداةتمسوطب دشرلا || دي 2 - 1 كد 58 3 ها
 (ديض نبدي زب ثيدخة ىلا عحرتلفدو هقاأن ءانحرختاق) ةراقفةرسشع فاه فثرأر ة«ةالتساف || ال 3

 | ديسقرلا ىلع لخدروك لاب رب نادادغبخ راتقئدادغبلات اثني ى عنيد اكو أس يطلتا رك ذ || ىلا 0 0
 ٍ 4 تلا 9 ا 0 7

: 
 كيفلوشي ىذلان دي زن ايدلم ثر هللا ذ ا كاك ابو دقنلا لف

 لمعان م همايع حدنخالو 5 هقرغمو «يفكت بطلا قيعتال 3 العاق

 وم كل نوف داب امن 2:وتاداعربطل ادوعدق ا قدا دالا

 ىلاراصا لف الع فرصن اف هلئاق فرعتالورعشلا اذسه لثم كنق لاق.ف ألاف نيمو اريمأ ان ىردتاللاك ا دز أو 39

 : لاقبابلا ىلع مهقموه < نئمولاةىراصنالاد لولا نب لسملاقف ءارعشلا نمبايلاب مهي لاق هلزغم |! رهدأا نما ضأ ىرأ تالا ش

 لم



 نت

 ةفرعال كلل الوصولا نمهتعنملد وط نامزذنم || ىتحةديضقل اهذههدشناف هل ثداف ءلخدأ لاق كتقاضا رمهتفر
 || مه رد فلأ ةئامياهعابقانتة فلا غصت ستحاواهتعفصتةطعاوةيتالغلا تعيس عسب هليك ولاعفاهمخا

 دة لاف ثيدحلا اهلع ا ريفا نع هلآسودب زن رضخساف دسشرلاىلاريولا ةرفاقلا نيسون| إسم ىلمءاف 0

 || نين سدحتو اها[ نيسجن كر عاش ديزتو مهرد فل أ ةئانع ةعيضلا عج رتستل مهرد فل ىتئاعكل ترمأ ||

 2ا1-انم ءردعل تلال ول كا هانز وت نه ىحدملا اذهد.لولا نب سم قرس بأ لاق ىرابنالانب ركبت لاق سفتلاغلأ |

 تئاصعي ىدتمئريط تئاصع 35 مهةوذ قل-شيحلاب اورءاماذا لوتس

 تراوذلا ءامدلاب تايراذلا نسم 3-3 مهزاغم نرش ىح مهتيحاصت

 بلاغ لَو ناعمجلا تلا ام اذا + ه[ببقنأ َنَدِبأ دق حناوج
 تئاوكلا قوف ىطلتاضرعاذا ع اهتفرعدسق ةذاع مبوملعنول

 ىراسنالاد لولا ني لسمةديصق لقأو تاق جرسلا
 كذعنع لاذعلا ممهترصقو * لْزَع ابصلاىف عيل ليذتررحا ْ

 ليماذناكح نمهمكافماقأ # راعم ىننم فرس ةفالخلا طاح

 لضمل نابي ىتيديزت الول نب ةكسل# ءايلع ارذف لئاص
 لصعلااهباينانعيرملات رتقاام اذا هنع ريفي ىذلا مامالا بات

 لطبلاسرانفلا هحو ريغتاذا هج [.وستمم برملا رارتفاهنعرتك

 لهمىلعىأب المعتسم توملاك د هن لاجزلا ا.عتام قسفرلاب لاشي

 ليسا قئلمهيلا ىصطن تيبلاك « هترحخ دنعالا سائلا لريال

 لبذلانةلاناصت مانهلا لمحو هب هينيثك انلا سوفنفوبسلاو سكي

 ىلل-جالا, سانلا ىدخت# اعراوش #*#هتمساق انانملا ودعت وداع

 لدسالا وصلا نيب توملااهلاتع * هتعاط ةتعنع هيف تعط اذا

 لعل ع عد نارهدلا نمي ال 4 ةفعاذم ع ردف نم“الا دارت

 تأرهدلا ميال ي«ةفعاضم عردى نمالا ىف هارت
 ”ك.فلودبىذلانملاقو ||| ِ لعىلع عد

 لسيملاكاذاكو كنداوتنأو لمح هضرأف مشاه ن مهلا :

 نمفدأو ىلتب طولا ىبتافدعيو دع تنكا ذادلولا ق>- ىلع هلوىنمبد رقدبز تااهللاَعَف اوعفترال

و «راسصل دعي قدير هيعلطنامناك ولو هدنع د امءانغل | نم مهدئ ءردال كدا و ىدمقت
 ودغوا ان 

هذا مالغاب ىرذع هينيط سن امد ال امذهىف كن راش وام .راصأ
 انالف وهللاد عود .داساس> عداق ب

 وسان ملفهدالوأ بج ىلعفأ ىت-انالفو

ص هوقةحالس هياع والك لدن ث بان مقدز عدامالغاين عملاق مث اودلح واواسف نلدلل نم
 1 باير هت 2 

 | ىدير هنأىلاىمهو قبسفريمالالوسر ىءاس لافي لاب أان ةثيهل اه سهام هن عملاّتف لحد مث ساحلا

و تيضم كل ذك سال !ناكناتلقو الس ت سلف مهل
 ىنعفل الاهزهعزنفكلذرية ناكن اوبر عأ ل

 اهلي ةعيبأولا ماكحأ نأ ىل
 ذاط اءكإإ دنع ورغيس لام

 قناسالاهزهت>رسثدقو
 ولتافوال أ نم عون فاست

 م وسل | قست 1

 ءامقدلل اهو ردا مدماحلا ا

 ءاضقىلا لسن مهسسورب ا

 ُ ةسسو ورا ةتيطنطسق 1

 قركسعلاءاضقىلا لمن |
 3 أ 3 ل 5 5

 1 يل مسن نمبربام ىهوةبئاكع جة دحوملاءابل اهدسعب وةثلثملاءاثلاببئاوكلا |
 ىقفرذتو نيكس قاممودم

 ٠ دلقو لئاضةلاومفاعلا |

 هلاضفا دئارخ نامْزلا دمج ١
 ةظورتداعف لطاعوهو :

 ٠ ةحودواهثاهجىلافراعملا ١

 اهئاعواهئامولاتاد الا |
 مور اى وملا ل الو ا

 ةنسح مورلالضافأةدمع |

 دعس وما ناوالاورصعلا 1

 ناخريمأ نبوسبع نبا |
 ى وجعل اس ةرامسطا ||

 ودب ىلادن نم: لتناو ! < هدو 0.0006 . 5: ٠[. 7 ع

 0 اد, ىف حر, | لسرأ لاقدر ص نيديزب تأ ىراصنالا ديلولا نبل سمتج رت ىف اغالاباك ىف ىاهيسالا جرفلاوئرك ذو ||
 5 لا ]اهنا 1 0 ْ ىلا كهذ ىف اراتفءدارأ ناسهالادعتسمىجحالس اسيالدترت اف ىلمىلاهبف لرب الت قوف أمون ريشرلاىلا

 1 هل اضم وظنف هيدإدديلاعم ْ

 0 سَ يي | 1 6 . 5 #*8[-5ه .٠ 5 ٠ 4 8 ع ع 5 4

 ل ال كالا ملقا ريمآ غلب دقو هل اقف رعت الو رعشلا اذهل جدع موقديس نمكل :ًاوسلاّمف نينمؤااربماايهفرعأ التاق || ٠
 ا ناّمدبلات اذهو (ثلقز هنيلاووهئلدوو هيتوعدو تفرض د اولا تب ل تموهو هلئاث ل صو وءاورف نينمؤملا ْ ٠ ١

 ١ ١ . ,- || هدالوأ ىلعهمدتي تاك ةدئاز نب نعمت اىوردقواهليقىتا!تاسالااهنمترك ذىتلاةديصقلاو اس نم |
 محدزاو ب ناحورام5 لك 1 00 | 1 ها »ب 1 .عم ل 2ع | 5 0 2 2 م وزع ©« 3 0 8

 باعسأ نم دوذولاهراي لع || .١ ندم ومد م.كقولو كيوشؤاو كيحخأ نباديزب مدقتل هل تلاقو كلذ هنأ سما هتيتاهف
 تاعثودو د اودحملا 1

 ةصا1لاةماعلاهلئاعث !

 نيثنث دنس كلذوةما.علاو [ ِ

 )| ةادهدعبكلذو . هيدنسلالاعتلاو. ةسطملالئالغلاىفاًواس نأ |

 :لاغتش الا نسحأ هنئاص ١
 نم تناك رلاهملاتقدسو

 مادو ةنامع سو ني دجو

 ةنسسل اول عقلا هذه ىلع

 نتكو ةنسنيئالث ماو
 دحاو مون فاراس ب اولا

 نست عمهعد هراعأ 1 ىلع



 ثواس دقو دضاقملا اوعطاقملا

 موأسعلا عم | بجسم قه :وحأ

 مولا ريس ا الاى

 همالقأ نانحو تلعحو

 ةما_ موكلرحن ةمبع
 000 كيقرع
 لاوئم ىلع ب باو 1 نتتكيا

 نييلالسلا تكبر
 نال ل الا اوباطقلا

 نمو رلاد يتلاوبرعلا
 تبث دقو مو ظنااوروثتملا

 رطالا هيدعت_س اماهتم

 رئاصبلا باير هنسحتسإ و
 (لاؤسل اةروص)

 الديس و انالوم لوقام

 حم وسمو انتودقو
 قير ىضاقو اين 36

 دمملا ةعكا اننالضعم

 غسزلا عماق ل اكلاو
 ءايلعلا تاشنلالبلاو

 جم ع و مالسعالا

 2 © اعد ل 5 ارال مالسالا

 هد دو>و نعنع :راش عا رشا

 تناككارت اكندلاداعساو
 لوقاوذكتا موق ىف هدوعس

 اعوضويم هليا الا هلال

 ةنأع :روتامعنل اد رع

 اروطذتاوصالاةعانصلا

 | تودتشار وطونودن رم
 تاعانصلاامتالبامسسح ىلع
 تادسافلاءاز“ الاوت الطامأا

 ىلاعيهبكاذ ف نود رمال
 كلذ اوزختا لاراقو

 0 اراعشمهعدبل
 (باوججاةروص)

 هو ركمر خخ أ رك دام

 هو ركمامستب عدتبم هركمو

 ىدرلاىواهمف اودرتف

 نيذلاباومضلاو هءراصمو

 ربع ماكلا نوفر

 سر

 الئفمرشناف لرذعلنييتدقهتحوزتلاقاورخانل هلا اذ فاوفرصت | نعملا ف ترمس نم
 امامهاكل ههيريضو »ع امادقالاو ٌركلاهتلعو د افادع تدوس ماصع سفن :

 هلوقبد لولا نب سمراشأ ١ ةلاطا نه لاو

 ا لعىلع عد تأ ارهدلا نمانال *ي ةفءاضمع ردفنمالا هارت

 00 حودمملادب ص نئديز ر هللاقثيبلا ازهىلاةريصقلاهذههداشنا ىف ىسهتن اما دنلولا ني لسمناىو ردقو

 َت ركيدعمت ساق ده لثا ون ركىمعالاقأك تاقاله

 اهلازنةأكدلا بنتخ ءانهسد «٠ ةمولمةسثك ءىعاذاو

 اهلاطي الغم يرض: فمدلاب د ةنحسدالريغ مدقملاث نك
 نوكوةمهعملاءاهنا مضي قرخلاو مزملاب كت فصوان ا و قردناب هفصو هنإل هلوق نم نسس>ىوق ل سملاقذ
 ن ثعشالادلاو وهىثعالاه-دمىذلا سقوت لق لمعلا ةفرعم مدع نم مس الاوهو فاقاددعي وءأرلا

 نو تاداعرياملا دو ءدق هلوق ىلع مالك- !!مدةتدتوتاق مهاعهتلاناوضر ةيامصلا د ىرزكلا سيق
 اذ_هزدأ ىف هّتفاودقواهرك ذم دقت ىأ |ةمئاع لاق ىفاييذلاةغبانلا تاسأ نم عملا ذهزحتأ هناو # امم

 .اهلوأ ىااةيث ها[ هيرست دكني ساونابا تعبت قارولار علاق ساون وب مهم ةعاجس ئنعملا

 هركنمرملاتوابد3 < رخ*نءريطلادوذأال هروتالوىلبل نمتسل د ةرفعءنمباتنملااببأ
 هلوقىلا غلبا ل فاهم هترسف لاق

 هتضافم نءىجأي حار  هروصف توما ىءارتب ع اًهلع انَعلا : عاذاو
 هرزح نم تس انةعُث 35 هنود غريادلا ءائثو #' هر ةطايش ىديرسأ

 . لاقثرحأ اش ةغيانلا تك رئامهلتلق

 فاو رط تلاع د مهقوذ قلاش جلااو زغاماذا

 لايف كاطلا سوأ نب ببمح مامتونأ ىنعملا هذ آو عابتالا ف تأ العا ارتدتالا نحل ل ئئلف تكس اقف
 له اون ءامدلا فريط ناببةعب ى مض يي همالسعأ نايقع تالطدقو

 لاقت ملاهنأالا شيلا نم < ابنك ى>ناءارلا لعتماقأ
 قت 7 م.حايحا ىلع داكدت ىتح مهلك ل لوط مهمف ربطلا عمل اضن أ ىنتملا لاق و

 ىنعاا اذهميلأ ادقو سي-ةفص فاضت أ ىنتمللو

 ةفيعض ىهو شوشلا هيلع رك < ملاسراثملا ش-ولاالو جانب هسمامأ حانسوذالبل ىذو
 مهاردلا لثم ض..لاذ هو ةرودن دع ةح برذرإ ةريطاا نمقالاهءوضاذا » معاش علا شد رند :نمدعلاطت

 رووهكثارعاشلاىدعملا نا اوعى و مدت نب تاو سه قمة عشلاولأ هدسصقت نكلا ىلءابلاودنز َْر ناتالو

 هلو هلاحج رش ”وهحدفالحارثاكو ةثرلاحف ةوهو قمتمل افاناز روهشم ناكود# 2 تو وكلا

 ةسيطمد زن أب ىل ن نكت لذا 35 هسلعت فأن كوع تلحرو #* ىدنلان الط كلا ىطملالحر

 : هب ار روملااهفلجت رك ”ريسلا 35 ىلتءتوتالهعلا مامأودحت 5 ةساقم رافسلاف ىلا هتاعف

 اهتم ىف لك او ربك |باثنت ع هب وذ ةقونت ليست فاو »ا قولا ةهزاواط لك نم

 هيسشخة دب لسد لك رف 4 دمتل 1فنسادبز ىنعأ * هيمم اهدي ةيقوابسسح

 هبنم ف طخو مد مون ولصخ 3 ”اًريلاو تهاومأل ممول هأموت

 هيلة حم عوسل تسلانأ د املاء, اعثاو كن :ادقلو

 ةلس ر دودنم ل _ضغلاوتأ هحدمو راني د فلا وطعأة يسنيةحدملبقأ تس اوقمةعتا,تقةدصلاقف

 هلوتاهتمتادجالا لك ايف نسحأأة دابا و طةدصص#ب روهشمارعاشلاىرغلا

 بسحلاب سائل اوقافلديزن ىو د« بس نم ناببش ىنبل نكي مول



 || ىدكف ةنامو نيستا دعب وهوةنسسلا ف فالتخالا ىلع هنجر فورت طعنا هب يعول اردعسمأ | 0

 ٌ ةيحالا باك قتوعنارك ذوةثامو نيعبسةنسىف ةفالخنا لو دم_ثرلاو كاذد.شرلا للود تأ ناك |

 درا بضغف دب زب اقر ةرفعج نب ى سبع عمن نك ةحلا اوعلانءاقروك ذملادب زريللاق دشرلاناةتكسملا

 |١ ضعيبىفت 1 ار وبعلال اورج ةنلعت روك ال نأ نينم وار ارتمال تماس دة لايف ه عمن وكت تا فنألا |لاقو

 ا اذ. ىلع لاقفدي زم نبدي زي ايلا ىفئاصاذافدي مندي 0 , عمتك لاق هنأ مهضعل خ نع هياكح عسيماحما

 ' || لوق تعمسو ئغفنتدغنو قبادتةةنلاتفمسالا اذ متءدانذ العلام للاب هيءىانلف املا
 دشناقر ءاّش ثلالاقامولاعف هبتن عقر عاملا

 ديسشملا ىانلااهمأ نيدت # دز ىدوا هنأ اهحأ

 ىدوا مالسالا اودملا تاحأ 5 ديعصلاامبناك كاتشب

 ددلولاَت اش لهو هكاعذ *«تلاممالسالا رت 0 لهلمأت

 نمل ام دالبل 5 قست 1 له وويد دوا البكا ىلع عض و ل ذو

 ديسثملادحلاٌض ومو ىلر ب رازن هعرصانّرهامأ
 ىيعا هنت ام هللاو امأ يديلتلا تبساطاودملا شب رط

 دوج بح ىذ عمدأ سلف د موقرع 0 ومددمع ناو

 تاغ أ ة]ج نم

 هنب ارب وصلا سابعلان ريهاربا لوقف

 مما

 تسلا لتعاي هنكل مذا “ب ةعفدم دوا نأ سانلا فرعاام

 اعمل ىذل حول اراثثروك نملادب ص نبدي زب نال ع كلا ناك ىفدربملاسابعلاولا زك ذو
 لوق أ كاذإو لح الا. ف ةيؤرم ىف تل ل نمكلناهللاةف بضاخو هاذاوهردص ىلع

 تارودتسم ءايعلا رخو ةلنالك ىف نهدلل مهرد اهل

 نامل اتافاسفتّوصل دلع ٠ دن سه نإ لد ل اونالولو 0

 صال لتددعأدق فاد اب زب يامون ديٌشرلا تورهلاقو صةلاوهو ملجة ينثت مالا اورملا خشب ناململاتلق |
 عااد رس و 5 هصخن اد وةعماملق ىم كلدعأ دقلحو زعهتلاناَنيِنمْواريمأاب لا ةفريبك |

 نآرهوذلانداعموبهذلا عبو سبا قىدوع ارك ذو لسقن تئشاذاق ْلودع ىلءاذو + ةشمافسو |

 ا مالكتلااذهتاىلي دو ادهدقيلا روكا ذ'ادبز , مع ةدئاز زن نعمود.شرلا نوره نيبترادكلاةاهذه :

 آ| ةفالحتف لتقانعمنالالصأ ع نعمو ديشرلا نيب ثوكب تأ نكمالاذهو (اناتلق) دن سه نن ليز , مالكنم ا

 لب سه ني ل زبايتويدانف 5 ىدنلاودوطاودعجلل ن هى فاذا

 ناك قلبأ سر هلرمأو وهانالاقهاواللاقدي لم نيديزب ف فرعت 741 لاقو هشععتلاةمدي رب عومالل 0

 نساحمو ضءيبهضعب قاعتب توع# مالكلان كلج رتلاهذهىفل اوةلانلط ا دقورانيدةلاموهيابشمأ]
 هذهلبقو روهشملارعاشلا ىهتلاب دول نبهّنبادبءدجتولأ ان ر دةلامع ناد سعة سفر وابل د سرا

 ىعوروت دا ىهتلاجلا ؛عيمملا او روهملارعاشلا ىراصنالادءاولا نب .عسمدبلولا التيئرل ْ 1

 تهاق فدكوتعت نم ىزدت ع

 د_ءالدلع وضرالا اك دع

 رار ىب فويس تعش لهو #
 دوعرض#< لهو اردن #
 هبقلحذا هحيرض لجو *
 دوكتادنأ اهعمدي كبلع د

 كوبل نزتسخت ديزي د عأ 35

 : دومعلا ىهووابمانطأ ]تهو دي المال سالاةسبقككبتل #4 دودخاهل ناصن وأ عومد

 يسلك فدي زب كلهم تاق ديصقل دسك دقو ادن هل < رهدقس ل رغاش ىو

 دوعي ال سون لسثمانماع 5 امولناةعبب رىزعدسعل * درط وأ ةدنمال سد رف

 دسربمدقعناز دعب لغم || تراسل ادانز نيو ثرب ساب نعيم قلد نفارثك هارعشلا معتسادفربخألا تم تببلا اهو ثا
 مآ نمءزرلاف يحي دعبأم * هنتيهذذأ تش ن نعبهذاف

 رذاحأ سل ءئدىل قبب اف ئ ةدحو تول اردعادبل يكد نيمالا نر ساون لأ لوفد

 رذأح أت نك كرلعف د تهلف كدءَِءاش نم رطانوكب اء ىكست د ن[ةاداوسلاتنأ

 ةاغلتدقوتع
 ةيعقا

 ةوالت نول .هدفهعذاوم

 ىاغالا نامت رتك اشثملا
 . نينا قط اياهلزت أ ىذلاوف |

 ف 0 اهلعحو |

 اغ اوهتني ل نئل نسدلا |

 ا هب ركلاركملانمعتف |
 ادمبوتلاةلك اوه

 غيتسعل كدسلااهعمت |
 قذاااغاوديدش بازع أ

 نونمؤملا ضرحومبلات دن ١

 اوصالا نييزهلع

 سيسغنمليلخلات ارقلاب |
 هللاوليدبتالو هسةريبغت

 ىد- ع وطو قحطالوش

 منو ىسح ىهؤ ليدل !

0 

 اندر وادونند ةحودش |

 ادلع ونية و رضع كلم. |
 ممالسار وادونيد ةحاوم |

 : ,نياباوح نسوا هج

 لاك تلاحود دب ْز رائوتف

 ما قاىورزؤادن وك غولبإ
 قؤره لأس هدنانمامت" |
 داب تولة قالطيم هاو |
 نب الال_كتاءاب حف مارح |

 لوي دول نكم جهدنكو د
 باوحد و 5 هكره ماما ا

 .لالطاوذ ذهدارشرحأ |
 ِ مارك الاو |
 ٍْ بوح رص ْ

 فلاح ةرامع صوصخركا

 قوس تقود ثنين 1 1

 نيعدوش ىبلطب مالك ||

 تهدادعدد 0 قمامعب

 0 لادا كاد

 ولأ 0 نأ تفك مالجسا



 نس ارتكا راسعس ةوعسلا

 0 مو مأنأآب رداع

 لهس وتالكسملالاغقأ

 تب و تال_ذعملاو رطا

577 
 لحاوس ىلع فثاطلل راع

 | بح وز وريلاوروهلفلا
 5 ان وحايدادسل اة كسالا نع

 ؛ نازح نم ىدناىلاناسدع

 / نانحا صاير َكأ هز

 لسئاوأ ىف كلذ ناكو)

 روهش ند قوالا ىداج

 ثناكو نسا هجن

 رفح 2 (ةئاهعمت 25

 ءار ز ولاو ءالعلا ةيزانح

 تاوندلا بايرأ رئاسو
 هرثك نودضخال لانو

 ١ ةريح ف هونندو هئاشثف

 هئانياو< فئلاهدعأ

 هلدلا مينا

 ارانملاهةلخ ىلعى كف

 الملاط تاكو هإط صا: امو
 ١ اددعو اليشم هداعل رك 1

 | برطضادووءاتفالا لرتو

 5 ارغلاررغ نعام :رعو ةركع

 ا هق اوسأ تاطعتو رع

 هنانار تنكسوةففانلا

 0 و :نمدخمو ةقئاخلا'

 ١ امعنوهقشب لمعت ودق

 ردقرلعب اللو,ةلانأب سحيق
 لوفالادعب الاودتلا

 نبذلا نم هلئادجو تاك

 هيثرو لاقذ هرادك بأ هلى هعمدتلولا نب ملسم ناكوةعدرب راقم ىف نف دذةعدرتب ْ

 هرانتتال-اذاءام هلالهس #3 ها - يقل ده هنأ اونا هب تءذ ىفلا 1 ا

 ا كاندَد وما هيلع لص و

 ريسل نا | لدقو ىح راك اريثب ندم قار اتا ىف ةعانملا ا قاع ..الاءذهقاطلا مامتوب ارك ذو ا ىراسلا دل

 ١ ناخد« ناطلسلا عياجف

 وأ اراوجملا باب 0

 نشأ ه ىف هلو اطل مات ىنأ حودموهود زي نيدلا ةامهدح نا دس نالءاج ناب تاداودم زعا تاكو ١ و

 ١ فوه ناك دب زب نيد الاو هنا اولد" ءةريشلا مفسر ذىلاةحاحالف هناون دابنمكلا دقو اذا ١ نانو الا

 ا رعس نباص نئفىفأ نب دجأ هسدمو ةدعلا لعن دعي لباللتي م لامءرضحت متاقايلاطدرتالهناو || 0

44 
 3000 سس صمم ب و وص ص سيب

 ليعس ىلأ نب دج ىلا لصتمدانسأب ديلولانب ل_.بمةجت رت قىائالا باك ىف قاممصالا عب رغلاوت ال دو

 0 علل او م هدب عقراسلة لك أي ن ودود راجدب سني دن زب ىلاتن دسهأ لاق

 هدعبةعس ر ىلع تامزلا قبأ * راطخالا هيود رضاقت ارش هك سطرستسا ةعدربب ريذ

 اوراحكىدرلا قبساذاىت-يعالعلا ىلا ل..سل ابرعل اكب تكلس راعي سيل هللار هع

 راصمالا اهراوز تعجرتساو .هي ىنخلا لام ؟سالحالاكي ْ

 راعوالاو لهنلا اهيلد -ىثأ *« ةنرضىداو 2 تيهذ م”بهذات

 . || ةعدربو قارملابابىف ةساجلا باك ىفتايبإلاءزهو ثار فلس غابريعخالاتيبلا اذهتالمقو

 تك

 تاقتاحا رذأدالب ىصقأن مةني دم ىهو هله ومنبع ةلمهملاذاهدعب وعارلانوكسوةدحواءابلا خب

 لاذاباض أ ةعذربلاقي ريلعأ هلئاوتارا ملقانمةعدرب ثواوةن دالسبا!كل:لهأوي راوتلا ىفهتي اراذكم ا

 نيديز تايدالاءذمبفراما ديلولا نيلسمت اليقدقو لاذلاولادلاب لا ةيادلاةعدرب كل ذكوةمهعملا ٌْ

 يه : ريرستس |تاوأكت رق * تاسالالؤوأ تاومعاز اردعا ىلع ني كلاما مشرد رد اكاحت ا

قارعلالاعأ نمداو سلا ضوأأب نب دمرخ 7 ىهو ةلمها اءاخلا مضب ناولح تامهيف تابقىذا انإل ١
 هلياو 

معمباك قاب زرم اهللاددبعو ارك ذو هلك كلذ فباوصلابلعأ |
 صاع نب ريععأ عل !اانأ تاءا ارعشلا 

 لئاقلا اوهىنابيشا ادب صني ديب لوم

 مارالاووذامببأ اردن 3 هعيش وعن دصدا ؛ اراذاو ع مالنا بز اقلط

 جراوألا نمسيلوهل..ةناودعةحراخ نم هوهو ةراشلان مريشل و رست ا نم لتعق وهو هل هما نيسلاب |

ك فوهوىرغلارو هنممانرو هلك ثلإ ذقباو ملا ءاهلاو
 هوقبةساحلا با

 اب وان تحدأ مون اًدسعم تداصأ «ب ةسصم ىهدأ تاك امدلاخاأ

 ايلانئلعي رب اورم دّعل انام 5 اورو تجمل ياىرمعل

 الانا ئطعر تهحذدن اف اي تكشوأو ىلايال اهتنفأ كر تا

 | مركلابفو

 عرانلات اك قىتا ارنا صيشلا نالت انالاهز#هندحو :

 نكست ملوءانثالاةوس ماقأو فاشعلا هللة تامر كملاو 3 املغتشموهذ مراكملا قع 9 ا

 ىاف ”الادماعتدملا بع م« تعص ًافدالبلا ف عئانصلا ثنوب قاوسالا فد _ةئانثل قوس

 هنرك ذىدلارعاش اقتلوا تعم قؤاجلا لو نومألا فجل سول كلل زيت دلاخ تاكو أ

 .[[| نمدلاةريطتف تماهج دلال يت وال ىذلاءاوالاتشن لضوللا لادا لفافة حرت مده. ٍ

 ' : الامترا قمم شلاوأ ةدشنأف كلذ :

 النوكيا ءوسالو ىدد »© ةدرل ءاوالا قدستمناك م

 .الصوملا لّقتسافةيالولارغ ضد ع حثرلا ازهنكل

 لضوملا لسا كر وكل اهلك ةعمررابدلتءالو فان هزدقدب زي نيدااخملا 9 5 ىراتاالا :

 روك ذملادب زر نيدااخاهملازه قثاولا مايا ىفةينيمرأ صأ ضنا وقمةعشاا ا: :رئاح لزحأو كل ذن حرشف

 كاغتهئاهجرةماسر الدقن دعي نفذو نيةثامو نيثالثةْئس قتامو قد رطلا ف لتعاف مظع شدحف

 رثاز*



 لح اضفلا ن_هاوداعت ان : 8

 ةرون هلتب رضؤاسمب راغق
 كارم 0 ّ 1 ةرهج بك قىلكلانءاسننلا ازهقاسازكماهرك دىلاة-احالف ةفورعممدع نم تسنلاةمشدو | ضرالا 5 راثمفزاشمالا ؟ 000 وم رح 06 205 جا متت 1ك ل ا

 :١ لاقةثئاعننانااضنأ ياغالا باك ىفىربجلا ريل هدرة جرت قرك دو اعرذم ىدسف هغرذ تح هيرسشف رصخلارودض هتطاحا نع الأ 00 ا : 1 ذا هلك هن ريش نيل نمعءامس ىلع نهار هنال اعرغمهدحت قلاع قالا تح اضلاقو اداب زتوطقس وعرغم تنامودسا راسخ هل نيةعبب رنيدب زب وهتولوةيءالعلارثك أو قاغالا بحاصاهركذرددي رية رترك ذي[ هناريغ بدلا همقدرةداسم راعمو 8 . 2 همس ع ا 6 م قمل ل

 نبق وعن لا دس ث را نب ةريثعلا ىذن خرفم نبةعس ون دأب رود تابع عوت )< 5 2 3 2-0 5 . . ٠

 »ب ( ىريجا بصح ندب زب نب قؤرسم نب د م نب ة ره نبدي ربت, رج

 الاًا يش ممدامو فرعألا نجرلادسءعننلضفلالاقو لعاهللاو اطخأ دمذ غرم ةعس ولاق نموهبقل غر فموةعب روهع رغم اذحا عراصام دخلاو 1 3 2 1 5 032 8
 ةمرد نطو :رطفهثم ديال ّتلاقهبق هغرفأ ئد ىدنعام لاتف شركلا "ىلع هلت اعف هعضوو هنم ب رشف تاعفف شرك نيرلا نع عطقن ا هعطق | نيلي همت نأ ه:مهغارفدنعابملع طرشو الفقة ص اللمعف نملابادادجزوك ذملاغ رغمناك لفونلا

 هذمالت لصودةوهدناك و[

 ةيمسلا صان ىلا هناخكأو
 توللالو اقم منا | لأسامي :رتالفاهنلا رفد ذلبقاهار نك ملو ىةثلا فسون نب اخ ااهماو هنالو لأ ىهو راخالاو | ٠ تاكد ةيسلانتارسلاو || لأ ْ

 لن قماكتولو ماضل اهكرتواهلارقتعتامععحر وةك ًااهرتسستهرالو ف ريم اللافةك الاك|ةءارواهماةللةفاهتعأا
 داوطالاوتاسارلالاب1ا |١ نمهنادن رب ىداق(ىوارلالاق) اجلا ىلء هاب” نمت وها ريت ائئدللتلاقولثملابرعلاترسضق ||
 قاوهمالكربال تاذماشلا || لالهلا ف وعني كاعخللاذبعناك هنا ليقو ىومالا صيعلا ىلأ نيد.س آن بداخل 1 فراحوهو ريج 0

 لصحوهمامز هيداتقلال ١ راك موهو ماهو هتينكوديس اه سقلولاك الاباك ىالوك امزءاءرك ذاذكروك زملاد ريشا رهدلا ةإحاودادست || راكب ندمت نلبعماوهوهداو نمروهشملارعاشلا ىريمادبسلااوانسخالز خارعاش ديزي ناكوميلع عئأو |
 فرشلاولابقالاودحلا نم هل اسهم حدع ةديصقة لج نم هلوقروك ذملادب رب رعش نسا نمو ةروهشمراعش او راحتأ كاذف ةلوةعشلا ||

 ةحرش نكمالاملاضذالاو || هيلا ناورم نيسحأ دق ناكو ىومالا سلا نيناؤرم
 سددلا هتاعدقو لاخذ ١ قاوسالا ف ماشت ءانثلا وس د نكت لوءانثلا فوس اومتمأو
 ايلافتشالاوىوتتلاو || قازرالاةمسقو سوفنلا ضق:هب ومكللا هلالا لعحام اكف

 هطول فالستا روبل | قاوم ايل لال هاج نمروك ذملادب ْصنبدي زب نبدا خدبحدع روهمشملارعاشلا ثففآ || ع ىوبس آو مهأوه ل ف عام ع : 3 5 3 || نبرجأ ىلا وسنمابيشلا ةدئاز ندي هنيدي زي ةحيرت درك ذمدقت نيتيبلا نيذه نملقالاتببلاو
 كااهنرمدواصرف لا 1 كل *ىباق ه«بوعل نا ع ردم نبدي زد ىلع ضرع ناساوخ هنعهللا ىذر نا معن نام ءنن ريعس وااو ا

 || نا هىّنلمسوأ ام اظذح ادا. عة يدع ترث و ىبعصت نأ تيبأ ذاامأ ديعس هلل اقف هيبأ نب دأب زن دابعسو |
  كاهذالا هييحست لاعبيف ْ 3 رانز لاقاو نسفن نعل هنمة عدا مئاقدسعن نمابلا ةلاعد ناو هيلع ةلالدلاو كاما عل لح راذاع أ

 قدصفناذ الادب عر تتلو ْ نعتسا هللاقو لام الس ل امك لمكتال هناف 'لوساف ناو ورشا نتالو لوأم هنأق
 كوالا هل مر ئاسلا لثملا ا عد ناساوخلا د يعسراص مث ىتتاف دوم ىدسنعكزاكسفالاو دابعنمنلناكما عم ناذ لرفس ىلع اي 5
 أيا شغيملا مياسلا لقسعلا | هللاقفغ رغم نب ااعدداخأ عون نأ هللا دبع دارأ الق هنوعدولاوأ جو سانلا ةعيشودلااد.بءدوخأ هعيش ذاشراب هانحورخ الا | دانع راسالف هلع قشادابع هاخآدن زبةيضنيقارعلا اريسمأ داب ز ني هللا دمع غابام إن داسع عمغ رغما | ْ

 نمسعنش الر ءاشلاناللاف هنا لحلص أ لو هللاعف ىلع وش دقو كباحاف لهن نأ ادايعتلاسكنا

 قدقو في رشااريسغتلا

 انوع ركحااناكلا ْ
 ةروسوخ 1 ىلاهنمل صو ١ ىلع مدع ادابعتا اووذعل اعش وم رذعب الوانمعي نافلا لف نط هنال ضل نم مهضَعل عنةءامسانلا ١
 ندم ىضاقتلادرو ص ريسمالا ناك تبل هللا ةفاراعو رشات دكتوت:هرزعتالف كاءهجارشو نورك لذتشيقب رحضرأ | 1
 ناملس تاطاساا ف درط اطبأآتاى نوت نكمل واللا ذارهغ ا ارذعىصأ لذغأن اىدنءناواريثك اركش ىرزعدف و درع تاو |

 دابعمدقفلاهتوهملارت اطلا ىءاذاضما لاق منلاقىلا بتكست ى هيا ءلتتالنأ هبال باع
 مه ل 0 3 0 3-3 7 .ْ ل . 9 . م 8 دايز نيهلاد بع هنأ ىلا بيك, لو غرغمنب اةأطيتساةهحارخو هب ورع لغتش اةن اة سس لدقو ناساوت

 ( ىاث ب ناكلخنبا - 6+0

 ةسيغرلا لاكرسهطو ناخ
 فةونلانكع لف راظتنالاو

 دوحو !!ضربنرارغلاو
 ع



 اند اقاعلابابلا ا ءاسرأو
 عرفم نباراسفقلاواه ”*كةرعللارييك دانعتاكو ةادشقو ةمذذ هنامسأ طم لول ومو هركشل نسامح تاتش اح

 هبناسىلا تاكو من نملحرالاقو غر غم نبا كاك ضف اهي هدا عراد رتامودا لع ىوملاةرهدت ىلاعملاو

 0 ل لويد اهطاعتف د اشيش تناكىعل الا تيلالأ : 0 0

 9 7 : 2 35 1 1 3 ن.سسكت ن

 ىهتيض عمةعاسل اءزهىفهثب ا يل م ىمْلا | مم ىسف أ ل :اايهيلع 1

 ع نايا وعضاومة دعوى أ م شيف موي تاك هنافدنمى سفن ىثالالا اهرخؤ امو 1 2 مهل
 را لام

 م ا

 ا ةامسجت مول لك هتفيط و
 هر ' اله هبأرشلغلبدقو نام عنب دهس عمتنك د ةىئاريمالا هيأ لاف هيلع لحد مث دابع نم توم امير ْ دهتشرا, 0 مقزد

 ام لاف كتي صفى ةجا الف عوجرلاب كنذأ ”نآدب رادلا ةاطن كلنم ظل لف هيلع ترتخادقوأ 0 ْ مرمر تل روما

 تباطو .نىتح غواب نع ىنتلعأ دقو ىنتل اس نيس :صصتساو ئيترتحتاك كترتحتاد قف ىابا كرايتحما || نسلل ار رس ناطاس نا
 هيسسا هنأ ادابع غلب وك ةح ىضق /نادعب رداق نذالا ىلعتنأو مف ىنصطقتف كموقىلا عجرتلنذالا | .ياردعس هتنامفح

 ثعل مث هي رضو+ سل اولعقفدنلا» هوم دب نأ ندعي مسهل ناك موقىلا سرفهضرع ءعنملات وورك نو ا هريسمتانل مويلازرأ

 امهنذلاذدب دش ناكو امها رهمالغدرب و عرف 0 ارالاثن اكو ادرب وةكارالاىنعي نأهبلا | ر زئارسب رآلكهساب

 امهارتشاف هملءامهعار هنا ليقوهنمدايعامهزنًاقهدإووةسفنع ءرملا عسب 1لودرلا عمعرفمنباهبلاثعبقأ' .هجاوم 0 ارا عردع

 3 كدر رك ركش !عنلاف ت ا ١ رتشاامىردت ان دآةيهادناكو درب هللاق ها ا رع ا زئاقسءللكتلعدق

 . (| فيك هلاقدلج رلاعزف تييحامادبأ ةصضفلاو رامذلاو راعلاالات ب رتشاامهئئاواللاق هي راجلاهذهو || دقل ”اداجر ترا
 وهو ادانع -6 هارت هرسسو هناسلالا هلك !ةزعرلاوراصأامدقناو د رام زل نة لاق كالي دا ا رحاَر تاذأ لكن رم

 ”|لسبع « وءاطبتس |ناىف نايفس أن هر واعم ةطيلاهعونيتارعلاريمأ هللا دب عهوشأ و ناسارحريمأ |! , ةمالا ماما لاذ ىيوذا

 ْ لعمأشأ هتييلشدأ ادحأ ىرأ امهقلاووءيدنجنيبىااهسفن هو هر راخلاهز_هتعتباو ىنتعتبادتو ك نع 1 ران ءايحتمابحدق

 0 ٍ فاخأ أ لعو اسضماقديل ا مضع تأ امتئثناف هلاهاراوكنا ؛لدهشالاةفكلزتمهتل دام هاهو سفن 0 ا 0

 ” || لحرلا تكف كلذبهبلا تك اةلاقالعفاىدنعهلات ”وكست نأ امش تاوداب ز نب كلذ غل, نا ىسغن ىلع | و 0 0
 | دايعلاقو هنعمتلا ب ردي قس دنعاتو كي نادل دود[ فرك: لاح : 1 هلعفاع سيلا ىلا غرم نساىلا 1ْ ا اهبأ

 ١ ٍ هئامرغنيبابنثمسقاو هثاثاوهحالسوهس رفع بف سدس ا ىفماقملابىلابن غ رغم !ىنءاذهىرأامديحامل ١ ما 0 00

 1 امهعس ىف عرفم نال اقف مهسح ةمقرد لع ل ١ دالاو لاكنلابهسبترو :

 ||  كضرعتامالوو "ىدلاالول < ا تمم تارا رت تاطاسلا كال دشو هند
 ٍإ ٠ اذإوهلانعبالواذه لقوم 3 اننرضارش دانسمان دربأب 35 ادب هتقرافام ثدار اولطانم هلا ما دعب الا ١

 لع وقابلاتكرتفاذ_هنم دريك ةتاسسالا وعسيلاوءارم كلا لع عقيدادضالان 7 هوهو ثتعل ثد رمان ىغم ع 82 ناطالا

 ١ هسيح نعول س اذا سانلل لوي ناكف اري هسسةئداز هس -فوهو ا راما ْ هينا طلو ذا ؤو هماعناو

 ا ْ ةئهادم ىلع هلي ذريمالا د نمريتىرمعلا ذو هن رغنء فك و هدوأ نم موقع | هريمأ هيدآلجر 1 تو و هلام

 لعح وماشلاى ا اهممعي رج متةرصرلا أ ىتح ب رهف نعش ا نمهحررخأو هلق :رادايع كلذ غلب قهيساص ل اني رشم
 هنعمتلا ىضر نافع نب نا ع نبذ عيش ةك رب قطط زومعمو ابراهام دمى لقتتت 0 0 نا

 : |[ ل وا م اسما
 ٠ «.لعدر , عسب رك ذب وداي را و انا ملال رفد

 اهو 6 ميرلاف د هسمار مانأدسعب نم »* تا نم كليح تفرصأ
 نم انسوز» هلع ارك

 ةمادك هسقاوع تناك 5 ىذإام الا ىلع قه 35 .همامغلا قكعذد قريلاو ةووس لو نح 3

 ٌّغ ولاده اذا د هعفرتتيبلاو « ئدنلااذارع سمر - هقلاءنجو ب 1 :

 0 هن ب 5 ةمانقلا طار ان كلذ »ع 0 ىدع ثعبتو راغسلاة لة م 0

 . همامدلا نهلع قر ه دع وايت نم #* هماعت هس ءاححم ناك ث حراس 51

 هماهتنك دربدعب نم دع ىتبل ادر ثدرسو : انضاق دامو موحرملا :

 ب : سال



 اوبلقتفرغلارضح نوف سس سس تقع
 'دارغل.ةعاقاولزان و داليل ف

 هش فالكل ل مق والو

 رمشملا ل لوما نينو

 فقوزاوح ف هدازرىوتع
 هذهى عاش ىذلادوقنل ١

 لماعتل اهنلعد هاو رابدلا

 هجر ستكر اطقالا كلتاف
 هزاو-اهنف قدح ةلاسرهتلا
 لئالدإا نمزكحأو
 ىلعاقلطم ةلادلالوعنلاو
 'ىرسذا لونا فقوزاوج
 نماوسم لماعتلاهس دلع

 لا هكر لوهاف ع هفانعلاو ردشملانب + ىدص وعدت ةسماهأب
 همالملاهبفكتريللاو ب اصعلاب عرتي دبعلاو * هم اسلاو ىزاخلارذح

 هنهفةدلك نزلا ارك ددنعم 0 دنا وافقت نم ناعإ الع ون يال دسع بديع تعب وهل أوةتلق
 هءاعدشن او قاقتشالاب اك يدي ردنر كب وبأ هلاقىلاعت هلا ءاش ناذجحرتلا

 جارم لاب سعشل الدعت له د اوقيفتسات ركل لال 20 ١
 ىفهلوتو ىلاعت هّلاءاشن ادم رتلاهزهىف ثريا نب عسيشت# قار ذرتعد دثرسهلوغلا انهو ٍ عبالسع ىنبفف ةوعد نم * ىلغأ ىنلاءالو نا َ

 اهلنذأال ىتلااضنأ ءاكسل او :ريغص تناك اذاءاكسنذالاّمب وب هماعئابسحتءاكس جب ىخ الاتيبأأ || ٠ ب 8 0 كس 0
 ةلعهملا نيسسلا خشب ءاكسلا ودل وط نذآاهل ىجاا ءاوريشلا ودلتءاقرش لكو ضيدت ءاكس لك ١ لوعتترعلاو 1

 لكناهبف مسه دنع طباضلاو فاقاهدعب وءارلات روكس و ةم#عللانيشلا خطب ءاق رمل وفاكلاديدشت 8
 ماسشلاب قف زخؤر داك ىتحادي دش ابلط هللا ريبع هباطفو راعسأب ةرصبلا لخأ ىنختىتسدازىننءاحش فلا عرفمنبانام (ىوارلالاق) ضب هنافةرهاط نذأ هل تسيل ناورح لكو داب هناقةرهاط نذأ هلناوح 0 :
 رؤس لأن بدي واعممدر موضعي لاتفداب زنب ىلا هدر نم ةاورلافاتخاو 0

 هللاه جر هلو 01 لوعملا 5

 لو نم هيانعلا ىلعةمش اخ

 هةبادهلا نم تباأتاك

 نيدب زتهدرلبمهضعي لاقو ثا
 . تلعج مالع هللاّمذ نامطس ىلأ ناد واعم ىلع ل دهنعهللا ىد :رتاقع تن نام عنيد. عس نا لصفلا اذه
 كانلزعاف كانيل اوزَوو همم رينا ود نم ريس و هدأ نم ريخىالهللاوذ كدهعمل وذ رد لدإو

 دار ناو قاف الا اماواهدإو تدل قاهلعباهاضر' نآواهموةتننىفكوكت نأ ةاراا بسف.همأ نمربخ كمآ نا كلوقاماو 0 4 ل ا ل ا اسس *ىر_ لنا ةنادزا معلّست ةؤدرر 0 مره لان ناكل نقاما هنواعم هل ل2 ةتلذامت لناس
 ٍ - منا كلوقامأو كإثمايهذ م ةلطوغل' ءلمدن زدنا قرسام ىبابهللاوذ دز نمريستكناكلوق ْ
 امديوءرر# [فهنعهلياىذر ناطاانب رع دمربخوه ن «ىالوام او ىوةلواف ىو ةلرعاش ىوغيلو 0 0

 لرن لو (ىوارلالاق) غرم نباث دحلاانعجر # ثاس ان مالوفد أ فدي زب هماكف جسنم عسضولا تعفرو مريتفتينغأو ميف مالا تاعجو ا دلتقتلتقو مراتب تةدقل متل ىلاولا سلب ا
 ىلا قارعلاريمأ داب زن هتلاد.,عستكف ةرصبلا ىلا لق: هراعسش ًاودانز بوس وماشلاىرق ف لقتل
 لوط هيد طفوهريق ىفهكةهامدأب زى راداب زاعه غر غمنبانالوةن حدالاوهودب 0 ىلا ليقو ةيواعم

 تره هوَ .رالاةطعل ىحتملط وناتسك* نمد ره وهذ اوتسوانزرلاب :ةَذدف ناس ىلأ ىلا ىدعت و ,رهدلا
 مهدقاعللاتةعيدقو انضارعاكتهجو انموأ غض: ماشلا ىلا

 فيفخ دلال وط
 . ىقفاكتم رغنيضراعلا
 'تاريغسابالاو ماعطلا
 'ثارتكاوةنهادم عو) هدف
 لسملاهيقو سانا ةارادع
 "باب رأىلاةموعتلاو دئازلا
 3 : نمرذ:اناكو دايز ني هللا دبع تح هتنياتناكو ىديعلادو راسا نب رزنملاهراج افلح ءركت لف ريغ ”ناكو مالكا واطلب : ىلا ىثم هلا تالف هناطاس ىلعأماو هترستع ىلع لج رلاربجاغاو هزم ةيعسن لعرب كال ةرذاسيملا ماظعلاهسسلات هللاقف هي 'لاصغلا هقماو هرك ذ قوس دقو محلا فل كلا هيبر ضب ىذلاوهوتاقس قنا يلع كا تاس | 6 ازمير يسافر وسجد دم ناسا ةمظع ةراهماذ ةللاهجر | + 2 0 0 0 00 0 : 2 تعب 5 هدماجل ىصتنتل هباثا ناكو ةموكساوةسانرلا
 رذنملاهراحا هلل مذ ةرصصمل اهدو رودغاب رةوهللا ديبعهبلطو هتمدعضو عل داو كل ذيرتغاةهيلع سانلا مرك أ رو اضل : 1 رقتلاوساو

 لاقفهرفهماكف هلناد,ءعىلادو رالا نبا ماةفدسأو ىلع مقأدق غرفملانبايالادو راخلا نيارعش لذع 0 1 َْ يدون او» رادا اوكف 5 هرم. يهل سمع تعي هما ع لحداسلف ءانأف رذنملاىلاهللا لسع تعيق د و راطازب 1 1
 كن>دعو لانأ نحدما هنارذنمانهللا دمبعلامف هنرحأ لوىاق ىراو-ر نأ ذآ

 نمردلا طقتلي رب رسخلا
 ردوا رانكنو 0

 ارح هارت ريناذا همكح
 دج ذلق ماظناذإو ارخاز
 بتكو ارخافارد تاسلا

 'قلعتت او ا 2

 عار زولاو وأمل قاقواب
 ' مدقت نم ىلءهمذ ىف رأدقو

 رمالاا هيأ هللا كرك ل

 كدت كاعل هالات رذنملا ضف هلاهرذغأالو ادنأ كل ذنوكءال هتلااهال ىلع» ريت م ىأاسهو قاصهدقو
 لاقف غر فمن !ىععا دبع أو مدنع نمرذاملا رخل يطب بن المتاو تش تاىدنع كرك ش
 هتيدك لع تعفن آو ناوعن' دمعس ىلع ىسفنل هنري ادامع ىنبدحام سان لاقف ادار ع هر ترصصام نش 4 00

 ها ررل ف نائم عمام هذونأ كال ”معاننا هلعلو لصإلابا 8 كائمايهذ هلوق 3

 ا

 1 ا ا

 تدييطا تن نسير



 3 هأ وهنمراظاماوهدعبامليادب ئفاشلادادحأ نمد>وهو سماحلا انه طقس فانمذبعنءأ هلوق« 0
 001002222222222 هيا ىع لد اع فاو
 واحال هناتنذط ردكسامأامعسج ) رهاوز نموز مدّقلا خب 0

 ىنلماع هلك قط نعل دعف شا رقدحات وو هب واعم ل-ؤدان زلقعنم
ٍْ 0 

 ةلاسو قهيثك امهنانعررد

 هجرلاق هبايحأىلااهلسرأ

 نح كاحبلا كانو ل
 انو داعتلاو ىأتلا مالا

 فوشلا مي راب نم همهد

 ماهجباحمىنابااقرن ماش نك تنكف برضو مشو مرغو سد نم هوركم لكن ىناواذتد عجتلكبأ|
 ||[  ترص دقق هسيلعمدنباهف ىرح نت فام الا كاش نمي رهاموا طناف هنفاعمط هءامىاراق
 | ءاتفف هانذأب نأ هلأس ةيواعمنيديزت ىلا بتكو «سبح صاف ت "شام عن صاف أف كب ديفثالا

 ىدنج ىهةريشع هلنافءسفنغلببالو كناطلسد شد وملكتي اع هلواثت ن كملو هلةقو كابادب زب هيلا بتكس
 نمسك ناو ىنمو مهم دولا هنا ملعاو كلذرذحافكنمدوقلاب الا عنتتالو ىنم هإت5ب ىذ رن الو ىتناطن وأ

 اذيبن ىسف رغم نباي ص افهتلادببعىلءباتكلادروف ظيغلان مشت ةحود:ءاهفا:نودفكلو هسفنب | جعاول نمءارتعاو مارغلاو

 نمل هللا ديبعل لف طقسف هفعضأ قحمنم رجا مهماع 3 وهءاعد وعض ودهن دوعيلدا 2 أوس ٌ بعلو نيعل ١ نع مكتعلط

 : : لاف لستغاا لف اوأعفف لسع نأ هيض اق توعتأ |
 00 كاوبلا ماظعلا ف كنم طءار « ىوقوتعفامءاملال | تنناو لاحر لا ناكرلا

 ا مست نات دبحاق انيلع لس هناللاتف هر وقغلا هذه هلت رتا فيك هللا ديبعل ليقو سل ال اهلي دس عهدرف |! لاصتالا لبحاتتس نم .
 أ 1 [ رب رفلا قاطن اهم طيخالق

 تمز ونيبلابارعاننب

 ةديدعت ابيب ةلجسنمداب زن دايعفغ رفمننا هلاقام ناكو هيلعتوب زول
 رشابت كفن ادهشاف م عادصتا,كبعةبعشرسشف « برح نب ةيواعم ىدوأ اذا 1١ يسبكاملعلاالا اهلعبالو

 عايتواوديدش لح و ىلع + سادبفضأ ناك نكسلو ني« عانقلا ةعضاو نايس انآ (اهفهلو)
 قالا لجرلانعةلغلغم د ره نمي واعم غلبا الآ اضألاقو | ىداؤمي هلعوانتاباب
 داب نم كججرنادهشاف « ىناز كوبل اي تأ ىذرتو « فع كونأ لاقي نأ ب ضغتأ ا

 1 نادربغ ةيمم نمرضصو « ادايز تدلواهخادهشاو * ثانالا داونم لي فلامحرك 1 : 0
 | نيتاسح نجرلا دبع ليقو ديلولا فأل وق نم هذخأ ثلاثلا تببلاداب ز نمئلجو تأ د هشاف هلوقثاق | 00 0 ا

 ظ : هلوقىهوتادأ ل نمتيب ف هنعهتلاىضرىراصنالاث اثأ| كيلاقاوشأو ىدجو
 00 ماعنلا لارنمبعسلا لاك أ شد رقنمكلانا كرمعل ' مص

 1 ةدحومءاباهدعي وفاقلا نوكسوةلجهملا نيسلا مشن بدسلاو م-رلاوهو مالا ديد شنو ةزمهل ارسكملالا ٍ 0 ا 0

 . || انولاقتايبالاءذهو ماعنلاداووهو مالورخ 1 وة زمهاهدعب وءارلا تشب لأرلاوةقانلاداو نمرك ذلاوهو | 0 0 00
 .. ||| ةعاضرلا نمءامنأ ناكو رسوم. عدنا ىلصىنلا معنباوهو بلطملادبعنثرخلا نب ناس ف[ ىفتاسح || 0 0 ْ
 ا | اكو سو هيلعهللا صمت 7 رب اههش سانلا ريك ٠ نم ناكو ةيدعسلابب ودى ةنبا ةعلح امهتعضرأ ا 0 1 1

 اضأ هلوة كلذ نموةيهملاتاسالاءزهكلذ نق هنعب واح تاسج-ناكوءاصه دمه | 0 أ هن ديصق
 هنهتبج افادحتومهوي ءافطا يدق فةلفلغم ع ىنعنابفساب خابأالا |١ ٠ 420 سم نيطاسالاا
 . .ءادقلا كريم اك رشف ي ءيكلتسلومودع أ ع ءازملا كاذفهسادنعو .. 1[ 5 2 5 ا
 | اهقضراعدقوا ماو

 زاتفتاغ اوداعمافيك

 هما
 هعيهدم

 ا ءاقو تنم دم ضرع #2 ىضذرعوءدلاوو يأ ناق

 يىصتعتو ليسخفتلاتاودانمام_ممالرسشو ريخ ل جال لعل |لهال مالك هبفءادغل ا( كريسك اكرشف هلودو ْ 0 ل 00 ا إما كسلا طاف

 | ىنلانوهش اوفاك نذإاةعاملاوتلقكل ذى هل ملس .وهيلعهللاى ص ىنلا سه: ناسح هراجأاغناو ةكراشملا
 || بلاط نأ نب ر ةعجو بلاط ىنأ نب ىلع نب نرسل ساو روك نمل ناي غسول ةيستتمتيب له نم سو هيلعمتلا لضا ايي روما
 ثايفسابأ تام نيعجسأ مهنعهللا ىذر ىفاشلاد-وهو فانمدسبع نم م بلال اديعنن سابعلا نت 3 يوكل 5-7
 كال سوءيلع تلا لص يلا غم رخنوممالسا نسحو ةرعسولا نمةنماثلاةنسل ىف كلذ تاكو متل ماع مسا ْ ل 0
 ٠ ىكصوننلا عماوتيث نيذااةعب سلا دخأ قاف سول أ ناك نينح مون ن رولسملا مز ماالو نيكو تاع ا ّ 0 3 0
 ٠ || ق.قرلا نمسا رافال 7 ةئس مئانغلا نماوبسكو مهل ةرصنلا ثناكو عبملا تر سملا عجرتحيلسو بهما 0 00 0

 ا تايفسوبأناكو هعضوماذهسزلو لوط: كلذفح سشثلاو مهقلط اف مهماع مسوهيلعهللا لص ىنلا نم ْ

 رحال ١ 6-5 اهنابيغدلا تي تاتاههو
 ماعموفقوفاهارذ ثودو



 ميرو

 لئاشلاوهوةساجلاءارعش نموهو( خر فم نب اثبدح ىلا اع ر)هئاعه نم مدنا هنمءايح لسأ ذم ٠
 بلطم نافامإ له ماع مالس د« بنيز لبللارخآ انتقرط الأ
 تنك ىتسحاح متئاو فكشف 35 انثد رقت الو انين تلاقو

 ىعلامْئئالثل !ليق]هوتاّعف *« تءعامنيثالثلادسعن له تولوعي

 بك وهلا نمىرعب بشت دب « اك اكن اتيشلا بطخخ لجدة 0
 : تاسدالاذهةلج ىف ريبكسلاهخح راقى سل دئالارتظمرك ذوأ]

 1 زترءدالواريغم #*«.صلاساغق ماوسلاترعذال

 ادنحا ناىئيندصر اءانملاو « اجسضةفاخنلا ىلع ىطءامون

 هلئائدر نيس الةف هنعهنلا ذر صاقو فأني دعس نب رعدمدعم اًشيدعيل اريساه بر قاإ ف داءز نبا اي

 نيدلاس ممم راب نمتل شنو ديرب امانههنم ف رعاف كدحو لوأكا عفش و مسو هيلع هللا ىلصهّرحو 0

 || هاعهسىذلا ظءاولاىز ولا نمميرقلا نأ نيدلا لا جب ظفاحسا طبسسب فورعملا لغزة نب سور لفملا أ | 0
 اتةداتسللانارنعراتو ا نيس اوةعساتلاة نسل ىفلاقفنينسلا قل عهبتردقو قشمدبادا<#نبعب رآقطخ هني ارونامزلاذ م 0

 ةهد نمقدشمدلاسعا نمي رتىهوذإوملاذاهدعبو واولانوكسوءارلا مدضو ميلا تش 3 ورح وت 0 ما دم كوخ ريح قالو | تت“ ردم ةنامةنس ف دايز نيدابهتامسستلا باك ىتاطةبلاونأ لاقو لعأهّنئاو ةرحسملل نيتسو عد 0 0 ل ا أ تس ف غر ذم نبدي زي تام ثي.دخحارخ 1 ىف لاقفااب ز ىبعمخرشمن يدب زبثيدحصقتادعب ةرعسملا || ٠

 ىلادي رصاازابدلا ركسع ضعب لضو انو رصا ازواج ريثك ئبشحولاريجنماهضرأ نوكي وصح
 اهدلعاومافأ قش مدي زئمون تنكو ةبك اطناىلا ماشلاركسعب اوه وقوةناسمسو نيتسةنسءانئاىفماشلا| ٠
 انهاهرك دن نأ لصتبب رغةيضقب مهنعب قري و ةنسسلا نمنابعش لس قرصم اوان دفا اوداعمتالبلق || 0

 ارلاذمنأو ردا نمصخن ماَعف ايش د.ةدالوهو كلذ لعشن الماك امو ثكموأشهنقأأ| ٠ ع

 لوي لسوءيل هللا ىلص ىنلاناكو اهقراشي لو لسوهياع هللا ىلص ىنلا لب ماهاكس مدع 1 للا[

 بابش نمثرحلانينابفسوبألاستف ةنيللاب هلدهشو بلاملاديعنيةزج نمفاتميقنوكيتأوجر الخاأ] ٠
 لدقو اها مما هلسيل هترثك همس ثولوةر ءامل علارثك و ملعأهللاد ةزللا لهأ نامتفد .سوأةنا لهأ :

 لسو«يلعهللا ىلسهنلالوسرلاهسأر عفرام هنالاشي وريال نايغسوتًا وهو هو أ ةريخملاليقوةريشملاهعساأ] ٠

 3 ع |١ هللا دس عز ئموناهريماوةف ل[نانسحلا 5 ة:صالا قهر واعم نسدب زب زانيس هناهنمكلذ مد ٠ ملعف ||
 هلذو نامزلاءاو الد تشن ١ 10 8 و 0 ِ 0 6 نم

 مالس كيلع 0 ا ىف ن طال ىناهنع هللا ىذر نيس | ىلا تك" نايفسس ىنأ نمي واعمناىددرو ى .رحامىرسو فطاارهنع 8 كيلع انندلاةزعابف || . 0 2 1 ١

 أ هلا ىضر زي رعلادبعزت رعزءىورو كااهرغتغافابتكردأوتددو واهراهطا نمثل د.الوةوزتك سار

 || هياعمّما صدقا لوسرنمءاسحاهتا خدام ةنلا ىناشد أوى هتلارغغونيسحلا هلثق نمتنك وللاقهناهنعأ ٠
 |١ هوبا هل عفش لاق ةَماعل امون نيسملا قو ىفلوةتام ىناودعلاردب ثبهنراخس دايز نيهليادنيعلاقورا_بو 00

 1 مجذف اولاقام ىلعاريثك ًايشةيس؛حولارجلانم اوداطصاوةروك ٍناادو رح ىلءاولزن يب ىهوابشنارغل 1

 رو لذداةنالاو تطال قدازن مطناان راقالو حضن ملف داثعملا عطل امك ضطوا اراتجس عاجلا نمدسحاو |||

 || ندد و قهباعي س
 أ( رهاط مسولا تدون ىدنعنذآلا كاتاورضحأ قم ديلا اواسواسأةروج مارب وهاذافءارةفاسمسو هنذأ أ

 'لوام نمروج مارهماذهو ىفوكلا ملا وهو دوس ىب مسولا عضوموءابهلاك ىبناىلا نذالارعش قردقو ||
 025552222222222 22جوجسجسسجوسسسم

 ماسر ثروأاباطملا نانع

 ناتىوهعل !"ةراغلا ىه

 اهانتاف

 مارح ىلع ايندلا ىملكف
 تزامطاوابنعسفتلاالس |
 اهأن ا

 ماطف هارعدق يضر وأس |
 ناولش رهدلا هاهس بصل

 هي
 مايهه ام باغالامو ىسمأق ٍ

 دعت لا فال نءاعك

 هك امها

 ١ سال نافية 2

 | ماحو
 حول ن عدا !شوفن تو

 ىئ :رطاخ ا

 مالم يفرج ناكى ضاق |
 اهن اكرادتل اريط اسأت يسن |

 مانت 0 ادق لامل تب دخ

 اهلالدواهبمت قاعأك ىلا
 م اسودوأاس امتعتنا مآ

 قرع دق بيش نيح قع

 ماختوهو رعشلا ماهدداعو
 َن :راغا لق ف عض 2

 ىوعلا ىلع

 ةهشملاججلا حب رفىهالذ

 هليك
 مانسوب راغعامم تحلو 39

 (ةم)
 ريسغتثر وأامزريشع مد
 ةريسع

 مدلكبواةااىفمالكبرو'
 تارسملا تامزأ مدل
 تضقناو



 تاوو ثصام كاءرسف
 اهثلو
 ماود نولامنكلو مودا

 ةعاسةرسملاب تضقتزوهد
 ماعةعاسملابىلوت ناو

 قدمأ يح +ااردهليذ

 ماه«مومغلاوةامحلوطب ٠

 5 رعماعلكح روفر عىزأ
 ماسو لاذ ل و> ماح ماحامو

 قوفخ نس 11 تكا
 ةعينص

 مامذ ( ىداىسني ناتابه 7

 تعجو نامزلاءانبأ داتع 5

 مائف كادر امائف هيلع

 لاو راوطالا تادست

 0 اهدقع

 ماظن تامْزلادح نمددبو

 فراخملا مالس ارا تك

 ىيدهلاو
 مارضلالضلا نارينل تشو

 ْش ادرماسرص لعلارب رس تاكو

 ىف عسسل ابابقلا اش

 ماظع

 هبارغ راطنالاعفراتنتم

 م و ناكل عمار رع / رع

 هلا د تأ نعلحدقف 0 هل

 مادقت ان داحلاى دي لئا وع

 تاسمارلاه بلع ترف
 اهلونذ
 ماعد هنمشورع تن 0

 تان اجوهلا تان راذإا ات
000 

 م و و "آم قس لق

 : هلهأ ةناهملا ارادىلا قمسو

 ماض لازب الريسأ قفانسد

 ةمكحو ل ءليقلق لاق.

 كيلا تطادارقالك امو

1 

 ىرولا ىلعرتاراترهذلإف

 / ماقسوتح سيو هيجل 00

 لاقفرصعسنملتادصقامالز زاناااهمف رك ذىتلا هتديصت ىف ساو ولأ رك ذوو روهشملا كدا

 ناوطط نع ن(نةردلا رع دي نعد سناك لد
 ا هيلعلاز الهزال. ندشدملا مو نوثاهدعب وةدد ملام اهلا عتو ةلمولالادلاب د وممملا مط نحس دم او

 : : فسول نب ره نيدرجلا ند#فيلأت مولعلا عام اك" قددح وازهدع مث تابضلا نم ناخدلا لم

 ا ريعلاديصباعلو 1 هنالروح مار هم يعد وافاك الاىذرواس نيمار مب نير و> مار مت تزراو دا

 ربها ل مهكامةدمشبسح غش همالك ىبتنااضدأ ىلهالاو ىش-ولا راج اوه

 8 نيكس ةنس قمح ذناىلاروح مار مهو ذنمراسجلا تل تر ارادت علا

 ١ ىاوة صمون دب ودان زثد دة جرتلاهذهقرركت دقوتلق ءاهتلاورتك اودنسةئامتامترادقمةئامّجسو

 |١ ىلا فود دق باي سالا هذهفرعن ال نمو مهقع رغم ديزن اهلاف ىلاراعشالا هذهو ب واعمو نانغس

 أ ةزودقملا فد ردع ركولأ هرك ذىذلا كام ارب أ تالوقافارصتةخأيثاتمدرونفاهماع عالطالا

 وهواهف هلوغ ىذلاث يمل يق ةووهشملا

 ىوحدق نوذ ف تخلاهأو د حا 03 ىو ريدا أس فن ت ساو

 0 ا تلو عب راو لدعم دكت ل ارق جل ريشا ولا ون لة دات عج دول كلوامدحل تاك

 ا ةماطاك لى لاا راسالفت 0 واسالا نماشيد هعمتعشى رسل مهملع شر قش سس .راقدالتىل ع رذندم هوقهنلع

 ا هود ءووهحئامط ىلاهوعف دذ مم ىلا او دمعف اذه عم ىذت نبأ ىلا اولافاهريدش إو و ترغمادالب شو اورظنو

 أ القمع ودتشا ىتةمفوح ىفماعطلارقتساا كلذ لعفف كلا ماعط ىف مسلا كلذ قلنا هملاناسحالاب
 1 دقلناىرسك كإملاىلاانلىتك انةلاط هز هن ات ءابدقكنا 4 الاقق يلعاول. ندا ذةرواسالا لسع

 ١ أ ناكوتكمب دروب ىلا دلل فيا كاع ردتاغ رح ااا نإف كاذب مهل بتكف عوحرلا ىفانل تنذا
 | ددشتومملا | ضو هل ءوملانيسسلا مضي ةيعمماطعاف هاربا فه اعف قلاب رعلا بيبط ةدلك نبش رت ااه
 ايا مهاط ع دقى 0 ودنع :راغصأ ”ةلمهلا نيدعلا ةبادسع :وءاهورج 1 ةواهتح نمةانثملاءاملا

 هاطعأ املج ىف ريما

 ١ تاكو لاعتهّياءاش نادابزثد د لدن نم غارفلادعب كل ذرب أبسو انزلارهذع هللا ذرة بعسش نب ةريغملا ا

 5: هداف اف عراك اا ا 2 رح

 لودوكر ول هنلاوهع-والرابجلاو .عناك مك ملعأهللاوهتلطأ اوهعنو
 ١ نافل ىلءو شيعي تاك مموحذي

 ٍْ اهضرآ ف دورحءذهورثك ًوأةنسةلاهغام شاع هلءلراجلااذهو ةرمعملاتاناو ردك أ نمشحولاراج

 || ني ثرخلانا ثقي رطلا فتافةلعلا ةءلعتضقئئاق 0 رب بخس اون أ لتراث ع
 ا ن.دابز للاعب ناكو دنع شا ارفىلعا دايز ةمه«تداوفةروك ذملاةيعسروك ذملااديبعجو ز ىفقثلاةدلك

 | ىلاعتهّنناءاش نا قا سأك ةهرواعم هقحلتسن نأ لبق كل ذوهمأ نم اداب زو هيبأ نءاداب ز روةيع»نت داي زودينع

 1 روهشملا اصلا اوهوحورمشم نب عفت لاقي دروك ذم ةدلكننثرحلا نب عيفنةركرابأاشيأ ةيعمتالوو ْ

 ١ ىلءاورهش نذلا مهدعل رالاةوحخالاع اودو ثرذسا نم عفانو دبعم نبل شاضبأ تداووهنعهللا ىطرهتينكب

 ١ 1 ةروك ذالاةيو-ىل دادرتلابةلهاجلا ىف مهتي نا يفسىنأ نب هب واعمدلاو ىومالا ب رحب رذص نام سوبأ

 : ةياهلاهتمتروهطو ريك اذان بر تا مدمس عاهجو ز شارف ىلع هتدلوا مكتلوةدلاكل:ىفاداب زةيم- تداوف

 : 3 ا ناطا1لا نر عناق :-ريثكلالعلاوءاهدلاوةحاضفلابترعلا ف نب روهشملاءابامن ادح و هوةغالبلاو

 ْ نامه نيااذان زابتكتسافةرصبلا ىلع هنعدقلا يدر ىرعشالاو ومان لمعتسا دة تاكهنعهّنلاىذر

 : مثمهردنلاب لرأس عدلا ىذر رع هيب نأ موس نأ دسنع نم هللا ىضر را

 . || دان زاك فل لعفامهللاق كلذ دعب هلع مدقاسل فدا زاهد ف ل [عاضد م !لاقف ئىطمامدعباهرك دن
 1 وم ىلا فاك لماحت نا لهدا زاب ك غلا عاضامل اعف ءانأ ىدنهتقتعافاديبعاهمبتي رتشالاق

ةطخخ» نءذلذ نك منانينمؤلا اريمأاب منلاقهتةناكك نعل از ءفئرعشالا
 || مقلاق ةطخ» نع سيللاف 

 هان" 7 0 2
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 ئئلكحاسن كشته حسم ك0 سم سس و

 امركشب | نأ نينيصخلاايأداي ز دعب ىدوموب ب تكتساو كا ةعرضف ىلع سانل لأنا ت>زك لاق كاذبه ماتا هي 6 3 20 , عزه 6. .٠ ل ماك م 3

 ةزعب تاوهلاو نوم زعف هنعهتلا ىضررعتاكوربنا نمه.فشنلا داب )توك أب حا لح ررصبلا نمهيلعدفواذا هنعهللا ىذررع ماينهستع سانلاوهدناعب ]| ثاكو اطوسكبتاكع نق ناهبلابتكف هنم رح ىف نكلفاراك هنعمل ىدرر ىلا بتكسذ ىريذعأ اربلا

 ماتم ةايحلاكيتاهفهبن# || لضف ىلعسانلا لج ا نأ تهزكن كلو عر كتلزءاملاةو هلزع م ةرصبلالاسعا ضعب ىلع هلمعتس أذ
 رعشاو 0 : جوس ملة خخ باصحشو ههجو نم عمجرف ناي عقودا سف حال#صا فدسنعي دقءنعهللأ ى ذر رغناكو كإَةَع

 00 1 اهلذر ول لاةفداصعي ب رعلا قاسل شد رقنممالغلااذ_هناك ولهتلاوامأ اعلا نب ور ملا. ةفاهاشمسانلا

 اول رنم كاد نئيأد لاقت. ةسإلب وهمودنعدق يضر بلاط أسيل 4لاقق مآ سردؤ هشوعنلا فرع الذان...
 ىرق صعق ّ ْ نافسوت أ لاةفتانفسانا>اهملاقانأ | ٠

 0 1 ١ نحر رو اعالا سا لعق 2 صخت فولوا هللاوامأ

 : داؤغلارُع مهن رثو « افق قلماعتلاط دقو * دابر نع ةلاقملا نكست تاو ماعلا اتانرسار ىلع : 00 لنج مع هنالك 0
 : 5 ١

 ا ٍْ هيئاكشف داسفلاطصاو ىبحو ىجودالبلا طمخذ سراقىلا اداب زهحو«:ءهللاىذر ىلءىلا مال ار اضانلف اهاهالاث نهاسفامواهعدف

1 

 ءالا : لاقت ٍ هتك ثر عش ههفوهنعهللا ىذر ىلعىلا هباكرهحوو لعشي لذ هنعهللا ىذر ىلع ىلع هداسفأ مو رب هر واعم 0 اوسوةيغرابف 0-89 6 : 1 8 9 ُ : ُ 3 | غلا 00 د ايلا 3 3 15

 ريصلابالاهسق تن أ اممهدي رثام كرَدن ناو ىدنعكاذا ل هأتنأو الاك تمل وامل :لوامىنا ىلع هم انتكف

 قيد واعمتاوأت اريمالوامست اهم قست الهنعهنناىذررع نمزةتاذ نافس ى أ نهتناك اغ اويل او
 اهتكلم |

 تنواسندلا كل تنادو !
 مامه 0 ها 2 2 2

 ا نوكل»بلق فيلا تدسصقوهيلادارزةلاممسادب واعمداراروهشموهاك هيواعمىلاسمالا ضو مهنعهلا ١ ني-فةفاشلا جانتي | قذر نسم اءدإو كوومتعدللا ىذر لكل ناد عتضاع ىلع | 0
 ١ ضصاغلانن ورعو ىلع ةرضع هدأ نمردسص ىذلا لولا كلذ, قاعتف هسنعدللا ىذر ىلع عم ناك ايدعم 0

 اب ارهدتاذالاءتم مو تاةركياباءاحأ ملباسلف نايغسس بأن دايز هللاقيراصفةرعسملا نيعب رأو عسب رأةنسسىفاداب زقدتساف | ٠
 ١ تلعامهّيلاو همبأ نم تن اوهمآَف را نهلاقو ادادملك,الت ا انمع فلح كل ذب يضر هنا ةطتسأ هي واععم

 برونساونأ كده. لاق ناكل ادازأرف القمالسلاودرذحا مث هرد>اقه فل نمو هيدن نيد نمءرم ا

 مان ءطتستلاكتزنو

 نابتدؤاكتاواراربلا نيف[ اهارن نادنر | مسوهلعهللا لد ىلا و رنايغس ىلاتند ةيدبح مان عنصت أ مول: و طقنا.ةساناتارةع# 51 ماج لاذع مع شدا | : 1 1 ْ

 لوألا لاحنع ضوالا لد |١ هخالوق رك ذه واعم معزوهعز ىلعمتسشا اهنالةيبح ما ىلع لو دلاداراف ةنيدملا لخدو هب واعم نمز مارا سوف ذلاوأ انما نيبو || داب جوةهظةمرح ل سوديل ءهملاىلصهتالوسو نم لن ةيبصم نماهلا فاه ارت او هنصضن هتبخ نا
 || لحانمرز' موج هنا لبقو اههاعلوشدلا ف هنذأت اوهتيح ةيديح مانا ليةو كلذ نع فرصن اف ركنا |
 ملقم ترفل قرت قود مول هنعص انوهو هيواعم لعلب دقو الات لك ىلعتسصتلاعدباهاربخةركباباهللاىزحلاقوةركبى أ لوق ||
 سدت نمفولأ مدا | ىارعلا كل تحخودنينمؤملا ربمأ ابدأي زلاَمف ةرواعم هي بعاق سفن دق ءاهتلج مول لجان ادههعملتسجو
 مضر ا كلذتاعذذاَكئاأمأ لاذ اسلحه واعم ندب سا تاكواه هرس قواها كلا تاجواه در واهر كل تيبح وا

 مارعو ىلا ىست ةكوش مهلا تب روك .س> هرواعم هللاعفرئانملا ىلا املا نمو تامفس نا ىلا ليد بع نمو شا رقىلا ف .قث نم كانلناناق |
 هبلع مهامىلع مهلهف | مدع اديبعءاباداب ز ىرتشالاق قع نبانعبتاكلاريب زل اود يربح ىنت ادملا نسم اونأ لاقو ىدانزك

 : مهلوحو | كلذ رعافلاف ىلأ هنتي رتشا لاق كئاط نتن ث لؤاب تعنصام للان هن عه ىذر درع ىلعدان ذ | ٠

 بطتامدانوالاىذلابامو | | انيلع مسمن رثكسسالخرلاالا دست لول هر واعماب هللاقف ى ”ومالا كسل انن ناو صودخا كسلا نب نجلا ماهل ن ورمضرذح علا نم ١ كيك م : ش كدع هذ وةيماونن هيلع لد داذأب زن واعم عدا الو هانا واعمىاتسا قانبازهوهنعهلنلا ىذررع 1 ْ
 ةموق عيلط هناهلناوثاورملاّةف علك اذهان سا لاقو كسلس ا نب ناو سه هيدح ا ىلع واعمليقافةلذوةلق |
 مارانياوذاعتعنصامو .. | ناورالاقمث داب ز قو قءرعسم لب لا قاطد هناتاعل ىزواتو ىل> الو)هللاوب واعملاق فاطنأم 0

 دوه لهودادشنأشامو ناديلاةاباعتةاضدقل © رسدك نيةيواعم غلتأ الآ .. لاقف ننعم“ |
 مادم«:م شيعلاوهتنح | تار كوبل اَمِبِتاىضرتو دي فع كون لاقي نابضغتأ 0-

 مهلاغفنونلابي روهعإلا ||| ديعلماغرفمندب زلىهلهفالخا,مفوغرفمنيدب زيرحلاةيوسنمتاسالاءنسهتقب رك ذمدخت دقو
 ماع :ر ماع را اقابط أ تحت مهف أ د دسسد نعم سس متع عج ع جم جس جس جكس مع 227



 ميصأو اثر داحأ اوسسمأو 3 55

 | ماهو جتلاداوءابح ٠
 هفدادنا نعلزتالا هنعهّللاىضر نسما باتصال سنك ىذا نامالا ف تاكومنع هللا ذو بلاط ىنأ نم ىلع 1

 دووتامالانمانبادحالاندتاك امتلعرشف دعباما دا ز ا نسا نمداب ز ىلا نسا فتكف واعملا| ماثحو ا كممدح و مانت

 ١ فيش هل وطةرصقهذهو

 قساف كبك نان هناندعبامأ نسحل ا ىلا نايف ىنأ نيدأب ز نمهيلا بتكو بضغ تاس ىلا ىلاهبسأب لو | ار بع
 20 هدا هازل تاما سلا واحلا
 | .ةدرصق قاما لعلاب
 | تارعفلاةرادبءاوثلالاط

 ْ ةرارقبو ركل ا ىوثم
 5 ناعساإلا

 7 رس ء او اللا وعم
 ىدرلا

 | ةبايغ بوطللا ىوأم
 : 6 8 1 نتاوحإلا
 هييثرب الن مك حي و نسا ناق هيباىلا هيسنتالوهع-أب نسم اىلا كاك اماو ناسلالودنب لسس هات 00 ولاء 0 ١

 هللا لوسر تزن ةعط اق ضو دتلكو هش ىلا اتعلم بلاط قل ها ا ا را
 وسر تنب ةمط اه ىهو هتلكو همأ ىلا مأهنعهللاىذر بلاط ىنأ نب ىلعوهوهابأتر هتساقأ تاوحرلا تارم علان ععانهمهمىف

 ْ هلكحالا نعراز لا طق

 ايلاوةفوكتلاهيبأ ن اداب زمدقالف هنعمل !ىذر بلاط أن يىلع ةعيش نمس+ثدبعنيبيبس تين لك اتاطوالاو لهالا اسنان 0
 كصذاىذلا بسلا ام نسحلا هللاق هنعمل ىذ ر ىلع نب نسا !ىلءلزنف هند دملاةأَف هباطوهفاعا الع ا تقلا 1 0 ١

 مهلامهلنيلسملا نملحرىلاتدعكناةدعباما نك اهلا بتكف هيداب ز عسياصو ةتصق هل رك نفل عزا وأ 3 هاد

 هلامهتلعددراو هراد4نافاذهى باك كان اذاق هلايعو هلام تذدأو هرادهيلعتمدهف ميماعامةيلعو | ناك لك قافدت ىلا

 قدام مل اقم سلسال نامفس يدا ز نولي ز ملا بتكش ف مفتش يأ دهان هلع | ٠ رب دي
 / تامزب مهتافوأ الوالك

 | مجرب مهرتامتودبت
 | ناساريغب مهرواكت ىرخت

 | 1! نمةيتملب لعرسانيب
 |تاوضرلاةضورن ديغرلا شدع
 ١) ةماركلا لسل-ىف لاتخم

 ٍ : : انها

 0 ناحسلاةحاس قاهرة سم

 هلابب رعملام هلاثذا
 هابأ مشت نسما ىلا كراك اذ نمواهلتمىأ ارنوكب كف ةيهسنم ىذلاامأو مْزحو ل3 نايس ىنأ ٍ نابسطا قس يلام هلادب و

 قواد بيعىلات سن: تنك ذا كلو الو نسما نم قسفلانكوأ تن الىرمعلوؤ غلاب ةلضرعتو ادار دقتلاةعار هاه ىرف

 ٌ هنقلل ١ عفش اسهفهعيشبسشامأ وكعض'مكاذناق كدا :راهسفنب ادن نس اتاك ت اقدنب أ نمقسغلاب ١ تأ سحاعأر ل أ

 نياوحرس نب ديعسأ كسىفاملفنانهناك كيلعمدقاذاةكنم هءىلو اوه نمىلا كس غن نع هتعذد ظذ. ا نس لاو ع ىوهخ

 4 * ناوحرلاهيىرامتاكف

 ا

[ 



 ءاشناومدنع ماق ا ءاش نافل ه.- امرك نأ نسل | ىلا تناك دقف هلاممتل هددراوةي ودق الور 0

857 
 تتسع تاس هج دعو مامن.

 هيب نأ ىلا بسنت الو همأ مس او هعساب نسل ا ىلا كنا اماوتالالودبب ناطاس باعك سلق ه رطب لا عتخلا ا

 كلمأال ةّدلكو هّمآىلا مآ بلاط ىلأ نب ىلعوهومابأ ت هر اودرلا يعرب الن مثل. ونسالاناف 0

 دان ز نيهللادنيعلاقو مالسلاو لقعت تن ؟ ناهز كات مسويه هللا لصدنلا لوسز تنبةمط اف 4و ١

 خرفمتبالوقنمىلعدش أ ئشبثيعشام]
 تجم تانله د ريثعم تركفنا لورا 300 اًنيالا 5 0

 ريهاجلا ىف شا رق نم اهنانا 5 تاعاموتشاعام ةمهستش

 بعلابعأنمىدنعةركب انأو اهفايو ادانزنا

 بالمهلكو تا محرف د اوةلخ هثالثلاحز مه

 35 رعوعنت ا ازهوىلوم * اذولوعناك ىثر اذ

 ةيعسدالوأ عفانوةر 9 1

 هللا لست الوسرنا ىو رو همالسا حصن سيلو مالسالا لوأ فتامو روه ثملابرعلا بيبطوهوةر وجل |

 زئاح هنا ىلع كلذ لدذ هيلزن ص ص ىدغصوت سس :دلكن بث رع اق أد ناصاقو ين نيدعسمأ لسوديلع ا 0 ١

 وهو مهموأق ةسغاؤملانمثرخلانءثرخاهداوناكو هلهأ نماوفاك اذابطلا ىف رغكلالهأ رواشبتأ ||
 : قتامهناؤ هداوالاهقعالس ناك ةداك نثرملان الاعب ومنع لا تهننا ىذرةياعتلا هله فدو دعم : 3 5

 مءاراهدعي و فاكل انوكسوةدسو !اءابلا شن ىهو تلق 5 ركل نعل ان 2 :ههللاىذرةرك وأ : 3 ١

 هيلعهتلا ىسصهتلالو ا (هريغاهكح مة فيعض ةغا ىهواضرأ تذلاب اهاكتنيعلا باك ب حاض ||

 اذهلف نيدلا فالتخالث اريل نم مورعتوهفالاو لسأ ثرخانالوة:نمدنعا ذهاعروق أب 0 اريم مترك 1

 ةيه-ىهوةدسحاومهّمأو ىقثلاةدلك ن.ثرلانباهنالوقد تاكو مفانو مسوءيلعهّنلا لهنا لوسر 0

 نملوأ تآتسرهغلاءاعمىذأا هباك ىعدنلا تيار 5< ذو هلم" نال مسولكو لوي ف يكف ثرطاىلا 1 3

 ىلع هياوروظتسا وسهل لاقو هداولكلذ د ل عدمت ىلعو هءلغن هانم ندا ز بانا ناك 0

 لوقيفهاقلي و 6 :رككول اثاكورامتلافصنةرامالار ادنم جر ناكو : و هرب لا ىلا أرغم فروق ناكل

 وللي ةٌارصا ىلابهذن تاكواولاةر وزءالو رار ريمالان الو و ةحام فلوق ريمالا هذي نا

 ةرهج باك قىلكلانءالاقو ىعشملا ب هونبثرذعا نب .:ءنب جالا[ هجوزو ور عنب ليج مأ

 ( فان - ناكاخنا كك مه

 ؟ميمداعناموب ؛

 هداتعاف [

 لاهالا نءرابدلا تأن
 ارذلاوأ

 قادأو لذاساب ترواسحتو :

 اتراغم سلو مهقراشب اروطأ
 ىفادب سلو مهمئأدب اني ا

 هعبط بح وع

 نا 0 مهسلاو داتقو

 1: ىنااوايثلل دعت مس

 ناريملاةةلخميلا ىرشو :

 بهانغب هراول تطلوحد3 ا تلقويه رف عتو ىذلاب عتب لواهاصق واهاندأ ف ايعار ناك مك ايأتب ارضتحادقوهينيلداب رلاق دات لاقو 1

 : ىلأودان زفلاق ىحءايعداومنالوتنو هيلي ودان ز فراعشالاهذهغ رغم نبأ ءظني تاك قدر طا اذهذ 70 ِ
 ناخدنهران هلعش دوساو

 اًؤلاالت هردااهقراوشو ديت ا

 ناعمالارب ”اةدربضاعا

 ىمىلام» فا ”احاب 1

 5 0 ١ نب جبالعنب ورع ةداك "نب ثرخلاتازابحخالاب لعل لهت لاق لوقافحاضدا ةداب ردا جاتع تانالاةذهو ١

 للف تا ا 0-00 باك ىف لكلا نبابسنلاذهقاساذكك ف .ةئوهو ىسق نب فوعن ةريسغن ىزعلا دبع نب ةلبس أ
 مم

 تارسل اكلسمك لست مالاو 2

 رئاط ىحانح ىفكيلقّن'اكفأ
 ناقفاامتادنلةتلاىداب |

 تلطم نعاماطم نت تازامإ 1
 ىاغمسسةع غم فلو 8 3 1 1 لزنةرسوهفىلا لد ديعاعأ لاق فئاطلا مسوءباعهلا ىلص هنا لوسر رصاحاءاوهنعهللا ىذر رعققالخ : ١
 نا نمتغلبدنامىك اموأا ْ
 نس 3 ناالا طاغ وهو فاكتلا حفنة ركبا منو عسل ضان !او هن قحسسل لد 1 ااهقو رئبلا لعنوكست ىلا هوعاه (!

 : ناكمالاحفامتاكدق

 هدابق تكل اثام أ 1 0

 ل لا : ق هسفنىلدي نا عفاندوحأ دارأو ملسوءهبلعللا لص هللا لوسر كومان لوب تاكو كلذاة رك انأ سو 1 0

 اش زعتاوهصفتءقرو ' نس نا لبق ةركم ولأ اكو ثر- ا ىلا ب سنو ماقاقو دا ىناتنأ ةدلك تبئرخلاهللاقف اضنأةركبلا 1 0

 تاهمو ز زعمننسانلاو و اأضبي لةدلك نبثرحلاكاهاملو هي هيلاداستئالا كل همالسانسحا ل فاش ثرحلا ىلا بنت ةمالسا 16

 ش خلبم ىصقأ هال ازنمتغلب وأ 1

 ناو ضوملا ذدديزح ا ءالوب فرتعاةر 5 8_1 او هلهب واعم ىاحتساب ىثرق هنأ ىعذ دااداز نال ةيثابل !ةثالثلاتانالاغ رغم الاقأأ

 هتمردقاملك كاةتنآول ٌْ ١
 ا رت ةدلك ني ث راد جالعوهرك ذمدّعتاك ةركأل ١ ١ لي ةروك نما

 : 0 ا 0 رفمنال اوهثاالاتاقوهةرسصتة#امتر 5 ذهدالوأ ودار رةصقهزها|

 1 ايسلدقف عفانو ؟ 3 :ركنولأ أاماو هشارف ىل !هداو هنالدبعداووهلب ةداك ن.ثرخلاىلادح اهيسئامادا زْناق

 نازحة دش نم هيام عم

 ىاف كلذ عناب لعاق :

 نمل<راوك مام ضو

0 

 ىاوت نيدتالىاوتلا عدو :

 مىولعلالاعلاءاضفىف رس 00

 نامثمل اللاعب موثملا اذه ا هللاىذرباطلتانن رعناقهءلءةداهشلاو قةثل اة يعش نب ةريغملا تي دحاماو توك مهنا ترعلا|| ٠

 اهله نيضمامانأ تدسنأأ
 نايعالا كك ئوأدهءتضَدنو

 هراوطأ نمت. رحدقرهدلاو

 تاسئاطن 4 طيغالام



 ةنانأ لعادعوا رع نر

 ىجاذاوهمكح مهءاع ضام
 نامدريغب هند اند ترهذ

 ىدب اه قاتمىذلا اذنم
 ىدرلا

 نمرفورورغلاراذنم مذ

 (قلاعت هلادج 0 هل كل

 اهلث اقزعارغهلاقم

 وعام ىرتالةع وق

 رتعمدنع كاذاغاك

 م هرغص ناو ةرذهب سال

 تدلع ءاهناك ظ

 تائسةتكن لكن ءربخت

 اهلحاسهةزرابضرالا ف ٠
 اهون ىلا دالعلا,فط

 اهلطاعواهر رومعم نأو

 اهرعو اهراهخاقش نم

 اهلواد>-ترفح هلنمو

 اهعئاص نبأ عئاصملل لق

 العام نأ ليعافالل و

 اهههاسصتفءاروصؤلعو

 ناريغداز ورادنالاف «هدادعو مرهلا نبةبعشات ورع ىأ نب نعت نب مهم الا تند لدعم ]ىهسسألا

 ١ ارما عمةريخملاب مهاذافموةلاراظنو هتكتفف ليج مأةفرغ باب ل
 أ لهآ نمت اك هنا هالاقف ةريغملاهبلع ير ىتس سا رك رثأ لزتفاوتنث أى تحاورظنفاو رانافاهممتيلترا || 07 تاو دال دم

 دقواذيبلصتال هللاوالة ركوب الاف ةركبوت أى ذمور افلا سانلاب ىلعيلةريغلا بهذولاقانلزتعاتتلعدقام |

 مهرصاف هيلااويتكف هنعهتلا ىضرر ىلا كلذ اوبتك اوريمالا هناف ل صيلفهوعدسانلا لايف تاعفامتلعق |!
 مدهتف:ريغملاودوهشل اباعدف هنع هللا ىذر رز عساحهلءاومدقانإف دوهشل اوةريغملااعيج هيلعاومدعقب ثا ١

 دةلةريغملا لاقفاهينذشن ىردح ع رشتىلارظنا ناكل هللاد عن لاق اهيزقننيبهتي ار هلاقف ةركولأ اناكرالا عاشو ناو 1

 دقل دهشتىت-هتلاواله:ءهنناىنذ ر رع لاقف هيما كنزحبام تبث نال ١ مةركب وأ لاف ر ظنا ىف ثفاعاأ ل

 لافاعفاناعدمث كعب ربهذةريخمبهذا لاقف كلذ ىلءدهشأ عن لاف زادكملا فدوزملاولوامف لب هتيأ دا نامزالاو تاتحالاو 2

 غابىتح معن لاق هز هكملا فلما ولواهمف وهنا دهشت ىتحاللاق رك يأ ةداهش لثم ىلع لاقدهشن مالع هل : ١

 رع4لاةفىوارلالات (مهسااشا رىهوناةمةعمتالاذ اهدعب وةموعذلا قاقلايذذعلاتاق) هذذق ا

 ىو اهنا لك لتلك دهشت مالع هلاقف ثلاثل اعدم م م || اهلئالدوهنلافةروك ذم

 ساحءارامافمدقوابثاةناكوداب زىلابتك معاي رأ ةثالث بهذةريغم بهذا هنعهتلاىذررع هللامذ |

 هناسل ىلعهنلاىزخالالحر ىرأ ىفالاقالمةمءاراملف راصنالاو نب رساهملاسو رددنع ع ّمجاو ردمملا فهل ٍآ اهلداح َنْمهّناسدقال

 ماقةريخملانا ليقف ىرابحلا لعاب لد نعام لاف هبلاهسأو عفرهنعهللاىذرر.عنا مث نت رحاهملانمالجر ا دا سرعت تاهتانآ
 ىلا

 3 ٍإ اهاصاوفةزاتمملاع

 ا ةياكو ىلاعت هلا ناقةماسقلا موف ةومرك ذاوكاعتهلارك ذاداب زان ةريغملا الاف (ىوارلالاق) اريثك |

 ١ 1 ناىلعهتي زر ةنمعوس كنلمح الفتن ًاراسرت لامىلاز واحتت ناالا ىداونةحدقنينمؤملاريمأو هلوسرو ْ اهلئاسهتردصة لاسر

 ١ | دازان.عتعمدخلافاهنىركحذ كاسنات ًاراماهنطإ وىنطإ نيب تنك ولهللا وفرت لامىلازواتت | ْ

 ٍ  اسفن تععموا اكتب ار نكلو ىدنء سلف موقلا قحام قا ناامأ نيِنمّؤاريمأ ا لاقو ههحورجأو ا اهلي انعابنمك والا

 دايز لات ليقواللاقف ها هكملا فل .لاكل خدي هتب ار منع هللا ىذررعهللاقفاهتطبتسمهت.ًاروازاهتناواثيشح |”

 || رعلافايلاعاسفتعمسواددد ازفح تدأر واهيذ ف: نيداملاددوت هتيصح تأ رفاهلراعفارعتن ار اوال ا

 | ةريغماب مقربك أهنلا نع هللا ىطرر ملا قفاللا ةفةلهكملا فل لاكه رو اسد هتبأ رهن ع هللا ىذر ||

04 

 هللاونزاوهن ركلات هن واعم نت ةعصعص نس اعن لاله نهليادمع نةس ورز مرهلالاعذ ىلكلا

 عيطاوديعمن لب شوتاروك ذااداب زو عذان مهو هتوخا عم ةفرغىفةركب ول اا هابي (ىوارلالاق) لع

 ميرلات ب رضفةفرغلاهزهةلابق ىرخأ ةفرةفةروك ذملا ليج مأ تناكومالثودخا عهف: 00 ذملاةيعسدالوأ

 نق ةيلبهذهةرك وأ لاق عاسإلا ئه ىلعد عا

 ا ا ةجرتل اةذَه تلاظ دقفهيلع مالكا اىلاةحاح الن رعلا لثماذهو تاقسورعض عب رطعلاب اللا ةذدأب َر

 لاتفةريغملانعدملا ًاردوداب زلوقهبعأونيقاملاب رضونينامت هيرمفةركبىأىلا ماع مهب رضافمبملا |! ايناس تلم
 | لاقفايناثادسح هيرضي نأ ءنعهللا ىذرر ع مهفاذكواذكل عفةربغمانأدهث أب رمذنادعب رك وأاأر 0

 قيتتسلاع ا لاقفةركان ار عناتتءاو هك رتذك يحاص محراف هب ريض ناهنء هنا ىذ ,ربلاط تأ نن ىلع هلأ 1

 | ربك هللا رمغملالاقدحل ااوو رضا فابتدلا ف تيشرام نينث انيبدهشأ اللا ةف لج لاق قداهش لقتل

 رابخخأ نك قةشن رعرك ذوهنف وأراناكمهنلاىرخأ ل,هنعهنلاىدررعلاقفك ازأ ىذلا هتيدجلا ! اهاثاسا بنذو لوللاردص

 نمالا كلاذاملاةب ناكحفم رهط ىلءاهرل-تاعجو تحذف ةاشيهمآن مادا ا: :ركبابأ تا ةرصيل ا ١ اهرصم واهطتخاىذلا نأ

 دقنأك ةركو !نامالق سشاءاماداب ز ماك الفلهارأ ناةركب نأ نب نجسرلا رس مع ىكحودي دست ترد :

 ادابز كلذ غلب وامهترب ىش ١ ل سو هيلع هللا لص ىبنلا ناكو ىلسالاةزرب وبأالا هءاعىإ_مءالت ىموأ |!
 هللاىذر ناعيا نب رعتذ اول. مأ نا مهر كسشو دا زل كل ذةبعش نب ةريسخملا طةحوةفوكلاىلاج رن ا

 رعلاقذ ىلع تش موثلكما هذهرعن لاقذ ةريغمانة ار اهذهف رعت ار ع ها لاقف كانهةريسغم او مسوملابهنع |

 د نمةراعح ىر د ارامو تاي هب ا لعل ثلذ ري ءانيسلا ترا ىر نت 11 رار تنك هك ااط اهسناو 2



8 

 م

 تارمعل هلع هللا ىذر ىلع لوقىل ع ءاهقفلا ماكت :دقوتاقةرهسغملا .تملوةثال_الارعداف كلذعار وام

 ل شف ماكل اب تمرد هرك ذمّدَعملا غابصلا نب رصنو أ لاّتف ك باص م>راف هم هنن رك

 اوذنعالامو كاذل-اللوةلارم 597 2 اقامتم

 نات تقم رنات سد رينا لس م

 #(روهشملاو ءاشلاهب ان ركطا | نبا, فورعملا ةعصعص

 لارشلاةلس لاقي وتتوقف نع «الرطاةلس دل لامار نايتلاورهو بنت6
 ٍْ رك ذوريشق نب ريدنا لس ىنرد_تأةمدلا نيديزي هيأ ىلاكسلا ني ارك ذو سنس رمثتتملا نيد زب هنالصدقو

 |١ تيددزبت اوندلوأ ىف ىسبوطلا هلا دبع نب ىلع نس اول هرك ذوريسمقن» روعءالاداو نم هنانوت «رمصبلا 1

 ا اهصخالةاعاعوبطما ارعاش هب رطل نياناك لاةفهسءج وهي ىتعادق ,واعل اناكو دوروك نمار رتطلا|

 نمتاكوريشق نم هم هوقف لو لصأ هلاءاج ايد تاكو هيلع نعطدال وباعب الة ءورملا هر ارذا اوبدالا لماك

 نسخ ك] ذب ىعست اق دوم عدمت لب هن رثطلا يدير 2 تاكىم .وطلاربغلاق و مهد :ءامدقمةيمأ ى ىنب ءارعش

 هرث د ءا ارعشل انابعأ ن نموهو بقعه سلو ءاسنلا أي الانينع ناك هنالاَعب , ونوعم تركن وءاسنل ا

 بيلا باب هلوق كلذ نف عض ارمزرص ل ال ان ققاطلا ماكو ولأ 1 1

 لسثف همهخاماو صعد-5 د اهرازا .ثالم اما ةياقع 00

 ليقم كارالاىداو نمتامعن» د اهلا و ىجلا فاك أ رد

 لع ماق كم سل لكو كبل 5 امتر ان نا تابلت سلا

 ليات ءافصلا ءالصنأن مانل 5 0 أ سفنلا هلدابق

 لدغد ة-بلع نمؤا داودع # هيعلط م هسيحاتق؟ ع نمانو

 لبس ذل اهفادعلا فوق « فرات رع كاتس مانم نماعأ
 ليلق كردل ىابسشأو دعب 5 ىةشوربتك قادعأ تدق

 لقت نادم كامو ىدلمذ «*« ةفيعضتنت و ىنذ لد الف

 لوقف يكف الع تدنق 8 1 تنح تك امانا تركاف

 لوسر كبلاىل مون لك الو يي هداج كدر موللك اند

 هلوق هادروأو ناوندى هب رثطلا نيدب زب رمش عدت اغلا ا بحساب مسالا جرشلاو كاد

 | قوموم وه نمو ا“ هسبح مسا ىرب دقن ةىانالا

 بيقر هنلع الا ىرب سلو 5 اوشن الا دادزب الوه نمو

 تزيح

 نورحو ا داعأ تلاحو «*؛ اهمالكح'لعا اوجناوفاو
 ا لاح رلاةاو فان فا 8-5 د امن ْز ر ءاثب لل لف نس

 || هللالوسرن اهنعهللاىذر رمعللاق هنعهللا ىذر بلطملا »سبع نم سابعا انآ ةرمصبل ارابحشأ قةمش ننأ ْ
 تتارع هير راع ا هتداهش زيك نا ىلاف ةيع# ننةريغملا لاق كل ذب كله #كثد ن نمو لاقذْنن رح دل ىنءطقأ | سوءهياعهّنلا ىلص

 ا تيفكا رارط لع | 1 ع ل 6 ٌِ ةدساولا ىلع داك ا ىلا ةحاحلاتءدف ءاقوةدع 0 ؛اهييسوةجرتلاهزهتلاطدةوتاق |

اولا فدو حس !لاعب نوم دو ءاس :دلانن سلحاذاهت تولوذي اوناكف مشي ددهوالدو هرعش نحو هه-و ا
 ا 

 9 ىبىلات ان ٌترفاواتاوذ|ن وكت نأ ةطظفللا هذ هى لصالاو عاجلا لال عقلا ىلات 3 |اماذاتقدوو

 ١ دنع ساحام اريثك دب زب نأكو هنأعنلع ا الا لعخ ىذلاو تل قدوملاو فاقلاوةلمهملالادلا ىهو مد 0 1

 ماصأ ْ

 اهاوازتىلبلاىدبأ تلظو
 ا ةركبول ها ةرخلا لع ده شو بذ هلابك ها

 ١ هم اك نيلحروؤأعباسفنو وينثات لا ,ًارداب زلاقودبعمن لبسشو عفانو : :

 : د ردت ًاسامف نبع

 ا

 اهلواحت ىلا نؤشلا نع

 تفلس ةمآ ثر داحأ ىورت رعت ذو لعأهقلاوميلع هتدل-دةفلالاو هناك ناوددعلاّت دقن ىرخأ ةداهش تاك نالوقلا اذهنأ

 اهلئاقدر الدناور

 اهلكاشد اموفو رد ِ

 اهلقاعوا مونعتمأ
 اهل اًممىفىهو ل 5 1

 آهلطاي ناش الةم دن
 اهكن ارآتاع ةلوام مك ْ

 اهلث انلذب الوزعي

 ةاش مارت الةلودو

 اهاصاو ماض الةئشعو

 تدغوأم 1لكمهلتناد

 اهاثابق جس ان نماضه درب

 اه زاسابتشطب فاح

 اهلك امأاخ .واطس باهي

 اهض 0 نمثل قوس '

 اهلداعن نمضرالا ىلعالو |

 مرا 0 1

 اهلفاح مهتمتند زر 1 و

 مم 5 رم ضرالا“ ةاثمأ ا

 اهل-اسواهرت عسر لذ

 مهتدسو مهئاوخملا |
 .اهلصاحواهدن اوعى

 ةشهلد : ىلع م ةامئبف ١

 اهأم أ ب عراصا و

 أ اورغف مماصأ امو

 اهلزانع 7 الذؤهىف

 الكا جفا را
 (هازانمتلخ .رايدىلا

 اهكلاس ز وتنال زاقم ٠
 : اهاراسب دال ر 5

 اهفراوص مهدصلهردأ م 1

 اهات ا كاذدوع

 اهمئاوف مهب تححانأ ىلب



 0 ارسل اوي انلا ع هلال 1 : ا

 ب مي رق ازسلاو تاق ىدر 8 * ىوهلاة صرح ا ١ د

 هلداس اكول تاع رع الف د ل و 1 ةيماس ءاسلا ىانقالو 1

 هلدروأ هناف ىءواعلا نس اوبأامأو / اهلك ايهالماكة نيم

 7 د در ىلعوأ ل مولاشب دو «ىرأنا هللا نمىتتسالفاو ا ةفباكم وعلا نوكت فود

 فيفضوهو كنمال دو عبلأ اودي ةيسحاطوملاءاماادر ناو ا اهاذ ا

 ير
 ا بوطاتابعمرهدلاو

 اه راكم

 تايباولج لست هكروأو ْ اهلت اهنابث انلازكشمو

 انعأف انعام رذاحأ « تاناذا اهنعدسصلا ليطأ ىبنر 0 7 000 قاملكنا
 ا 1 ازتواكلوزت الا

 لوالاسييلادءبرخ عضوم فتن ًاروتلت ا

 فويعلهدازو تريك ناو * ىذَعلل طلاخلاءاملل ىناو

 سلاح وهو هلىضتتدةرخ ا او دي اهل انبالذحاح حجاردرالا اضنأ ىموطلا هلدروأو

 ايتام ّى :رذ اهانت انيلع أي ةريثك ايونذتدع اذا الوقو انآ هدروأو || اهفراخر نر غنالف

 ابنا ودب ب ان اأن #3 بدلع رئاما آفا ىددمه : ْ املا متدصالف

 ايرغماواش نيشاولابذك امم  ىئراو رذسعلا لتنال الذ | لودادكعرهدلاةنطاس
 ارسقأةةوملابىع نضنسا د« نك الو ولسلاب ابنع تب زعت | د ناطر

 انيطل ملاك « لالخ انيمط دع هئارا وت ءاد وز ةحتخو 0 ةةلجس سق هذهو

 نهليادبعلا أتدو ردقف اذ راسا هدو ءارعشلا وكم اك قنا , زرلاهلادبعونأ هلدروأو ا ( تاجرالور انيدنيدس

 (ةنيهج نزول ةئيمداأ) ١١ 7 لعألاعتدتلاو ىمعتللاةنمدلا |[| ند تضعشترابدلا نأ
 بيع فيكردي /ىذالا ضعبب * هلاوضرعاذا نمىلهأو ىمفنب | اهثورعدوفضقناو

 بنص لاشن ىتح ةدسعر هي ع لزن لو ءىربلا ردعرد تع لو !ٍ مارد

 اضيأ مهلا فيني زرمل هلدروأو || عيب لك ةياشم تصضأ
 ديك انظر ع روق نس النخما ركاسج اس 0

 اههسأ ةيايضلا عددا عرشو « .اعئاط مالا ثان نحت ْ 00

 اعدونأ اندنع دا لقو ىخلاب ل -نمواد اعوام ا ع 3 داموا 3

 اير كو لل ا تسي عنود رع رشا تاراشم 1 0 ا
 اعمدت كينيع لن كلو كيلع 35 عجبا ور ىجلا تايشعتساو . ْ ع نعأ نكانلال 0

 اهياتاس ا بيثل ادعو ان ءب اهترحر زالف ىلا 0 ا اهناوأت ؟ناهنمابت تماق

 اعدت وامبل ناعطالا نم تعجب ىتالج و ىتح ىلا وحن تفلت ٠ - ةلاع مودنامت دإاثسي ذا

 اعط 37 نأ ةسشدج نم ىدنك ىلع ىنثنأ مم ىلا مانأ ر تصذأو ' اهاوهواهزرع ىدنء نايس

 لاقو ببسنلا بابل قا تسال اباك اللا مادو اهو دوج الاتقرلاةباخ فاى هوتلق اهلاج تايثت ةاحخةداوا

 ب ه بحاصربلا يعن بف سولار عون لاقو كلذ ف باوصلاب ل_عأهثلاو ىريشلا هّنادبع نب ةمدالابنا 1 اهئادراىدرلا ديب تو ور

 هللادبع نة مضلل هلاثمام سس ااا م باك ىفهرك ذمدقدو هس اهياكف ورصلاهنسااحتو

 نر امل ركذك ع ىذي رك ,نتواهننال الو اما ريشقلا || تك ار بواقلا لام

 1 امازحأ

 سن 'اوهو هلئضذ: ىذلاة أو قاد هيفا ىقتيواةدلولللو 5

 ١ اكففاسلاع املق فداسصت «ىوهلا فرعأ نالبقاهاوهىئانأ :

1 77770770700 
 ك0



 اعدصت مصالارطصلا ىلع بس ب .هن ؟ولارك ذهتلاوىلبتلاتف ١
 ْ رعشلاانههنلانويسني مهرثك اوكلذدعب لاق

 اعماك انعدو ات رنم كرام 03 تدعا,ْ سةنوان رىلاتئنح

 هدر رئاعلا ننال شمل اود أى دشن أ لاتف قثوملاب ا ىففايزرملا ||
 اهنينح ىقعارامتعورابف « ةبابص ءدهدعب ىصوأة تنحو ْ

 ان رقامودالاهقراغم 4 ةنب رقلكفا اريسصاهل تاّعف

 ةيئان كرادو ةلوعم سهنااو «ىشمنمقموأتنأوءازعلا ف يك. اضنأ هلدروأو ||
 هنئافش تدرأ نا ىسفنءافشو د ىدنم تدرأ نا ىلتق كيدس ْ

 هءلاسإث بأ :ناوكنعسفنلا امه فندك تن. وأ افتفرعدقاو
 ...اهلاجدابىهوىداءالاراذح د ةنيزي لم مانت نحناذا
 اهلا فيكم هرسش قون نموهل *« لقنلومالسلاباهيدتبنالو

 ناك ىىرذال.لارباجن ى حن دارك وأ لاقو ردقلا اذهىلءرصتةنلذ اذ هرب 5 ريثكءاشأ هلدروأ وأ

 اضن هلدوأوأو 0

 متماعلا ىرق نماسنطأو ما هزخ[قوماللاوعاغلا تشب غلا اهل لاقي هب رقىلعروك دملادهب رثطلا |
 يرق مجورخ اوم اللاو ءاغلا تشي لف نا عضا اوملاءامءاىف هفنسص ىذلا ىزاحلا رك فأتاه قتدحو

 ةدر رق نسرلاناتاقرغلا ةروس فم ركسلا تارقلا ناعم باه" فحاجزلا قارب ارك ذو ل ءاهنلاو ماناةمع
 رعاشل ال اوةقءاحىذدإ اما ولاقام ىلع هب رقلاءذهىهن روكتف جيفاهل لاق ةماعلاب

 دااخمأ ان موقلا لكم وعلا عه 5 مهؤامدملفنتناحىذلا ناو
 امأو ىلاعتهللااهفرشة كم نمبر ةلابهب رقتي رض ىجو ةرصبلانيبداو وهو مالل انوكسؤءاغلا تش هاف يا

 سمزملااهتل- يناورممستو ىعضاا, ةحلف مالعا اذيحالآ برعلارعش ف ءاجىذلاةف

 بيطبلآلاىلاحواموهلحأ + نجا ةحلف ءام لم تولوقي 0
 قةعف اولاهيتنناكو قيقعل ابعض ومىاثلاوةرضرلاو ” منيب لزتمام_هدحأ نيعضوم ىلع عش مسالا اذهفأا

 ىداجفديلولالتتثاكو (هيفاك امىلاانعحر) روك نملاىومالادبزت نيدلولاههفلتةىتلاةنسلا ||
 هدو دمفل اءارلا دعب وةمهملا ءالنا نوكسو ةدحوملاءابلا هب ءارخلاهاهتماًش ينل ل سيدا موب ةرش“الا ظ 1 :

 عمتناك هيارلا ناةعقاولا هذهفر وك .ذملا ىبواتلا نسماو ارك ذوةثامو نبرسشعو تسةنس نم ىش
 تنرشآةزن بحت ىلع ناكوهب ارلاب هب رئطلا نيدي رب تلت هبانكأب ره وثلدنمالتتالف ً رئاعلا نبدي را

 روك دامي راتلا فدملولا لتق دعب ةعقاولا هذه رك ذو (تاق) اتقى حة فتتحول هب رضفرت ف لاقءاضعل ١
 رلعأهللاو ةنامو نب رسشعو تس ة:#رخ آن ب ودب زب نيدباولا لثق مع رام يبدي رثطلا نبدي زب لقت وكيف
 ةفالش ف هتاقةغيشح ىنب نا ةيرثطلا نيدي زب رعش نمهعج ىذلا ناوندلا وأ ف ىاهيصالا حرشلاول أرك ذف
 ىلرقعل اهلل دبع نب ىدنلا مسرب ريعنب ف يعقل هان في رثطلا نيديزب لتقاملو م2 (لّوالاو سابعلا َْى

 هودي .اهاتن لعواهدب دنس ىلع « ريشت ىتارس ىكتالا

 || ىلاو عي رذنب سبق ىلا اهمنب نم مهنمو لاق اهنمغارغلا دعب وةسامجلاىفاهرك ذاك اهلك تايبالا رك ذوأ]
 | ىهلد ةينيعلا ناسالا هز هنأ ىف فالتثالا عقودمف تاق .ءأةللاوتمدالا نأ رثك الاواضءأ نونحملا#

 م .ر كس ةوتاق لأ هللا نونعملل مأ ب رذنبس قل مأ ريع اهلا رد ننةمصال مآ هن رئاملانيدب ريل

 .نراغلا بز تقلل
 0 اما
 !هارثأ لبلارادىلاتدغو

 اهتافطوا اذ تركنتو ٍ

 اهنامزااهيتعئصامتسأرأ |
 5 راوشلا ةعامج لغو أ د

 ,اهئارات ايف ازلا رصف ترغن

 اك اخوسملطرعش تندوا

 ا نرح مئاقو و مكتمل ىومالا ناو م ن كلا اديعنيدن زب نيديلولا لتعم دامدعي فارنثالا باستأ
 ا ندب ّق هعمل تقو قنا سن رذاى ثلدنملااهنف لتقتعقو كل عانت ىف ناكتف ةثامو نم رشعو تسةخ سف

 || نيرصلاة بصق ىهىتلار مه نيد وامن لفةريخلاقوةماسجل ةيحان نم حلغلا هللاَي رينماهب ةدعج ىبلةهافع

 رعت نم مداه رد ىه ؤعاه 5 حل .ودفم ءاراه دعي و نين اخف و5 هله هملانيعل ا مكن ىهو ةرشع اف

 سس رم ْ

 اهناكمرا:ةسافلالط تحسن |
 ا اريل ىدان ىف ماقذا :

 اهنابحتاهسقةغالبلانكو |
 اهلانمل يكس مئادب شتي |

 اهاشاب رقبعدئاصق ىور»
 اهداقناهمظن ىطاعتررغ |

 اهئامتلاهسردكرت كج |
 اهروك نمماصول الدب

 اهئازوأ اهنازرهاو ىتكح
 ىلع تلمس اف ادصااهطاغلا|

 !مئامنأ تلغدق ارفررد

 مظناهماظنب لعحضادقل |

 55 ىرولا
 [هئابعتاذيذا رحم لابك |

 .اهلضف لردك سب دارد هن

 اهناهذااتداجةداسلا |
 مدقت مامزاوكءلمةداس مه

 اهئاس در مهلضغلا ةيلحىف

 تكروصراراؤدن

 0 تسردقتو
 اماتم .راهلوهسفاهؤاحرا

 .قرولاريدخ ىلع تارئا مب نصرا
 اهئاهر رهان حوتانآ ش

 ةناكموا متزاف ةعفراب
 اهئاطقاهزا-دف ةزعاب :

 اهراث ؟تاناعنيعل فوط
 اف ااهرابغب تاعكتو
 هيبثتلا قدرطب هلو)
 تاماكلا هذه ةدعصنلاو
 1 :ئصقغلا

 اد. ماخو نب لذ ىبنمالا

 قرنو
 ادرع ١ 1



 هلى. عنصلا ببر غاب
 ىسملا

 ادعمايرقبعفا را

 نمردهللذ تاساز رط ىلع

 ادثنأ اوال اناهايل كرد

 فاعلو منت نسسح ىلع :

 ةعانص

 ادضنملا|ب رثلادّمعهبىهابت
 نادي دولا ىلبتال رام
 ابعد
 ادلغروصعلا ىلع قبو

 ةراحن مئتي هانباذامو
 بن رق نءودغيس نيطو
 اددنم

 ةل | قل رطب هد)

 ةيحالا ضب ىلع مالسا | و

 ماظعلا رباك الاةلادلتم

 اان ا دجامالاة صنت

 مالسعلا كلملاهلالا كاخأ

 ا |لضفأ ىنهكللع

 ماه_هعدمم نمكلاب

 مانالا فثا اوطاسم تَعَق

 مارك فوز ءفتلزالا

 مايالا ىدمو ىلابالاىدم

 1 مامغلابءامسلا بتحاام

 ردا ءايضلا طلاتدلاو ّْ

 فد رعت نم (بلءدروانو) 0

 تاوطلاق عد تكة
 رعشلااذهةيف 03 تثكو

 : ناطعتسملا

 اهردحتن مانا نزربةديرتنو

 ةثلثملاءاثلاتوكسو هلوق م
 رثطو سوماقتلاةرابع خلا

 هب راسطو دؤالا نم ناعد
 ةيراطلانب ديرب م02
 هأ ىريْمقلا رعاّشلا

 هلوةبتل نب روث وعش ءاثرودن زب ندئولاضأ فيعتلا رو

 هفو صراعلا باع هيق قذدنتةم ةرعلا ىلد دامت عساوداو وهو ةماعلا ضرا, صراع قيقعثااثل الامد

 رتل مال لا 0 ىلع ناك هنالح وشكملا أب هي رثاطلا نناىن 5

 0 ا 7 + طل ماغلا ادغ ةوضاشلا ال1 00 1 ا لا يطل هيلع

 5 ست 0 هس ه2 272771

 اهو

 اهاجو ىلع ىطملاىج زب نمو ع ىتاحينم كدعب حو ثكمماابأ

 0 اوغديزب تااغ دقو امقم 5 ىرواخقّمعلان أعل نملئالاىرأ

 اهنا ليو هب رثطلا تند بذي رات اإلا هذهنا ةساجللا ف قاطلا مامون ارك دورات ارعشلاع نمىشو

 باك :ىىوجلاتوقاءلاقو قرقعلاب تناك ةعقاولاهزهتاروك نما نوط رب ةولسس نرد ال
 فاو ااذع ملويسلااهةثنىتلاةيدوالا ةقعالانا ىمدالا لاق عضاومةرسشءقّعلا نااعضو كلرتشملا

 (تلق)ةماسملا نمنعل اق رط فة قرةعوهو ليقع نبل ةماعلا ىرق 5نمقيضعل اولاف ْمىرقو نويع

 اغا ولع اهللاوفاثلا ق.قعلا لمح ولؤالاق .ةعلاتريلا اذهىف ق.قعلا نطب هلوشدارملا توك نا لمتحف

 ءاراهدعي و م ةثلثملاءاثلاتوكس بويل +هماعاطملا خشن هي رئطلا ادةرصا خلنا ىهو همها ءاشس ااه دعب وةمعملا

 راطلاولت و نرفع  ركاط ىن ح نمىهواضلاروك ذماديزن بسزرهمأ ىهوثدن املا ءاهوبسنلاءان مث

 لبق هوهفصو ذه ماعف تداوم تأت الاقي ونمال ادن زب ارخانةعاو تدان نالت ىلا: رثكو مانا

 سذنلا ف مالكلا اهو (تاقز لعأدلا اوهندب زنملل | ةرثطو هن رئامل| تعسف هنأش اذه ماع هتدلو لد

 ىعمالف ةليبقلاهذهملا ةيوسنمهتأ توك اذه ىعف لذ اوني " راع نم ريط ىد ع نمهمأ تااولاف مافيش نم

 نيلل ا ع نمدبزلا جرخت هنأ تناكوأ هنأش اذه ماع ىفوهداو وأ هفصواذ #ه ماع ف تدلو تأ نا مهلو ةلذانيح

 باو.هلاب لءأ هنلاو ىناثلا ىنعملا اذهىلا مآ َةلببةلاىلابوسنم هوه له فالشميف مهدنعن دوكب تاالا همام
 ميدل افاهلو ةكلذنفر لا نمربثك ئت روك 0 راىؤر وكللذف

 هلماناهملع وئعامع كابح ايلاط ف 0

 ل هتلاقتيلفا مداخل ا هسفاربغ هقك 1 م 1 و

 فاض قاطلا مام ىف أنا اوودفدح ونام_ممىاغلا تببلاواض معدل اذا زىلا تاثيبلاناذهت ستي و

 1 هلواحتامىوذلا يف تكردأ دف #3 ءلهأفخئذلا عب رلا ألجأ اهلوأ ىلا هتدبصق

 بت باوصلابلعأ هلناو

 ١ «(ىهتلا ىثرقلا نو ثجاملا,بقلملا توهم ليقو رانيد ةلس نأ نببو دعب فسون وبأ )<
 . | ردكلملا ن دمجو زب زعلا دبع رعوامسعهللاىضر ر عشنا عمسةئيدملا لها نمر دكتتملا لآ ىلاوم نم

 1 ثبهللاديءنيز زعلادي عنا نناوزن رعلادبعو فسو هانباهسنعىوروج رعالاصره نب نججرثادبعو

 ديعن رع عم ب د وةعب ناكو و دقلال !ومةلس ىلا نب وهعلن روثحاملاة لش سن وقع لاق "و ةلس أ

 هيلع مدق:فتعهللا ىذر رعفاذتساالذ هءسنأ ابو هتدعةنب دلارعدبالو فهنع ثاىذرز َّ زعل ا

 تاعيطلا باك ىف دعس نب دمتمر 5 ذودنع فرضت افز ا ثدح كر انارع هللا نوح املا

 بداهمتاك انزلت الدالا أ ىلع عأ ارلاةعس روع توسل ناكر عسل ةبيش نتوقع لاقو

 متايلص لك أم آفة ارث لهأ ىلع مل نكس ل نر انا و لسا دان ءزلاونآتاكف ىأ ارلا ةعس درأ

 لاذ ىئذإا هاف توفةيلط ىلأ هنافراف:ب>اصالا هنعاوع ةناق مهتم برهفةبلط فاو - نودلا اوعتحا

 اطب رءالواربك ها امنودداملاو طقةراشف“ كلترسك امدتياو كلامو لامن اف مهرذعأ ءالو 5

 لخدف هلحو رت سانللانلقو لسغل ارب رس ىلع انعضوف نوشجامملاحورب حر ءنوثحاملا نبالاقو طق

 لأ تاىرأالو كره او :رعىرأ لاقوانلعلبقافهمدقلغسأ 4 كر اف :رغئأ ارذ هإ غن هسملا لساع

 ظ أَ 20



 : ماست تاومسلا ىفازكه م هل تضف متفتسافايندلا ءاسعد تأ تحك اىنلدع ف ىخور جرع : لاقت رامانرعخ الا لذخ ْنَد ودب رديلاك : : ِ تب مس
 تنيزاو تركتتفةن رع | اذك اذكءرعنم قيدعب هاتذؤب لل .عفن روثحاملالاقكعم نم هلليقفةعباسلاءا_عسلا ىلا ىسبهتنا ىحا

 مادر الاوماسعالا سالع رك ايأول سو هيلع هّنلا لص ىنلاتي ارفف طبه ٌةعاساذ 1 ادكواموناذك اكو ارهشاذك اكد :

 اهلاج مانالا لك ىلع تضر دنع رعاذهلاق اذه نم م ىذلاءالمال تاّعف هردب نيد زت زعلادبعنب رعو هراسن نءر و هدبع نع ا

 ماسقت مهم ولا#ق لي عمست ى العامماو رولان مز فق حلا, ل عهنالاقل_وهيلعدتنا لص هنلالوسر نمدع#ملابي رشل هنا تاقز زعلا 1
 لودعلا نرعلا ند سل َ ساوّلانيرجسأ ني دمت ندملاونأ رك ذوتوشحاملاةجرت ىف ةيش نثر وقعت كاذرك ذقطانمر ولا

0 

 ماسعالاو مورلا بلريطتو ١ ر#ةجرت ىففراعملاباك فستق نا 0 ذوقشمدا اع ران هلعحئذلا ا اع نت ان قورعملا مسالا اا اهرساب أ انذاحازم رات نمدهيدتلقناذكه لاعتهلادجسرةنامونيتسو عبرأةنستامنوشجام لابو ناتارولا |
 مهراب دو ءارسا مهدوةتو || لاّر أن وشحاملل ناكو كلذدعب لاق اههقتف ناكو بوعي ههساوهيلاومنمنو.ثجاملاناردكسأملا نبا
 فوقولاتز رن ب وط | ريع نب كما ريعهداو ةجرت بالا اذ هىف مدقت دقو تلق ةثامو نيتسو عب رأ ةنس ف كلذو رم رقرئاقم | مارغو ةعولنم لسالسإ ١ قمئفدو ىرهملا + لع ل صودادغرد فوت هللا دبعاب أ ىيكرهننا دبع نم زب زعلا ديعهنب اوس ىلأ نب هللا دبع هل

 اهماس | هلوق) لسعأهّللا وانه ةداعالا نعنئذاق نوش> املا ىنعمف ءاملعلا هلاقامترك ذوهللاذسب عنب زن زعل ْ
 ىسهجوتوقوشتهيلابأب | ءانغال ىذلادوعلا نم عونودو امهم ءاط ءرخ 1 ىفوتنك اسءارامهيبنيت دحوملانيءابل تشن طيربلاو أ 0 0 || رح اوهح و وذل يطوهوءاراهدعب وةدس>وملاءابل اوفاكلا تشب ربكم لا (اطب رالواربك هتزسك اه

 ادت رصدقمابوب ١ لعاهقاومانرك ذأ ةروزب زوفاله ىرعشتسلاب || اي طيربلا ىمحعلاب وءاراهد_ب وءاهلا عتفو ىازلا نوكسو ميلارسكب اضن هز اودوعلا نر علابه “او | 0 . ىالسو ىيعميلع مزح | هيىممطبلاردص هيْش ىنهلملا اذهناك الف فورعملارتاطااوهو اطبوىنزاغلابردصلاوكوربةلصأو | ٠
 بايب ةعارضلا طغىلعهلو) | يا ك0 قم نمخار ان بوتعت سو رنا ئصاخ از ا 0 الاس ناره ا يتسن مضار نب رذعل فسرت ل ىداقلا

 بوركملاو مومغلاف شاكو | وهءخرات ىفلاق هنا ىدادغبلاركولأ ب يطخناامأو باعيتسالا ىف ةّتبح نب دعس .ت قاسازكهئراصالا والا لعماي هال || فوعن ور تب ف يلح ها بح نبى لس ندي واعمنب ريح نب فوعوهف ةتبحن بدع سول امأو فوع | ةعاطلا هلت نم ||| تبدرعىنبنمكلامتنيةتبح ىهو ماي راصنالا ف روهثموهوربنعهنلا ىدرةيادصاادحأةتبح سدعسو || ٠
 بوبغلاو رارسالالاعو ١ هللا دبع نب دعس نب ةمحت نب ةماس نأ نب فانمدب نب سودس نيب لياب ن ةفاعق نبه واعم نب ري نيدعس |
 نوطخلاءا جلع توه لهأنمروك ذا فسوبوبأ ىناقلا ناك هل بن ثوغلا نبدي رئي واعم نيةسياعت ندادق نا |

 هلا ةجرولا (لمتنالو) ١ ناميلسوىئابيشلا قم اابأ مه اظفاحاملاءاهمةف ناكو «_تعهنلا ىذرة فين نأ حاصوهوةفوكلا
 نما ةردان لحملا مودذملا || نبت امعنلا«فغيلاعت هلا ىطرةسشينحابأ سلجم لمل أ ىنسرلا »ب ءنم دش سلاجوةقبطلا تف هراصصأ نم .هائر كاعت | راس نبق انبدمتو بئاسلا نيءاطعو ةو رعب ماهو شعالاوى راصتالادبع_بنب ىو ىهتلا
 ديسسلا نب قطصم ل بلا نسملان بدت منعىو رد ريثكو مضاوم ىف «فلانوهنعهّنلا ىذرةقينح لأ ب هذمهياعنلاغلا ناكوتباثا
 (ةيئاص)مالكلا | ىلاءادعلا سايلريسغ نملوأ هنالاشن وةاضَتلا ىذاقيىد نملوً و هوانب ماما هد_عناكو < د ازهاهئاسأ ضعي متخنلو ا همركيد.شرلا تاكو دشرلا نوره م ىدا.هلا هنباو ىدهملاءاغلنا نم ةثالثل ا مبءاضقلا لوودادغب نكسدا 1 مالا دج ةيستب نح | تاكد نير 1 فنيعمن يع ليزحن د اودعل-! نب ىعواف دتكلا دياولا نرش و ىلا تالا
 : بحاصربلادمبعنب رعوب رك ذو لقنل ىف د ةثىف ىتب دملا نت ىلعو ليسن دع نمنع تاك بايسالاولاومالاعماجاب | هسايلب دحأ نعدح اريج الا دحاو أ .ش كلذ لبق سانا | سو.امناكو نامْزلااذهىابماع مههىىتل ةييهل هذه

 اهلاثمنسعا.ندلا كولتال || تاكروك ذملافسولابأ ناءاهقلا ةئالثلا لئاضفف ءاهتنالاب اع ماس ىذلا هناك ىفباعتتسالاباك |١ ٍِب درالاب قاغلا اككلاماب

 مارم ىأىأو مارملاوهف

 هملءىّرل اة با لحل نمد دخلا لهأ نم موقهثب رسح ناو ىريطلار» سود لاف تالا 1 ناهذوانق ىلاريصت لك ريثكح ناكوسانلا ىلعاهامذ مون مع اي لد نيس نيسجت م افذح و ثد ار ضح ناك ةناواظذأح 1
 وا نيشجن هلعلو لسصالاب يأ دنعاناواموت أى ءاف لادا ثر لقمان وهقفلاو ثي دحلابلطأ تنك لاق فقدوا انآ نادادغب رأت ١ 0 نيتس نيس هلوق# || فىدادغبلا اهلنا ركب وأ (ىكحو) ءاضقلاهدلقتو ناطاسلاة بعص ممماكحالاو عورغلاهعب رثتد |



 اوسعفرت نذل نأ
 صدك

 باسنال اوكلملاباوعنعو

 مهاو2ةينملايددنر جدإآ

 ناعم عسا م هامرو

 اناطودانااو كرامااطاي

 ناك راندا مهساتراس

 نمادإ ةسدعل 1 وصغلاب م ع

 ىريل اف كناوه م ذآ

 بارثو
 ةحارلماب رهدلابقثا 7

 نابلان هلرتتسمتوماو
 هشعدلخاارصق ضاع

 نارغابل اوال.تق ىسما

 ىلا ىددس ىذلا نأ

 همالكر

 تارعالا وب

 اهرد صودالبلا سمع :

 الضافلاد وعسل اانا كاد. ىنعا

 بابلالاو عا انهأسئرو

 كار وبلا ىنانيهر سما

 انقل

 باباوةدوع نم هلامو م

 تشو ءاقيلا رع فض اخد

 ةعومفىوسحلا نارس
 تايحالا

 كاتس

 ىدفقلاف تراون نس
 نادت

 هلحالف هتوع روذملات 9

 الفلا نمتوسيعلا

 باعش و

 تيهاتءا_وهلا بهشهدّعفلو
 باكست قبس أعمدو ارا

 فها ماش ا دراعد مدع :رلاو

 باهاوىن اما قاذ نمىرنلاو

 6 همحوداوسلا سلدقلبللاو

 ا 3
0 

 شاع ا ىلا اتت 0-0 تنأ اوى :وشمز تت خنساب [ناف ةفردح ىلا ا ردع لاه ةرمصأ 1اقة غن

 "| ىهاعر 1تاعف ىنعل ًاسوهفعهللا ىذر ة ةفينحول ند عمان ىف ةعاط ت ترث 1و تلاطلا مري 0 نعت رم ذ

 ْ تساف ىدلاوةعاط وسشاعملاب لغشل اتاني ناكل هنعىرخ 1 دعب هتبث 1 ون ل و 1ناكاسإةهساد

 هذهتغرفاذاوةقلملا مْرلا ل لاق ووه .ودتلامابفاذاقن درا مم عتمسالاق ةةريصللا عفدسانلا ف ١رصتاالف

 1 هنري الو طو ةل> هتلعاامو ف دهعتي ل ممىرخأ ةثاملا عفذ : ةريسا دةدمتضمالفةةالا تمزاف ىن عار

 تام ىس .وليأدلا اونا (ىديز ياللا لاق متل وع و تدنغتس اى ى-اهداغُي : ريك ناك اكو ىشدافني

 أ اضن ؟بيطاتاى ور ممةفينحيأةةلح .روطحهبلعت درك أى جلا هدم ناوا اريغصالغط فسولانأ فا ثو |

 اندر ع اريغص ىغلحخو ىأ فوق لاق ىداقلا ف سو وب قريش لاق دعا نب ىلعىلا لصتم دنس

 ١ ها عما سلجأةهنع هللا ىذرةفيتحي اما ىلا فأو راصتل اعدأ تنكف همدخأ اراصةىلا

 نمكر هي هسنعهلل| ىذرت رق ندس و تاكو راصوأ اىلايبهذ 5 ىدسنحخأ اننفةفاط اىلا قا

 داس ى دل ااذهلامةف.نح ىالتلاقى رهاهاعلاط و ىأ ىلع كاذرثك اظفرعتا ىلع ىدرحو ىروضح

 ا و اهلا ةفهسفن ىلع هيدوعبان انج نا لاو لرد خم نه همعط ا اعاو هلئتالعتن ىداذه كريغ

صناف قتسغلا نهد حذولاغل الك 5
تفرخرو شتت 1 هلتلاقو هنعتفر

 ْ 

 : اا هعم لك ١ اوديشرلاس ااحأ تنكوءاضٌةلاتداةت تح -ىعفرو معلا ,ىلاعت هللا ىنعقنف هتمزل * كا عبهذو

 لك را ل و ع :رلانو درهما مدق مايالا ضعي ىف ناك الذ هندئام ىلع

 |١ مىللاقفح ل هولاقءز هلام ف نيئمؤملا اريمأ اناذ_هام .وتاعفاهاثمانا لمعت م و

 |١ ىنعتفاهرش ىلا اهلوأ او | نمةصّلاب هن ررمدشأف ىلع لأ اوى هريغل لاق نيذم زم اريمأ هلي قيأاري 0

 ٌْ ها الأم ه3 ءنيعل ر 1 .انا#” لازوتنتع كا نع مرر دوار عقنيل علا باىرسا لافو ذلة نم

 |١ هنادش .رلاب ف سوت نأ لاصتا بيس تاك لاقهدح نعهبسأ نعجتونتلا نسمملا نب ىلع (ىكعو) هسأرنيدب

 عش اذوهاهءانع رأي ى صحة فرح

 _ ١١ هلع ىف هيث ةتس اههشف بلطف نيعفداو ةلاضعبث نش هنعهللا ى 5 رةغ شح أت هومدعي داعب مق ناك

 ْ ديرلا ىلعامو دئاَعا كلذ لحندو هنمبرلابارادهلذخأو ريزاند هب هوق تنعم هناءاتقاف نول ىلا

 ينابهءانف هيتفتسأ ى[ههقذ ىل بلط اف ىننزحادق نمدلا سمأ نمئم لاتف باس نع هلأ سامومغم هدحوق

 ًاموأف سوت رح فوهو كلم ارث اهيلعانسح ىثف ت تت : ًاررودلانيب ر عملا تاشداإة دوب وب لاق سوت

 || كعساامل لا ةفتفقو وتس هيدي ن:تاثمالق دش ثرلاىلاتاحسداو هئدا ارادنم مهفاملفاثيغتسمهعبصابىلا

 دحصاهتاق نيفالتاقهدح لهىئز / الجرد هاش مامافلوقتاملاةنينمؤلارمأ هلا .-أبوةعب تاَقف ا

 ٍ نمش رلا لاق مثىنازلاوه ةئاغتسالاب" كاراش أ ىذلا ناو كلذ ىلع هاد ضعن ىأ اردق هناك عقوفديسشرلا

 |١ لاقاهعمر1لا طقسا ةهعش هذ هو تام كلايدو را اًوودالاق مسو هيلع هللا لص ىنلا نال تاقازهت أ نبأ

 سيلو لعلب نوكتالدو داو حاج علا نمرثك ؟كلذاةن . عملا بجوت سيل تلقتني عملا عمة هش ىأو

 : ةيده ىنتءاح ة-تحرخافرادلا مزل تاو لب 0 ىرخأ ةص ردد هلع ةسالا 2 نإ

 رواش اذهو ىنيتفتس مداخل اذهناكفر 'دإ رز 'دلاتمزلو ةمعئلل الصأ كإذراصوهتءاجوهمأكب دهو ىغلا

 ةنالثلءاضّعلا ىلو هنا نماذهلبقهتلةنام_فلاعاذهو تلق ءاضّلا ىفدلق ىتديش رلادعىوقب كاس لزب 7 و

 ودول ضفلارهاط ص الار ووشم ف سول ولآ ار دعس نب لمخ ن.ةلط لاقو باو ىلا ؛ لأهل وءاشاختا نم

 رندةلاودسأ ب رلاو كد اوراعلا ىف 5 هَ :اهنل اناكو هنامزفدحأ همدقت و 6 هريصعلهأ هقفاوةن نح ىلأ ب حاص

ءثرراه هرممتلو لذ انما ىلَم او ةفشح ىأ نه ذم ىلع هقسفلا لوصأ ف بتكلا عضو نملو وهو
 ينأ)_

 ا فولو الو هسو ىأ لثم فينس باك ىف ناك امكالامىنأنب ” ران علاتضرالار اطقأىف ةفنح

 ْ اص نسل |ني دل اةوام ولعشم رانمهاوةرهشت ىذلا كلو ىلخ اأن يدجحالوةفينسوب 1

 جرخاملةهعم نو فيا بفم سة فيت أ ن هز ف فو ولأ ضعت فين ح ىلأ

 ند



 فسوت وبلاد ضرالا لا ًاموأواهملع نم ملا هنافت الا ذه تع نالاقو هنا, ةبتعى عددي عضوه دنع نم 1 ١

 ممتن ءاننةدح قىذلالك : دح نمتاقف اذهكل نأ نم لا ةفاهنعهتبحاف هس نعش علا 5 :

 تحلي وان" تفرعامو لاوبأ عمت نا لبق ثر دما اذه ه انذالذاب رشدي لاقفثيدحاهاترك ذأ ٠

 سراكلا ناك ىفىفاو رهنلااب رك زنيفاعملايرشلاونأرك ذو فسسول أ لثم ةسسفم هندى أ باتحاف نك
 هريسغ نموا قدما بدن مىزاخما عجسيل ض سول ولأ ىضملاق هنأ هنعدهللا ذر ىفاشأان ءسدنالاو | 0
 ونا هللاقف ولاعب اربحاص ناك ن مف سولابأ ايةفيتحولأ هللاق هآن الف اماأ ةفسنح ىلأ شاعت لدخاو 3

 ىردتالكنافذحاورديةعقوالوأ ناك اعاالملاسؤر ىلعهّئاوكنل ًاساذهن ءملسع مل ناو ماما كذا ف سول 0

 ايا ىذاعلان ار علا نب ىلع ن ءاضة روك نملاب اكل افرك ذ ذو ه4ف:ءَّلل ماقرخ "الالي ناك اهسهيأ ِ

 تفتلا ةياككسل ان نم غرفاملا ف سون وناهلن طفف هتك أم اظحالاب ناس | سمك ع نءواباك امونتتك فسرلا|

 بدالا ءوس باك ىف ا هبب ذاتءوس ن ءرم هناك دشنامث هتءارق ةنؤمانت يفك ْ 1
 هلئسم ف تالداحتنا امهورفزهراس نعوفسو ولأ هنيع نعو امون ةغينحاب أ |ثن رفح ىنأ ندا لاو 1 3

 نذاالت ةرهطلات قو ىلا فسوب وب هدسف الاالو ةرفزل وش الورفز هدف الالوق فسولوبأ لوقيالف ْ 3

 سلع ناك طرب لاذ ن رهاط لف 1: لع ةفينح ىأ باص "انف فول ىلا لاعبان نكد رازملع 00

 العا لوقلاب ناكدة ىذلا تعدو ديب هسفنب علا ءا ارزال ثيع

 املك ا ع ل ب 1 ةسفيكك د امغناو يغالرتس تعدلا فو

 مالسالاةمعن هلت ةنالث عنلا سور لون كن وماما مول راعراعلا ىخمالن مةيدك ىسول أ 1 مالكنهو

 لع ؟مكعطن 1 ١

 نأ لدتسن لحر هللاقف 6 اروودعت همال_ةواك ارفسو ولأ تاكو ر رخل !- ٌضعبلا هئاطعا نم مش ١

 ىمودعيف فسولوبأ لاقت لاقاب راكم يالغإم نا كدنعر وأ هلاةفهيكرت الم كءاروكمالغودعلا

 قفسولى 1 ىضاقلاىلاىداهل انين .زاارعمأ ]| ب هوت نوكأ اديع نى علاق وا راكم ناكولودعن ناك 3

 قة جماع وب أ ىضات ال ىداهلالاقفت ذفالخ نطالاىف :وىداهلل ارهاطغلا ىف سلس اناكو ناتسإ

 تا سف نيالا ندع :رهاذات تحرخنو ىرازا لعن تف اديدش اقددانلاق دن قاداذاق ىذ ارفدلاتيوأ دق 0

 1 رداشرا تأ ءاتناو فراك تقواذ هوةمرحْ. ل متاحارأ بث اةق نيمو اريمأ ح تح 1 لاعفهماغ 0 ٌْ

 ١١ ىلاكاملاقذ ى ارا تدع نا هلءلف دغىلا كلذ ىنععفدتناكنكم أ آتاقر ومالا نورسال ناعددت نما 1 1 | 0

 | تامفنيتمؤملاريمأ كبك آنا صأف مداد ار ورسمىلا وهب رجلا بيسل ناك نك تاقلسسم كلذإ]
 ِْآ نافةيفاعلا هللا قز رشاوى تمكح دق تنكرومالا ع نمسهأ ناكن افطنخ او ءام لع ىصأ نادتذأتأ

 راداشست ايا ءطلا عمن ك1 !ان؟ترطتواد دسحأ زانت تساف تادف لن ذأف رضا ش

 قمدخ مثاهابأاير ورسم تلقف هن هنت سلق هع :رههللاقنفةاور ورسم ذافدشرلا نو رهنضؤملارتمأ 14

 ( قان تك ناكءاخ نبا - مو)

 باعصإ بيغ ىاو شنو ا نسعلا مني ال ىلا ىنغلاةهسعت ةثلاثلاوامالاة ايا بماعث الى لا ةيفاعلا ةمعتةينا كاوا مالاة معن متتالو 8

 1 هتيطعأ اذاتن ًاوكلكدمطعت قدحهضعب كيطع الئ معلا لوي فسول نأ تعم دعا نن ىلءلاقو اهمالا

 : اودهش هدوهش نأ َنَممُو وم اريمآ فاح نا ىنل ًاشانشاز .زماربمأ مصخل اعف هيفكيلاعزاذتت ىذإاسمالا

 آ هلعلاتكااعاو هبلعناتسل اددرأ لا ةفدار ليل ىنأ نباناكد قف لاق كلذ ىرت وىداهلا هللاتف قلع

 نم عقوأم (رخااذه) ْ ةحرابلااناانبفسون وبأ ىضاقلا لاق ىدتكلاديلولا نب رمشبلاقو فلكالىداهلا ناءلعل ىسولولأ ا

 لزت متعب رشثللار 2 تنك د
 باعمالكلاردانا قات

 ةقيصحتا وحامالا لعل اام[

 - 0 مدلعو ا ملوهعْملاهموأ ع لقأ تاكو برعلا ماباو ىزاخملاو ريسقتلا اة ف.ولوب ناك عن. لالهلاقو تأ الا بفلاق كريس ا 0

 بارسك |
 هردق ةلالحاردقد>اماذ ا

 رة
 ةروُش ريزملا سمول اوذا 3-5

 لكلاز ورود فسخ
 تاهش

 ةءالك اسم انارادتك |
 2 7 ثيحلار ختي ضو ولا 4لاقق داو فرح الو هقاوالالاةفاطمتن مو لع تضتو لع هامل وهلا

 قفاجواف ىدهلاوع

5 
 هاففل عٌوضتول مشق الوفا |

 منان ناسناغلارودصتغنأ] 0
 9 38 ا هي مهل 8 2 7-0 35 ةليد 6 ا ا 1

 د هنايسدتفي نمي ْ فسول ىالىذقو ف ولون أ اف دلت راق مال 3 لاوو راردقلا تيس ديةغشا ولأ عفرتذو ا

 د [تدءلاووصو ثسمأ ! 1
 را و ا 01 ِْ تنام لا ا 1 د ىم ىلبلاسعف ماكستتالا فيسوت وبأ هللاَقف؛ نود ال طاف لس راعس .ونىأىلا 1 1

 قادم ردي ا ءاعدتس ا ىفانا تأطحناو كةمد فتضصأ لاق فسول وبأ كعضف بلل افصت ىلا ست نا لاقف سعتلا 1

 بارشو مراكمو نحف

 ىوهلا

 :هلذم قأب ٌلالفال تاه

 باّتحالا ىدمتزاداهم اولد ١

 املوطب هلالادتع هجر ا

 نسحو از ىرولا مدخن |

5 

 ةداعرب هحو )حو رب راب

 اونو ةنجفتماركو

 : ىناسعالاك ماو ت انفو

 ناعما س ناطأس نبلا هلود

 دقو ناهلس ناطا ىلا نبا

 8 ةرهامل 1 اودمانأ 1 تدع

 قد هرهازلا هنرغماوعأو

 روهسش نمناضمولئاوأ |
 نينامتو نيني اةنس

 هسولح عقو دقو ةنامعستو 5



 لئاوأ ىف كللار لس لسع

 0 ةنسلرالا عبو

 قو ةئانهعستونيعيسسو

 بورما تهطقناهمانأ

 مورلاوب رعلانين نئفلاو

 هرم انهت ل او ةذلا

 تاقدارسد_:عفارشالا

 يجمل م 2 ا

 نولا جراف نمزلاردانب
 سربةةرب زحف ماردسقو
 رئاواشنده ءلاذسفنأ ف

 قطصم عسب ارلارب زومهاع
 نمايعنولس ان درفاشام

 ةراغلاو بلاي رادلا
 8 0 5 د ع 520 5

 قرلا نماسهتجخااهنلبقال هللاوق هيدز:لاةفهسبلا عباتحلا ل قابل ثفلتو هتمىصنلا كلا ناجرةو || دئاعستباهناك أ تنيزو
 ةاكرلاوةالصلا نم مالسالا

 0 رع لمراد ملا

 مهسس امل لاحرب نذسملا

 أ تثد د دع لحرب رح ادا كافر م لارا جدد درس وت ع2هوقند :توخحت ىلغتوتحار طعس مأ ْ 4 ءاضّلاك اولي

 ىال اذ فسوب وبا هعممف| مخ هؤ رمش مهف سواح موقهدنعو هيد هتك ا نم هيلو ءلعهننا ل صهّننالو درأأ اوازانو ماثالاةرفكلا سور

 تورت انانادهلا» نكتلوبسزلاو رملاو طقالا ذئمؤرابادهلاو لو هيلع ىلص بلا هلافامنا كلذ ضرعت : 4 3

 1 اهوصاخساو مان ةهدعق

 ةونعاهودتفو سول سره

 اواض امراة

 ٍ زارشلا 5 6 غلا نم اهم ند

 ةعلقلا ىلع اولوتسساو

 | ىتلاداولا قل <ةموسوملا
 دالسبا !ناهلثم سال
 لقاعم نصح نمتناكو
 نم ىبامنيساورافكلا

 رايدلاءذهناتملاعالقلا 0

 كار كرف سلاج كاذوهو فاو ىلا ىف هناف معلا فت رصاذاف سى لاق مث تلاثامهدناملاف نم وتاقأ|

 "|| لخدالاثن بوةع تاقفانهنملاقفن كل ذتلعفف ثع تثذ ف دوت وبالاقان القف كل ًاسسةناقضرالاىف |

 0 تادف كانعُو راننطأ لاو ىلع مال ل ادرف ت[سف ةعد نب ىومد عهدك ن نءوسلاح وهاذات تادف 1

 ا اهمامزرإ_بونولا دالبف ْ

 هللاوي افاهعس ناءتلأسو عنتمافىلاهريناءتلأسةب راحءدنعنا اذه ىلع كدهش الكل وعدلاقف الل ٍ

 كسفنلزنتو نينمٌوااريمااهعنعتي راما غابامو تأف ىسيعىلا تغتلاةعسو وبالاقهنلتةال لعفي لعل : لاسقالا ثسنادو ةيدأ

 انيك ىلع الق ب نا اول نم اذهىامو تاةىدزعام فرعتن البق لوقلا ف ىلع تا عىل لاف ةلزئلاهزهم

 نمكلذف هلل هلاقفدش درلاىلات ةئلافامهاالوتب راج اندم الوان اضة مودا هلاوقرلطا ا

 ل ةسلع اااه 0 هيه

 تابقدش :رلا هللا قفز اني دنغلا ةثامع قابلا اهشصن ةتعن ا هلثيهو دقىا كده هافلا# :تلقكلذ ْ

 ْ 5 ريم اياهذحت لا قف لاملاوةب ,راخلا,ىافتب : راجلاهتمسلط راني دفلاةثاعاهفصت تب رتثاوةمهلا 1

 :رلاناف اه قريت اىتعل نيسنمو ااريماان تاّعف حرس ىسفن تا نان ىلا وح يتبااهس تبان ١

ملاب اعدورانب فلا نرش «يداها هيج در لزة#اورصتلا ايلا
 ىلاهسار عقر و فرصن ابوةغنان لاق اهيلاهعفدق لا

 كاذىملمف ابا.شاتحت نرشعو مهردفل اى 0 ب وةعتملا لجالاق كين! كافر ورسم لاقو رورسنم ٍإ 0 5 3 2 ْ
 كرس ىف اوعقو-ذ رافكلا

 : ,هذهَتلمو رسالاو لتقلا

 لرضاواهلبق تح ىمهؤم عوات هنل !باطت لزن اذرسشب لاق اذ مى ىضرتو نينو !ارما استرو ٍ
 فل ًاناهنم

 قىرئام فيوب لالا ثيتك د .شرلاةج وزر اعجتنباةدسبز رغعج مانا قد كوع ءلاهنباد بعون الاقو راش د8

 1 تنصشتبرسقلا كلام

 ءارفاالادعي وةذحوم ءاباهدعيو ممملا مدد كرامات لفرز كراع 00 ل را ١

 م

 رشعدس نب ىسعل اقمد ع نذتاقفالل اكنينمؤأ اربمأ ىنيلط مى :رذتفأ قضت قفاز هو ىل هو ىمرحو

 كتوعدل ىرد:أ بوةعبايلاقوىلاتغتلا مور نكس تح تسلف سا ١لاقف ىناخ نمكل ذكوهّنلاو

تاو وهامولاف حت تاق جرت
صت كعب 0 اهفضا كا تبع 

ع وىسعلاقف' 0 موب نوكفاهغس
 1 رو

 هلا ور يتس:تادبالو ةك وامى هلاقذ ىهاموت أذ ةدحاو ثرعب بوقعتأب ديشرلالاةفابمف كل هللا كرات

 ماع هللا تدجو تءاطفن ني سو رو رع اعد فانا تاّمذ اهنخو 3 3 نابت ةتعارق ىفنافل اق | ريم 1

 لاملااذه نمكةحذخلاهالتاةف تاعفاسضفاس ايتن ار لهلاةوفس ون ونا ىلاث غلاف ةءلولا ني رشي لاق

 فسوبابااب تلات تاخددؤز وعل اذاق موق تل ا هير ؟.ةفرشب لاق رسثعلا لاق قحامو تاق

رعدق ىذلا ارهملاالانيئمّؤاريمأ ن مهله ىابا ىف ىلا لصقام هللاوثال لوقتو مالسلا كثرت 3 7 كتنبانا
 هيَ ة

 ةطق قامحه قذف قعمملات ثعيف ثرحااعا اهاّمذ ًافازك هيف قط انوك نال اءامالا تاواذك

لصهّقلالوسرلا هلسيلح هللا ةةريناندهيف ماجاهاطسو مهاردماح قو ببطلان منوادح اولكى تاودطم
 ا 

 رم اونملل اايادهلا تناك ني- لاذ سولو 1لاّعفاهف هؤاكرش هؤاسلة د ده هلك : دهأ نم ملسو هيلع هللا

 ٠ | هيدههتفاو اوذ مهريدو ثيدهلاناعأ نهةعاعهدنعو ىضاَعلا سول ىأدنءتنك نيعم نبى حلاق

 ا نءنجرلا دبع ناك لاقدفنسصمود نمهنضرك ذيل و فيغلل اههماباك ن متاقنو ناز ارطناىلالشأ م الغأ

 ىكادش .رلاعي و رضا أ خلبفلاف(ةلحدئأ ءاعاش ىلع طساو ودادغ/ نيد ةدملب ىف مو فاك اهدعيؤةحوتفم

 ريمأد_:عقعاونت ا كرام ١١ لهال ذاقلا نحرلا دبءلاَقف دق ةاردا ف ىداَقلا فول وداعموةرصبلا

 ىلاءاج ودوسااناساءطودلب وطةوسنلق وهيايث سلف كلذه_.لءاولا سون أ ىنداقلادسنع :ونيِدمْؤمل

 ىلا ىضم مث قد ص ىضاقانيضاق ىذاَقلا من نينمٌوم اريماا,لاقو هثود عذ ةرةقارطاتاءقاا|ذةعب د رمثلا

 ضاقرس اذهب وةعباب لاقو فسون ىلا ىلاديشرلا نوره تفتل انىلوالامتلاعملثملاقو ىرخناة تعيرتش
 هيييهههههههلب ب تي يل

 َق



 هرك ذاذاد.ثرلاناكوادالزعب الا زهسانلا فرطا اذهلاقو نورهلطخفلاق هسفن ىلع ىنثي ىتاغلا | ش وهنينمؤملاريمااي انسه نمبعاوىف وب ولا هلا دحاو لجرالاهيلدىثيال عض هوم ضاق ضرالاف ا
 ةحاجلا ىلا اكسو ةدمىلاب ماقأ هنالاّمفءاضملا اًذ_هلئمىلولا فسون ىالل,قوادبالرعبال اذهلوشن |
 ديشرلا ناانباككا ضع قريسا ضقلا بكب ح اصب اعثب ف ,ورعملا ىح نب دجلاسابعل وفا لاقو تنل وف ْ
 فشكلاو هيضارهط نمو هذرعن موانفرعن لهتناماتصاخخو هرئتس مد نمناللا# كاذ لترا ريمااب منلاَتفهعئصتم مهل اوقا لقت لدنعتودهث نذلاءالؤهنالوة7لناىتخاي ف سول ىاللاق |
 مستفهري_غاوتطب اورتسلا اورهظ ا نيذلاةعنص:ملاءالؤه مهو ةقيطلا هذه تيب وهل شن وانت أي هرب ْ
 لصين ة:_تفناك قفاوا_؟ يللا فتدهتجا دلو اد معن لدابعن «نينث انبب هيف تمكح مس ةرساأ] مىفالعت كنا مسهللا لوشن هيفتامىذلا مويلا ففس .ونارآ تعم ةعامممس دج لاقوتقدص لاقوديشرلا |

3 

 رذالو لصف درع نمهثلاوىدنعناكو كئيب وسب ةغشحاب |تاعح 0 1 سويلم
( ٠ 

 ناطانان ريعمسم رق من لاق مسملاز وما هلل.ةفه طحن ىلع مدعو ردتوهنعدللا ىو ,ربلاط ىتانيا ىلع نب ن سلا نب نسما نهلادبعدمش ا لوق نم ذوخأم مالكلااذهو (تاق) هلعب وهوا نا
 هسنعللا ىذر ىلءةج رث ىفةتق نااذهرك. دقدوتسس روف هلي ا نعد وكنب رم لعج نموهنعهللا ىذر :

 ىقئدادغبلا بيطخا لقندقو هىظعتو هلسضفتى عءاذعلا نم سائل ارثك او ةريثكف سون ارا .خاو

 يبا ىضاَعلا ةدالو تناكو هلاك لسع ا هللا اواهرك ذك رتفامنع عهملاوبني مهريغ و ىنطقرادلا نسما ىلإ دأ ىراضلا ليعمسانبدمتو نورهنيدي زب وحارلا نت عكوو كرابملا نيمثلا دبعنعاطافلا اريمكسلا هزات |
 نيتنث اةنس لوألا عسب ر روش نمنواحن س+ نر ولفلا تقولوا سدجا مرد ىفونو ةنامو ةرمشع ثالث ةزس فول ا

 ةئامو نية سو تس ةنسءاضقلا كوو حدال اوالاوةئام ,ونيعساونيدنث | ةنس قول لدقو دادغيسةثامو نيناشو |
 سنو نمثي دوا عوسوهقفو ىارلا فرظن دق ناكهناف ف سول هداواماو ىلاعتهّنادجرءاضقلا ىلع وهوتأمو :
 ىلصوهس ا ةايحفدادغب نمىيرغلا نزال ابءاضَعلا لوو امهريغو ىك نب ىرسلاو سلا قدس اى نبا :

 نيعسنو نيتنت اةنس بجو قتامنا ىلا ءاضقلا ىلعلز مودشرلا نوره صابروصنملاة نب دمىفةعبلاسانلاب 0

 نب يهو ىرتخلا ابا ةناكم دم :رلاىلو تاماسا ىداقلا ف سونابانا ىدادغبلا بيطخلا ارك ذودا دغس ةنامو :
 ىع رالادشن اف هةفلاتام .وبلالوةب الج را عمن فسو ونا قولان سو هندالو فسوت ينال اةيدصروهُملارعاشا اع رك ابوةعوا ناكوواولا فرح ىف رد مدت لو وتلق ىدرقأ !بدو

 هنكلو هةسفلا تع أ ىردنالوبوةعبتامنا #« هلهاما هسقفلاىعاناب
 رهط ىلا اص نملارف 35 فيسولا ىلابوةءيماقلا «*ب ردص قاردص نملوح

 قف هقفل الح لحف * ى :وباماذأق ملقم ه4
 تورطهم فذ نأ هتةيقح و مخل رباخصل جال ريغصتلا|ذهوءاسن ةارملا او سندا لح .رلافةمنرالا || ىفليلق عافترا عمتهجو نع هفئاوتأ ىذا اوهو سن اريغص) ةمهملاءادلا مضر سينحخو ىلا عت هللا مهجر

 ةدعيف مسالا اذ ده ىعم نع تغشكو ةنك اسءاهماهقوذ نم:انثمءاناهدعب وةدحوملاءابلات روكسو |[
 ءايلا مضل وهلنذ :وو[إميملاءاط ايسكو ةدج .وملاءايلا خشب ريك ؤهدحا مفاه ريغو ةغلل ابتكنم عضاوم :

 ىصينلاءارو مسوءياع هللا لص ينلا مهدرق مع هللا ىدرىردخلا ديعسوت اوبزاءْننءاربلاووهدحا 1 مون رغطتسسا نم ةإ- نم ةّيرح نب دعسو هطب_ضصىلا ةحاحال فور عمايل او جدا لوالاوةحوتنملا ماب
 لعأ ىلاعتهللاؤ تاهج عب رآ ىلا قرفة عب صبح .رناككملا ازهنالورط عسا راورعلابهريسفت ىمع ظفلإا وهودف :وكسلاب سدت وش راه- بحاص هوه سنو + عدلا ىئردهسار ىلع مس ول دج كلل لعس لاك | ةئيج نب دعس لاّعف تنآ نم هللاقوداعدؤه:.بهنادح عمادب 2 وهو قدنكنا مون مس را
-- 

 نمدحأ !مطحلام .ءارذع

 الا دور_+لاىوذ لولملا

 هودصلاو دودزلابةةلباقو
 فس لك نولسملااه 2 أف

 مهلرس# ش قسلوام

 ]صولا ىلاعت هللالودع

 اهباورفطاملف لوخدلاو
 ناَركئاوباءىلااهؤداوأ

 8م وسلا ياس ءاهؤاعح و

 تاكرإلاب و بارغلاو
 ف هلاج لاعتهلنادسر

 قادادمرت املاووخافملا
 ركاشلا هلاقام

 هرث امتراس دقو مةملاوه
 مظتنت هايندنمدايلعن اك

 لام
 ةينملا هتاصوأ ىتسهسسةند
 هجرةنا لاقي و هسمرمملا
 " ةفورسعملاوإعلابت امها

 سدر ل وج دقو بع ثياب
 نيدلاسر-غنباءابطالا
 هحالعب هلل اعفايماس رب نُطق

 هب رقتساو ضرملا دادزأف
 بيبطلا هعفتب لف ضرعلا
 زيزعلاو دقت كلذ مكسحلا و

 ىلع اكمهنمناكو ماعا
 حابسصل او ءاسملا ف هناذِإ

 وهال اوبعالا ىلع بكي و

 وعلا ىلعركسلا حرب و

 حارا ترين لجسم
 سزكجااب اعتمو
 اعلم هنئاكبف حادقالاو
 دانوعإل اه.اعلد- و لبق

 ليوعتلاو
 هزل ءبرشا
 هنوشا

 ءايحضلا ةرهزودوددا ره

 ضايرلار

 مومول !ىسنت ةوو3نم

 ل و

 ءانتحالا فلطدقئذلا قود



 لبقيلعلاعتهّنلا نمد و

 اضعلا اظقيشلاب هلو
 نءضرعاف ماتلاهبنتلا و

 ةبدك قبغر و ىهالملا

 نعدعقو ماركلامياشملا

 ١ ىلع دان دىد رقت لك

 1 ىوادتا نإ واس : نأ دي
 ْ قمدانساامأو ةيعشووللادبع نبدي زهدج نم عمو ىاسكلا نسما بأن م فورا عمسواقو رحوزجس نع ا الك 1 م هيا

 دودخل ا نأ نب مصاع ىلع مالسسأر ةرروك ذملا مالس ىلعأر 5هنأق لسوهءلعهللا لهنا لوسرولا ةءاز لا ر : ا

 تاريشلا ئاوأو وسهللا

 نامدنلا نع ةدم مطقناو

 تانعرت لدن و ناكعالاو

 عسبسلا ةوالتب ىناغالا
 ةدده ىل-عمادو قاثما

 هتلاىتح ةيئسل اتافدلا

 نم لعتناو ةءنملالاوغأ

 ةيثدإا انثدلا ذه

 دوام رك“

 «(مهتابفو

 ناخ ماس تاظطاسلا نبا

 هعتا اود مات ىلاعت هنلادنأ :

 ماودلاو دوا_كئاداعىلع ا

 لعمدوعسوءزعفدارو
 ما يا 0

 قئف أم كدامعت هنانعف

 تاوهلاو لاعتاا ىلع تشو
 هيلعولاعت هلو مثلا ٠

 ليست ىف اطلاوكقرا»
 نم جرفنيدالاوإعلا

 حنا ىلا تاكم نه ١

 ْ مكنملا ةمدخمىلالسضو

 ضع! ةدئءلص-و قنا ا

 ان
 نيدو

 ع 5 1 0 2 2. 0 0 ع 5 *(دوهشملا ىراملا ىرصبلا ءالولاب جرضملا قدس ىنأ نبمللاد, عندي ز نبق عسا نب بو تهب دختونأ )<
 تس لها نموهو هنع هلوقنمةروهشم باور ت ١ اردلاىف هلو نماثلا ىرقالاو هو ةرشعلاعأر ةلادحاوهو :

 هتعزخ و ءارقا ٍِ ارق نمتاكوهقغلاو فورد ل ةريثكلاةب : ارلاو برعل | مالكوة يب رعلاوت ل ارغلابلعلا

 وهذحاو مهريسغو ماشلا لهو نييقارعلاو نييمر ل اةعا و أرق نمدذسمريغو اندسمن 'ارغلافورحةماع

 ىور ود مهريسغو ىدراطعلا بهشالا أو وممن: ىدهمو لب وطااناملسن : مالس نعاضرعةءارقلا

 لعىلعآرو 3و هنعهللأ ىضذربلاط ىنأ نب ىلع ىلع نمحرلا دمعولأ ًارقو ىلسلا نجلا دبع ىنأ ىلع مصاعأر قو

 يوان ورا ذملا يوقعان ٠ عوعأ ارقلاورو مسومناءهنيا لصدتنا لو 5

 نيد رصيلاة يلع هرامشخا ف هيىدتقاوملا ارذعّرلاهنم عم«و مهريغو ناتلا مالا اولكوت ا ني دمتو ْ

 عماجلا ماماتو.لغن نمؤملادبعنب ر هاط ناكو هسيهذم ىلع م هرثك ًاوأمسهفءالعلا بو رع أدعب :

 دبعلافوكلذف طاغوور عى أ ىلغبوقعاأ | ارقوىدانا ان نيسحلاو الادب وتس :هارشنالا' اردد ةرصبلاب

 ىزارلامتاحونأ لثسو قو دصلاّمن ىرضحلا بوةدد نعهنعهللا ىدر لين ندجأ لكس متاح أن ب نجسرلا |
 فورا اناث ًارواكردان م ل-عأ ىرضاا وتعب ناكسح ات دهسا هاو لووول ا

 عج ماجا ءانعس باك" هوم ركنلانارةلا ف نيب وهلا هذمو هليلعتو ب ركذ ثأر ةلاففالتمثالاو || 0

 هرصع ىف ةرصبلا لها ماماناك" هناقوإ لاب و هنأرق نمىلا فرح لك ب سذ زناا ارعلاهوحيوفالةداةماعدنف ||

 ْ بوعي قوتومماق اددعلا ىف يهدحا ًاطخ أ نافزب زعلاثار ةلاىاددعب هياكا زخ ا ,ناكو تآ اارهلافأ| ناعدا ستاطاسلا لعد

 هدجو ق حس أهؤف اووهٌساعو م ءالاو هونيتتاموس+<ةنس والا ىدامج ف لمقو ةحاىذقروك نما

 ناكةناةجرضخلا قدك اى نهّيبادبءهنن اذحاماو نيعجاهّنيا مهجرةنس نينا واننا مهتمدخاولكشز ||

ضو نملوا ىلا ني رمعمةديبعو ا لاق مهمواعف مهملاراشملا مالعالا مالا نم
 : دوسالاوب | 0 رعلاع

 ةسنعناىرخاةياورفءاسدقو ىرضيلسا عسا ىنا نب هيا دبع مث ليغلاةيسنع مث ثرقالا نوعم م ىلؤدلا

 ءالعلا نب ” وربوناو قعثلا ارعن ىسع قف“ ىلا ن هّنادمع نامر تاكو ب نا اودلابملعادتلاو توعم لبق

 تعجأ لاقدرملانانيد و هءَ ار اق ستقا انباك قى ر ررا اهلنا دعوت 1 ذوامهلمة هللا دمعت أمو

 لا رطل شو ةلهناو ىلودلادوسالاون اين رعلا 0

 ا هللاديعهنعمزحأو ترقالا توهمهتئعهزدشأو ىرهملان ادعم نةستعدوسالا فأن ءوح 1 ع ا ها ناودنع هناوح

 ْ قامالا ارذءداهتدساب مستو

 *(قامرقلاسانلاتيبلفلا

 ا نامرق ءاول.هلناه-ةردإو

 بدالا لها نيد ريسس تيبب :هنوعشالملا او قدزرغلا لاف هرعت ق طاغلاىدز رغلا نعذش أب امارب ريغ | :

 ١ لمعف هينولثع اا

 1ع يمل اوفا :مدبع ننس دمعىبءافلحامهو نينمرضلاىلوههتلادبعن الذ ىدزر غلا لافاعأو

 هرك ذعضوماذهسلن كل كلذ نمار 232222022 يم ا

 د راي لل ب ل ل
 ١ لقتناوناك امهنمناكو

 1 ليسا تدك هبوببس هنعهذستاو دجأ نب ليلذا هنعهذأو ر عتب ى سب عهتعهذخخأو كرضحلا

 لالي وعالعلا نب ”' ورعفأو هللادبع نيب عج دقهئعهتلاى ةرىرعشالا ىدوم نأ نب ةدرب نأ نبلالب تاكو :

 هللادةناكوهبقتغلاب وكلذدعيهيشت رطذف زمهلابقحتاونأ ىبلغف و رعول ا لاق ةريصبلاىل |وتمد موت ٍإ

 انا م 35 هتوعهىومهنلادمعتاكو لف ٠

 اطساو وةفوكلاو تا 0 كار ودارل ما طاذملا دس ةنا اووف ناك
 | عراف _ امنع نيب فورعملامساملاونأ ظفادا لاف سرافو ىرلاو ناهبصأو نولاوةرب )باو زاحلاو : ١

 ' تو يطلااه- ياسا
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| 
 نيب يعش نببيعشو طاربق ندمت نيليعم“او دمدلادب+نيدمش نيدنزب قشسديةناوعوتأ عمم قشمدأ]

٠ 
 مط اديعىبا ادعسواد#تو عيت رلا اور او بهوئجنأ نباو ىلءالا ردع نب سنو رصع و وه ريغو قدس
 نمل. موىلهذلا ىح نيد« ناسارع ومهريغوةش نير عوفارغعزلا نسطاورص)نينادعسقارعلابوأأ

٠ 

 دجأو ىلعام.الارك,و بأ هذع ىور وهريغو برحن ىلع: زاابو مهريغ وىدنسلاءاجرنيدجتو اجلا || ٠
 اظفاحلاليعم-انءبوةءر نيدو ىئاربطلا ناهاسو ىلع دجحأو ناو ىلغ ني نيسالا ىلعوت أو ىزارلا ىلع نبا 1

 رعى ىلا تكف ةصرصملاب تنك لاكو تارص سجن وهن اوعنب دمت سعمموب هند اوديقغلا ديلولاوأو

 باتعلا ٌصضم نم سفنلاانمفش « توم لبقانيقتلا نحن ناف هناك فتاك ةقدسانبا
 بارتلاتحت سئاغنم مكسصف # ايانملاىديأانب تقبسناو

 ثيدحلابلطل ضرالاراطقأ ىفةلاحرلا نمو مهتابثاو تب د اءالع نم ةناوع وأم ايلسأهللا دمعوب لاق
 راغصل ارعد_# نب رمت نهّللا دنعوتأ ىلبمالاحلاصزيسشللا قاوحت اع مساقل ولأ انا لاك نيتئامو نيعستو نيتنث انس ناحر ح ىو ر ىهوسلا فسول نا ,زجلافو ةنالوةرسشع تس ةنسس فوت
 معن ىلأ هسنعألب وارلاريقهريق بن و قاد كريس ةموملاعل ارا سنمار ةسأب ةناوعدا اربقنأ ب ارتسالا
 زولاسدن نم لخادلا نيع ىلع ىنب ارفسالا قحساىنأذاتسالا مامالا دهشم هدهشم نمد ردو نمار غسا نم روناسي: باي نم لحادلا راسن ىلع ةئيدملا لح اددحاوده دمى ىئءارغسالارهزالا نسا نأ نيكل ادبع
 ىلارظنو لاعت هللا هجر راغصلا نب رع مامالا قدس تعم« نيها اريلاو دأب 57 دلا ةريصنل نب رهاظنلا اتيموايح بنا, بحاصلا+بحاص ملكستملا هيقفلا مامالا ىدادغبلار روصذم ىلأ ذا: #سالاربق هربق بنك و

 ىنعب هداهتجاو هيرب ىتفأو بهذملا ف فرصتول مهنمددحاو لك اماما نوعي رأهنعدنلا ىذر ذا شلا ماملا تهزم للععاهمذلاو الا نمانههلبةدقلاقو دهشملاىلاراشاو قدك اي أذاتسالا مامالاربةلوحروبلا
 برتو هتافوندهعل ادعبل ةناوع نأ ث دحناريبكلا مامالا اذهردق نوفر ءدال مهو ةناوع نأ ىلانوب رد اهرثكحأ قعسيناذاتسالاد هس مىلا نوب رد ماوعلاو كا دباَمة- ناكل ىفاشلا بهذم ىلع
 ذاتسالا دهشمىلا لصواذا ىدح ناكو ىلاعتهّنناهجرىفز ا مهاربا بأ نعملعلا ددنا ورصم نم مج ام دعب ناارغساب «ذعهّنلا ىذر ىيفاشلا مامالا هذم مهل رهط ىذا اوه ةناوءونأو قدح اى ذاتسالا افون دوعلا

 ريقوتلاو مظعتل اةئيه ىلعةعاس فعن وتاح ردي ةعفت ص ىهودهشملاة بع لبق تاك لبامارتحا هلخدبالا | ٠
 فش واربقونوالالجاو هل اماتغترشأ ناك ةناوعىأدهممىلا لضواذاو ةبيهلا مظعل عدول اكمنعربعن م
 ىلءمالكللا مدةثدقو نون فلالا دعي وةل مهما نيعلا خشب ةناوعو نيعج أ ىلاعت هللا جرت اذ نم 0 ْ 0
 ا ةداءالا ىلا ة-احالف ىد ارغسالاو ىر وباستلا| 0

 0 ل

 «(ةريغو قطنملاحالصا باك حاصتيكسلا نيابفورعملا قدا نيبوةعي ف دون ولأ )<...
 انهمز دعو ىاننشلا اراض نب قدءاو در عىل نع ىحلاعف قشمد# راتفرك اعنا امنا _ ١
 م .ركعولاو ىرايدشالا نال نيدجتو ىرقملاج رف نيدجأ ه-:- ىكسو اظءاولا هلامدعلا نب مص نيد متو 1
 تيكسلانب !ىورودارامملا رن هارادملا سر مهازام مهله نمو مهاراد سانلا فرعنم ناسا 0 ندع لاةلاقولك وتملادالوأ نذوب ناكو مه ريسغو تت كانو دره نب ن اوك واى :ركسأ دعس 71 وىضلا ْ 7
 ىلاهداقتعاو هيأرف ليعناكو وخاا لعفذاغت لنك لولادبالاوتلةلاتاكو رعسمل | قاعم ف باكو 1 طافلالا باكو قطنملا حالصا اهنمة كد ةديحديتكو مهريغ ةعابجوءارقل اوةدسسعىلأ وىبعكالا نعام 0
 نمتنكسلانباضغف نيسالاو نسما مأ نازسه ىانباكبلابحبأاع  بوةعبابلكوت لا لاءشف دب واق زتعملاءاجاموتلكوتملا عموهامتييف ةمدانملا نمهسيلا ىيدامىلا باسو ديسحلا ىلع ىلوق لمس هتيوتف لكوتلا | ةمدانمفتيكسلا نباقرواش دب نبدجأ لاق «سنعهتا ىضرسلاط أ نى لع دقت ىرب نميهذم |

 1 1 عا اال تاما 115721 07-21 را 110311 طستلا 2-2-7577 تاضدرادىلا ل مؤ هنطباوسادف كارتالا صأف هله امهاع امنع هللا ىذرنيسكلاو نسل ارك ذودبنبأ

 ٌناوسالا ضعب انوفا
 ةرابطلاب ٌةدسم بسكستو

 دل ل م
 رتل لول اداقن ألا
 ئريي سس .ردمةدازىحاب

 قو ىرواب ةيصةاشأب

 فراعملا بلط موحرسملا
 . ةنواح ام عاسبف مولعلاو
 رحاهو هتيبف لامع كرتو
 ل دورو زا الكولا لا
 ةسردملا نار ىددحا

 موسوملارصتخما نمأ داو
 اهنفديلع لغتش او دوصقملاب

 ىلاداع مث تامّزلا نم ةهر

 كلاداعم هلامعدةفت ودمت

 تاكو ةروف زملاةسردملا
 نملصح نى ناك ام
 حاصلا ردقلاًديل آلا مولعلا

 لكمتسس ملا هعلاغتشالا عم
 قضاييلارهطامدعب كِلَذ

 نصاقاا ىلا قرت متي
 تتلا عستتو لئاسملاو
 ثيداحالاعلاطو لئاسرلاو

 امالاب زافو ريس اعتلاو
 ريسسبلا نامزلاف والا

 لئاسرلان م ةدسءررحو
 ”لئامالا ضعب مالك اهمذ دق

 ددعالا ىنلا هلافام قّدحو

 ذدح ورح دي ثاط نم

 قدتلادج 0 روس 3 ١

 روهش نمةدعّملاىذرهش
 نينامث و نمت ا

 هليادج تاك (ةئامعستو

 ”ءمنيساماعلا ءامعلا نم

 قيامصتلاوع رولا ل
 ىوةالاودهزلا فدا نيدلا

 هير رثغلا نع اكعسم
 مح وسهاعةفيرشلا

 مولعلا ىف اكراشم ىوقأو
 مولعلا فارصتم ةسيلقعلا



 اههمكياقنلا ةسعرشلا

 مثضلكىلعىرأاطاماذا + نداشبرقنعبوةعبا تيه لكوتلاب هلاصتا نع لل

 2 7 7 0 داك
 مغللو نديلل لراعاترثسع د ذالوقأ التيس ساامسحاو قذف

 نعتيكسلا تالا سءارغلات(ىجوز || تارغلارسغي ناكحو
 لادلا تشب ىهو (ثاق) ترودنمهنلا كس أ ىزوحتلاةفدبست

 هسلعك عفت دع ركلا

 هللاهجرتاكو ماقع قاخ

 اًضرعم هضأ لوا ىف ىلا عت

 هبسكماعت اقايندلاءاب نع

 هنأ ذاق هتيابط ةهجنم
 ءاسمالا ضعي ىلشا

 عسجارف هلئاهلا ضا سمالاو :

 هحلاعفكلذف موحرملا
 ىسوةلعفشتساف هي عفتناو

ق مثءارتنك اسلاواولا دعب و ةلمهملا
اتسسز ومن لاسع أن مةديلب ىهو فا

 زاوهالاوتاقزاوهالاروك نمن

هظ الترب ىفاموننيعب رأءارفلا قيف لاقاضن أ ناتّسز وحن نم
 | ناحسلاقف كلذ ن ءلئسف هباعضأ نمدحالر

 نعهستل أسال تدكسلا نما ىو نأ ىعتسأ هنا
 ىتواطلا يسع اوت لاك .لا ضعي همذو نقد صف هبسن

|| 
 برعلا لوقتامو لاف ىلمأآم فعض هر داون ىلع نا ىلءامزاع تاكو ىايعلا اىلعنسحلا سات فاكك
١ 

 تودب رب هيفد. ناعتسا لعدم هوهالا نسل !انأانلاتنث دخوه وثيكسلا نباهبلام|ةفهتقذن ناعتس القثم ||
|| 

ناك الف ءالمالا عطف ديدن ناعتسا ءلمع ض ماذا للا
 ىراجوهجرعلا لوتلاتف ىلمأاثلا سله 

|| 
ىرشاكم ىعماموهقلا كر عأ لاقف تكسلا نباهسبلا ماقف ىرسشاكم

 سكى نبي رس ىرس اكموهاتخا 

 نسحب" نييدادغبلل تي ًارامدربلا سابعلاول؟لاتو ايش كلذدعي لم افءالمالاقابعللا ملت فاقدي
 لهلا ةفققئاضتيكسلا نباىلاتوكسش دادت ىنأ ن يدهش نم دجسأ لاقو قطنملا ف تبكسلا نب ابا نم |

دانا مثال ]وق افلاقالت اق امش تاق
 

 ةغفيطو هل نبع ىّت- هقحىق ا 010

 2 500 ا مه 5 5 .-0- هارد ساق: لاملات د٠

 نمهسن هلت اوهعبط
 ردقلاهب انامردحأ ثمدام دب اهكردمتسلار وها مورا ىسفتا

 رفسلاوهرضفف كماقمنكسل ديارغس غلا بكف كل اكترا سبل

بة تضر عدق اقر دصملا لجربتكت يكسلا نبالاقو
 قابلاو ىلفحاهنمىئافلاف تعبت نافةحاح كل

 ننالس ضرع هلاثمامدط
 ىف مسلا نآردي مل ثيح
 . ءارمالا طلاقت مسدلا

 لدتا اوبطلاب مهل ترقب 2و

 ايناس توتا دنا
 فسرل ىأةبجرتره ماو

 ءانث اقاوميلااهعف رواه اك

 تاطابلا سسأد كلذ

 -نءلثنو مالسلاوكل مدقمرذعلاو كر نونا هريداف ترذعتن او كاف

 ورعر ف دنا ىلهابلاةعبب ر
رف لع ىدسزل ابرك دعمز

ا اذهناناإش هللاقذ هل س
 ا لاق نيعهشرغل

 || اعدوءامديف تثطب اءدمث شطعف نالس أف ق.تءوهورعلابقف نيعهوهنال لامن ق ةءوهلن ورع

 ع سرفءأجوتد رشق قاثءليذت
ل (عيتصاذه وب رش وود ىثفور

لاةذى أ واتالس هللاقف نيعبه
 0 |١ و هرع

 || كريمالت لقام يغلب دقور علا ب تكف هنعهللا ىذ رباطخلا نب را ذغابف نيعسهلا ف رعد نيعبملا لحا

 لدا اواممعمهيمءافيسىدنعوةماصمملاهيمستاغيس كلتا ىنغلب و
 | ى غلقأال تماهىلعهتعضو

ل ا!تاخد اره قنال ل
 ىلع مظع

: 

ٍْ 

وقأامقحأ لع تا لس ناف ك_تراهر هب غلدأ هي ىوقفةنطلبسلارب ريد
ملفع هياهلا نزو ىلع ةياهرلاو مالسل اودعف ل

 1 ردصلا ق

 ٠١ || عقاداو طابت تاعجو كلذ تهركت هل سم نع فسوف ابأ لسا دبع ني دجلاقفرب زولاتانزلا كلل

 رايتخنا ىف تدستجاف هلأسنالم لات كلملادبعنب دمت "ىلع لاف ىلاقي دسص ناك" هنال هدو نا ةفانع
ا هللاو تاسالا ثم طبل ىلع فرس م ناك اث |راداهرف أ

ا, ت عنا ىئزاملا ناعوت لاقو مع
 ا دبع نيدم دنع تيكسلا نب

 - عاشف ةرازولا نعالوزعم

 فالس ىلعاملاهدوع

بالوق نملعغل نم لتكن نزوامهل تعقب وقعد براق*ال ةلهسدإ م دمريبكلارب زولا دارج
 ||| لتكتانا انعم ل سرأةىلاعتهّ

لعتفن 4تلقذ لعتةنوهامناهنزواذهسيلالل اعف لتكيضامنوكي نأ ىبني تلت لعفنىللاستف ةيفصةديسلاةءافشياشأب
 فرحك 

رح دعب رالاقوهفرحك لتكنت تلق فرجأ ةستلاقوه ||| مأو ناطاسا اة
 | || ةسجت نزوب فرج ةعب رأ توك |تلقف ف

لاقف تعد لو عطقناف فو رح اما بيست ماركلاهدالوأ
يهرد كلا يس نخاتااف كلما يعن 1 

 ا ا ةزوربسلال كنا ىلع

يبوةعىللافانجرخا اطظلاة لتكن ]| نماهرمأ وأى تناك
اقد هللاو هت اَقف تعتصامىردن ل هناممءابأا

 ]1 كامو ىدهحلب ر

هذههديسن نسمح لاونأك ذوتاةينذاذهف | تن ةديسلاىراو-ج
 ٌ نالاقهنكلةغللنفكسملا هاك ةباسن ل وأى ةراكسملا

 | بأ عم بدؤي تيكسلا نب وةعد ناكدك اع ناريسخلاةو ملعأ هاد ]كولا ىدي نيب ناك كلذ نايل اا

 ||يبأنع ( ىكحو) والعتب لعفب بسككلا ىلا باتحا يجتماعلاناينصةرامنعلا بردي مالسلاة:ءدق ||| امايداه هرفةحوز نإ_عاس

 || كا فلتخ ل عج وةغللاووعنلا لعتف ملعلاهنبارلع نأ ىلاعتهنلال سو سو تببل اب فاطف جدقناك هنا | اشاب داهرتناكوروزملا .

 |( يح ندر هور شب ىلا فان ىنحرثكل ار وسهاودةرعشعةعفد لك هلاورجأف ةرطتقلا لهل نم موق ||| لوبلا سبح ىلتبمزوفسملا

 ل 9 0
1 

 3 ودعا

7 



 : مفاد روك 6 6

 سأ هناوسفتاف هثار حاتتشافار هذامهدالوأ ىلاوامهعلا ف ا لازاف النار هاط نب هللا دبع نت 0 تان 0 نيو
 انك ةامءانلاب 0 اهزر أل عح ووعي بترف ىعسمملا قدساننميهاربار تحف هداو لء ذ قود الواعي لحوتا هذاط نبا

 فو رمان وهتملا لك ان مواعلا عاونأ ىف فرضتب تءكسلا نسا ناك باعث سايعلاوت ل اقو مهرد غل اهاعح م مهردةئاهتوت
 تافوهلك اف سوطن دو ريع

 نيدزلا ةلعب لئالق مانأ دعب
 ليقوروز ا بيبطلا ميا
 نوجملا كلذ قدسعس هنا

 اشاد رز زولاةراشاب

 ىلا هسرح 352 ١ كنرم

 راشلا تءلطو تاطا#لا

 بيبطلا لقي تمهو

 ا هيل ا ةنرفل يسع قاتلا نسما ىنأ باص أ نمناكو ا اصالح ردؤلأ تاكو
 سالا ا لاتف تنال معقد ات اةذهدرحو ىلا مهنلا أر عش لمع هناءانا مهدصقو سانلل بوذعي

 ىفرعنلاثتلصو الف سيما مون رضحاوهضسنأ نال نست لويىدب نم رخال نالت.

 قار حالا نب ادعي ع نكمل هنانباصعأ عجتاضيأ باعث لاقوسانل ارضف.كلذرشتتا مموقك رود رض

 بحث ىار هللاق هدنع سا الف هننابزتعملاددلو بيدأتهمزل ادق لكوا لا ناكو تدكسلا نب نمةغالاب لعا |
 ماعف كذماضو مى ًافزتعل لاق موق فبوقعي لاق فارصنالا زتعلا لاقف مولعلا ن مدبر ادبن نأربمالا

 بوكعي دش أًانههح و هرج ار قوالب ودع ىلاثفثلا او طةسف هإ وارمس رثعف لعتتساف

 لحرلاةرثع نم ءز ءرا ا باصن سلو 5 هاساكراعنم ىتغلا باصذ

 : لهم ىلع أر يت ل> رلاب هتركث-عو 5-3 هسارت هذ : .لوعلا ىف هترتعف.

 ىغلبدقلاقو مح هردفلأ نيم هلرسأف ىرحا.جدربجأف لكوتلا ىلع ص وةعبلحخددغلان مناك الك

 سجل اديع نب نيسلالاقو ةغلل اورعشلاب نم لخأ !ىلاو وحنلابىنأ نم ميلعأان ألقي ب وةغن ناكو تائيبلا
 ةينش أن ركيىنأ سا شى لوقي تنكسا انبات عمم ىلصوملا

 رضقتلاب سشدل نحلارغاما 35 ماع نم سانا ان مو

 ٍ رد طاطا ىلا ب سافرسشعهتل ساما ذاق

 .. هلوقكاذنك هي سل اقثتاقوهور عش ”تيكسلا ننالتاكو

 ترس اوهراكملات نطواو ع تبصحرلاز دصلا هام قاضو 35 يؤاقلاسأيلا له تاما اذا

 تب .رااولع ىف مآ الَو 5 اهحورضلا فاش كمنالزن لو 55 بنوطنا انك امآىف تسرأو

 : تيما قيلالا هننع 5 ثتوغكنم طو د5 نع كان

 بيرقح رفاه لودوذ “يب :تهانت' اذاتاندامملا لكو

 هنالباك الية يطل سدتق ننافمأ 0 اكل ابدأ اوةياطدخالب باك قطنملا خالصا نولوةرءامإءلاناكو

 قطنملا اها لمنع! فنك ا 1 ريس ع ريما هءاملعلا ضدي لاقو ذا فله وأ آو ةيظانالوط

 هيىنعدقو هياب ىف هإ ثغمحح ىف فر ءنالوةغال|نمريثكتلةعماجل اًةعتمملاةعفانلا تكلل نم هنا كاشالو
 ولت يطاناهيذسهوهرك ذمدتملا ف رغملاننابضو درسملا ىلع نب نيل اممسالاوف ارب زولا هرصتخخ اف ةعاج
 ناك اضأ تكملا نالود.فمباٌكوهو ىفاريسلا نبال بف ةءدوملاتابب الا ىلع اكتوىزب ريتلاايركز

 0 تن ا رك ذسملاب اكو دودمملاو روصةملاب اكو لاثمالان اكو اداقلالا بام جرزلا||
 راو بم ليالاب كو سي ماعللاو عي رسلا باكو 3 ةرئلام ريبكو هو 0 0

 ناكو لعفأو لعف باكو عا ارعشلاتاقرس باكو ريغصلار شا فاعمنكو ريبكلار تلاع

 سحو زخ أف روثسملا

 مف شنتو جرخأ اما
 ةسلسأو ئنهنلع تشر

 ضعب وىفملاه صالح ىف
 قاطافءاحلملاوءاذعلا

 ماد نمودسع عمجاف

 امو هلاو دورت واش ايداهرف

 هجرح خالو هرادباب ف
 ىلاءوبلاكلذةصصوتلا
 هيلعا اومدهضصل اةالص اةالص

 نيكح اكسب هو رضو
 . تاءاح ةدعهوجرحو

 «ت-رتاقمنطب اورش و
 ةزدقلات رهودهّتقو نمدهللا

 لعداطاسلا ف رانو.
 : 2 عتاد

 ندنأق اًشاداه :رقمأ لد

 بلصوا ارشذ نوتسس مهن
 مهنم صاخش ةريشع مونم

 0١ || ىلا نم كلذريغوهللعاوقمثاامو تاينلاورهشلاب او دادضالاب اكو تارا تارشحلا |
 0م ريثكا ناك لكوتملاتا ليقفالوأ ترك ذامربغ لتقف ىوردقو هلضف 31 ذيفةلاطالاىلاةجامالدن ريش فا[
 1 ةجرت اتعب دقو نيعجأ مهنعهللاىضر نيسلعاو نسخ 0 اهدنعوللا ىف :ربااط ىآنن ىلع ءلمامتلا
 تارهاجل ارابش ضاخ نمو )* مهتيستى نيلاغملا نمتءكسلا ن|ناكوأسضا اذه ىلع لدت تاس ماسي ناب فورعملا د2 نب ىلع نسم اىأ

 0 راطدخا مخقاو كمر نع هللا ىذر ىلع مداح اريذق ناهنلاو ت كسلا نب الاق هلاقملا كال لكوتملا لافاأف مهلا لاو 3
 قدرط فمتستو تادابعلا || رنم نولحت س4: نينثالا هل ف كا ذو ناسف هر تال ذاوا شف هامل نم هنا سل اواس لكوت لا لاتف كينان مو
 هداهوو هلالس: ىلعق لا [| هرعغلب وباوصلا,لءأهللاونيعيرأو ثالث ةنسل.قونيعب رآوتس ةنس لقو نيتئامونبعب رأو عزة نس

 هداه>- قح هللا لهاح و



 ىحدمتحاو دو هناك

 ا فن ردط ءضار_.ءالا

 | ىلاعتهّنناضافأ مث قيتعلا

 !ناوحالاعمىلاءالا ضعيف ٠

 ايلا
 0 دهنزلاه ب وارق هرم فو
 للاعت هن ادجر ؛لدلاو هيد هذهلاقو مهرد فال ا [ يع رك ا نا هه يشل انضشةدابعلاو

 1 لان يلا لوأ ناك س اعنا ناب فورعلا دج دج ر فدع لاقد ءالعويستلا نبانيدلا

 ا هتملاث تاثر ةرغلا سماق لع ملفهبنملاثي تاو ش سا ! رق نمالحو مشي نا ءرصأ لكوتملاناليفوادج

 ا اعد رمده دنع ند لوب رمضذ هررهأو تاعف ك شا إذ لعطت عفت لف كت لكودملا هللا ةف تدكسلا نبا هناحأف

 نب رعوتد واعم ع نءلئسال ةدضعلاهذهّلثم كراع 1 نسهليا دبعة سرب و قمّدقَت دقو ناك ءاذىأ ءاهللاو

 ءان ابنت ن مذ :ةمءاباهذعب وةدرسدملا فاكلاو ةلمهملا نيل ارسلك ت يكس سلاو لضف اهب از زعلادبع|

 ا ل اعفوأ لمعت ثرو نءناك انكم تمملال ,وطترسل ارك كاك تلة فرعو اهقوذ نمةانتم ٠ْ

 1 ماقاوهو ناتسزوتملاةبسسألاهذهىاز واولادعب وةممتملا ءالنامض ىزوخ هأوقو لوالاروسكم هناق

 يي (هدأز حارع < ريتشملا نيدلا

 ةئب دع هّنلا هجر جيلادلو

 ةنسرفص رهش ىف نرد.

 [تنو نامه لو ىلا
 فراعملاو مولعلل ايلاطأ
 دراوش ءانمقاق انعاسو

 : سراقدالب وةرمديلا نيب ْ هللاهجعو ارفوفئاطألا

 ا تاق احاتفإا باك“ هده

 ىرحامو دانعلا ع نمالتقو دالبلا نماككماموؤر ع ءدجأرك ذولجرلا اذهرك ذنم راتلا لهأرثك ادق وهو نإ ك1 ولآ سابا

 رهزالا دمع نهللا دعوت لاق لوقأ اف ىاروالاهذهىف هتعدوأ ام كلذ نمت رتشادقو عت ”اقولانمامهعمءاغلغلا | 1 انة ردم سو 71
 : هاخأو هناةرهأ لوأوهتراكتو راغصلاث يللا نببوععب روماباملاعّئاكو 0 ؟د-دىراسخالا ٍ 6 : ١

 « (ىراكتارافصلا ثيللانببودعب فسونونا )6

 || عوطتلاباروهشمناكت اتسك» لهأ نمالحر ناو دهرا نارهلظراناكو اههتثادح ف نم رافصاناك ار عا
 || جراوخلات لثف هنايظحو هايعصق تسب لهأ نم جواتملا قاتكلا رضا نلاص هاي جراوطالاتتىفا

 || كله ةفيلخلاماةمر وك دملابرّمعي روك ذملاحلاص ماق أ وروك نملاب وةعباخأذ ا ا ْ هجر حان ل يأ
 1 مملاص عمتك اكمهردعمب وةعب راسفاشيأ : ع املا ني نيش انو مهر دهن لوح روك ذمه ْ ىدانمءادانوحالصلاو

 | هت مزل عتاطلسلا مدحخو قاطأ ماه سيخ. دادغإ ىلالمف هير غطت ىتح م يل | هباجأفتالصلاوز وألا
 0 دهم نب ىلع نسلاون آن يدلاز كنمش كحذو #3 بوٌدعل صأ طاذ ىسداصتقالاو عطاوكسنلار عظد : لوك ل

 ةنسلاهذهقلاقنر وك" ذملا بوعي صأءاد:بانينئامونيثالثو عبس ةنس فخم آنا قريثالا تان قورعملا ا را

 0 نبرهاط داعف تبلل انب ب ودعي هعمو نادم ىلع ىاتكل ارضنلا نب لاصمءاتسإ لهأ نمنآسن تاغ ١ هّللاىلا لّستو ةعاط# الا

 نمدسمر لا هساع

 ةقدم ار و هفطأ تفاش

نااهم رهط مث هنماهز عرس .اوناسارخريمأ نيس انت رهاط نهللا دبع
 1 نمني سكان 'مهردهعساناذ

 نافصأ ىأرالفءركسعدت اهثيللا نيبو عن تاكو 3 عر طباضربغناكو اهيلعنلغفةعواعملا

 1 همايقو هتسايس نحو ةرير دن : نمأو اراخأ مهر ركتلمو ليدللا نيب وشعب لعاو عمو هزعوهفعض مهرد
 : هجردتلاس دقو هنأ ارقاالع

 ١ هكفواس سب ع نع هلبأ

 0 تتذ :وقوذالتلا طض ومالا ب يوقع ليتس اقنع لزتع اويل اءلسو سهالا هعزاني لكل ذهلنيبتاسأة مهرساب 1 ةف وصلا قد رطىف 4 أوددو

 0 (دجأ س ىلعمرك ذامما.خىلاانعجر) ه هرك ننسامدسحأ نمراصف ةمحان لكن م رك اسعلا هئدضفو هتكوش الئاوأ فتنكتادجر لات
 000 مم رقظا |قزرذةأرم لا جراوخلابرا-وةءوطملا مب وعد كون دادغب نيبسالانيمهردل دالة لاق 3 ةياغف ىلط تاوأو لا

 1 تدتشام هلق 0 ادحااه :وعيطل َ/ةعاط هتاهدؤهر ع هناك هعاطأ اوموعاضبرخأو مهانفأ ىت- :

 0 وتو مرح هاا وهف رادع وةارهو ناتسع» ىلع بلغفهتلوص تدار 1 !”تءمحاىاقذت اوةيفوصا ا

 ا نمرمذأ مهتادولعأو م-هلاتق ىلع نات_بدس لهأدضر 4 ىراردلا كرتلا- نمليبغلاا ذهني 0 لستر ا

 | لست زدعب مهك دا منم ةثالث ل_تقووهكسأم لد ليستر لتةب كرتلاءارقف ةيزادح وأ وجيراوذتا ةاريثلا | قاش راكو نالتناو

 ْ هنعرت مه فول ستر تو وسكرر + فوداسع كابور ا 121 سو ا ١ انيضقو مالكعاا نوح

 || تاركمودماكلمو ناتسا.ازءالمو نيسطااكلمو مجرلاكلمو ناتلوملاكام مهتم هلو نيذلا كولا | ناكو نوكيأسع رسطولا

 5 نس دم ذدمون ناسارخريمأو ينئامونيسبنو ثالثةنس ف عشورواره»د هقاكو هلا اونعذأو مهري_ةو اذاق سلجلا ف نملك مانف

 ْ ةنيعل فهن رانج رفنئرابنالا وأن دمت اهياع هلماعو ارنا نيسإسانبرهاط سماد, عنبر هاط ا تاوصأو ةوطظع ةحصنا

 تشو هوة دلال اود نيب وهني لاق توقعت هللاتحا ىتهتمواّمم نسحأ و ليجىزو دب دش ضن وأ ءامعملا فر 3 نمةعرم

 هير لس اومنسح ارح هلتاةبب مهنا لمقف مي احد ارخ ترارف ىسأرتعفرف
 ا

 : ةاردو
1 



 رد ناكح ولا تنل ْ ٠
 ةحاسملالزنو فّةسسسلا || ىازمنانيسملانب رهاط ىلا نون وسنلا هو هير هاظلانمةعام رفطو هدي ف تاتي دملاتراصو:ارهو |
 صضرالا ىف باو تيناا ِ ناو ةلاسز ةعبشلا نملحز وهو انما فورعملا هيل اهلاب زمعملاة فينا هحو تح ناتسعه»ىلا مها ١

 2 دك نم ظةيتسأف اأروك نما ملبن ىتدحلاق ناو نيهللا ريع ندمت ىنث دحروك ذملا ى رابخالار هزالا نبالاق مهةلطاق ا
 لهأ نم متنلك ةيظعلا أ [هدعبو نونلا نوكسو ءارلاو ىازلا تشب ىهو تاف) حر زا هقلابزتعملا نينموملاريمأ باكي هيلا ترصلا# ||
 نولءاستي او ذحخأو ساحا ٍ هيدي نيب تسلجو هيلع لس أ لو تا رذ ل نذأف هيلع تنذاتساف ار نس الاق ( نات دال ىس ركى هو ميج ا

 ئثىلسع اوعلطب لواسمتع لأ تعم ارتفهضفووإ_بةيرلف نيتمؤملاربمأب كك لبق هتلقءذسحنا لف بكن اهيلاتعفدوهص ربة نم
 لصحو مونلاىلا اوداعو | نسا و كاذدبعأفهللاةجسرو ريمالااهيأ كياعمالسلا تاق هيف ناكىذل اهسل ةبامىل اك هردهقلا ||

 ةيظع ةثهدكلذنمحل |١ للاتفام هوب رافصلاب وةعبىلعتاثداضنأ روك ذملارعاب ني الاقو هب رهاطلا قاط أو ىناصو وى اوثم
 || تركتاف لاك سنا مامتوهلبةعب رأوأ سفن أ ةثالث هعمو سرافةمحان نم نمت سم لحران بح نأ ندي

 أعان ص اجلا نعت معف : ةعل راهعمو نمسا ل> ربانلاب ريمالا بأ لاق و سف ل ددقهيدادوالا كلكاف نك وهنماذه ا

1 3 
 نئحاب تهذب نأ ٌتداكو

 تقولك فىرث ان دادزاو || ىلا تفتلافمياءاولتدف مسهل ذاف سفنأ ةعب رأ ىمريمالا اهم لاقو رسول شد | تدآلاقف سفنأ 0

 مو ىلةهرتق» نأىلانيحو 1 تل اسوس انلا نمدحلأ مهمل ءامتتغب اًوا مهنا ةظاغماناعأ لفاذ. قا راخلاف تزد ادقتاقو ب حاحلا
 : ند تت ١ كريس ل اقف مبتلع فكن ةنمأتسا اسم ىفابتع لنمتم ًاردقل ريمالاانيأ هلتلقو كل ذنعب بوتعن ش الاةيورلان مل قس | : 1 7
 قب رطلا تلزافلباقلا | اضعياهضعي عيت غ ىلجر عباصأ ىدح تنس اواهتي رطءازاباغق اوابارغت أر و سرافسأ ىف ركتذ

 0 اودهاوناكف ةلجاب اوبل لسروأ ةنم أ ةسسم موق عقضلا كلذ نم نبت أيس هناوتفيسثريغوض هنا تاعف
 هلاخامذهىلعاناوةرخافلا أن... مق لة كنم ىهودهح و ىلعىتلاةيرضا!نع راغدلاثبلل نيبو هي تلأس كسلا نت ىلءلاقد |

 اا عنان | ةبرشلا ذهاب رفيع عرف مهمل نط هلو رشا عئاقو ضيف لن كذاب لاف نجدد
 ا ا ل
 كا م ل ملا ا سس

 هل وو ملا رد سس دس يي ل
 0 3 ءاالاد هلاك (نام ركو ناتسدت ند لصافل ارد! ىشو ةفطغت مماه دعب وةحوتفملاة رحومل ءاملاب ىهو تاق ) 5 ا ما اساسا تل

 تنكف روسبقلا لاوحأ | رفنىدركلاث يللا ني دجتأهعمو روك اا نيسان ن ىلءوحخأ شد رقنبنيسللانبسابعلا نافركر
 اهدنعتيب اورباقلل مزالأ ليلا نيسل ارك ى هوتلق) نايريسلاىلاثنلا نبا ىلعءامنأ ب وتعب مدقو زاريش تاديرب تامزك نع |

 ف ىراقأ ونا ن اكو ا لاق ) نامرك ةنب دم ىهو توف فلالا دعب ورمجو ءار ماتت نم انثملاءاملا نوكسسسو

 رفتبالثلحوتغم ىفو تصقةن وبن ىف اموت نس ثع تثكفلاق طيحخودر ته سهو ف صن طقسسق

 00 0 || قكااوراصف 0 ودا 3 00 ريثك عجب فق 0 0 رف وه لاق

 كا 2 : لاداهدعب رعارم ةروس يع ريد 0 ' ا غتبىهو 1 0

 هرم كم ىلاو كوالا ىلا مسهريصمنوكبن المنصف قبلا ندعماهمفرعطص لا-عانماضر اس راغبة. رق كاثلاو
 روتعلال 3 8 1 ىوارلالاق(سراغب هلق لغتالف ناسار خت هنالهيلا مهريصم ل 5< الو 0 رباتستب عضوموهفةثلاثلااماوةيناثلا

 0000 هحووةعاج مهنمبرهو مهضعب لّمف فاعلا نوبلطب برةعب باككأ نمةعامس ثيل اني دس ارفاق
 0 || ب وتعب ريانا غلبف مهسؤر نيسملا نبى لع بصنق سراة اب وةعيباعصأ نملتقنمسؤربت يللا نيدعسأ |
 5 ا... || مدقتنم ىوسدارك الان مقال ةسخ ىف سافملا نيذوط تيران نيسلانيىلعبدتفنامرك لخدف |

 ةانراو روبأو ملا ب وع باك سياتدووفنامرك لج نمساياةنيدم لعل سقوط راسدىدركلتيالانيدتتأ | ١
 ردقي الزم مهتمورورسلاو ْ ىله كلذ ملظعذ بورا لمعي كم لعا رغدلا لمعي تناقوط هيلعدرفهنلا سلال لت دذا|اطشاهنأهلثي]
 ماقلا قيسضل ماسقلا لع | هباححأ لقد نوطب عقواف ساياةني دم و ةعيىاوف ءانبالا نمل رئاهملث قوطركسع فناكوب وأما

 يل ل تار مجاو ( ان - ناكلخنبا - +0 )



 د

 .كلذزدناف هئاذع تسافن

 ىحأ نمو سهنمو ناعدلاب

 تنأرو تارينلاب هريس

 فعضلا ةناعىف مهضعت

 متي و بارط-شالاو
 باسهسلاك ن رطسضا و

 مهعم ماك: اان او تارتبل و

 رسفةسساو ,هلاحريتساو

 ' > 00 1 ١ ردا انآو ءاعدلا ذولا 1

 :عساو ص وهو ناكسنس حيره دعوملاواذنيب ف .دلاف الاوهتاعحازاو عدودّقف دللا هل 1-1ناهناورإ لا || دج اان او ءاعدلا كولا سو
 هنيب عساو حض وهون حيض د وم اوائنير فن اق الاود ءحاراو عدود ذ دليل هلىل ناهتاودلبلا أ قئرات كلذءانثا ف ىسقن

 هةسور» فئران وةنطئاس# 5

 ىف اناو طقاستب رام ىلا
 | متاهلادح كلذء

 هلاسف وق ناكر عن ناكع) م ًالاةثالثلاقالطا ةلامو لا اذ 9 ملا

 ا ل ا ل ا ا م وا
ك! نب ىلء لاف هملعاو دفوا ذا هٌعلطمل كلذ ا ةتساعر ىاثل اعطلا لك ١

 دنع لقاثاو سافل اننقوط بادنل بوةعنىلا و اني

 ( هدنع» سمأ عضف نيسسكلا نب لعروم أ نع سلاملانبوط بوةعب لأسو«تتمهدتعربك هد ع نم رع.( و
 7 راهط مملَع فاشكتاو

 ةدمىل هلال اهذهتمادو

 مقمان ا نييفرهشأ ةعيضي

 ذافجر هاذا عبكلاو
 : . 00 , 4 | هعمتهذذ نهذو ينو

 قىهج وو ممضر اعلا هحوفتويكامإالا هدر أتي سلو ممتثدارارسأاموةىمتانيسملا || :
 ةسرغ عضاوكانر رست

0 1 2 2 

 اشارام ةسخع 21 و

 ىسح لبق نماهتعمدالو
 ليج عقس ىلا انلسصو
 ادعافاصخت فتي أرو

 لافو «.ةلحرلامدقتف

 ىتعلا يد نفدالا
 ءىح اذاقةمال اه عض 3

 ا لعفام هيل عفر ؟صخشت

 انيهذاملل لانهةريطحلا
 ةرياظخلا بايانل مف ةببلا

 اهانب ارفاهلشاددل انظف

 سوت ة مس در الا عنو دره نمش ةإءل ةرمشع ىنث ال وا امون كلذو زا راسل هسا ىلكعزيس+لا |

 هناود صيغ نم لعفام لعف سلفملانب قوط نادلعن ب وةعن ىلا نيسف ان ىلع بثكو نيتئامو نيسهشو ||

ةف نامركب لطتتنك نا هللاقو هت راحته سأل 1 0 2
أن مباكف سراف بلاد: تنك ناو كءار واهتفلخد

 ريم

 | توييحت مسموم نابسآ

بيامهنا هنولعل ب وقعن ىلادابلاءوجووديربلا بحاص بتكو حرف ةثالثزاريش نيرو 1
 هللا ةلبهوام عم هاىن

 نءمهفنو جراوخلا ل تةوةنايدلاوعواعتلا نمىلاعت |: بلا . امهر توت نق

 دهسا لاق نيسملانب عدة ةداو ب ودعت ف١ زوةرادىلا هو ا داوسرشتناذقو ىدلاورادب

 0 م ا ١ لكماتو قاف الاف لا

 ىلءناسناةثامعيس ام .ركب لتقىدركلاثيللا نيدمسأ نأ لعت ملأ مهلاوم أ توذخخأب دمهءاش نولمع و أ 3

 م[
0 

 نعافلتق ىتساوا شن مف نام الامهاطعاةبوةعياودثاىتح ةئاملثل اءانيالارعصو مهتم قب نم مزهو |

 عسووفيشخ د #قبهدبقو ساذملا نت قوطرساو اغنلارساو لحر قل أةعقولا هذهىفبوتءب لست ورهرشا |

 لحدو سانا نعب وعن لحرولاومالاهنمب رختساو هريغوهم ءطمى هلع
 ن ىلع ودان صراف ل

 لل دن د ه[دو» ناأ.متيالهعمناطا سنا نماباك ناب و تعي يلع درف فرصن “ال لمعلا مما ست, ينم 7

 نالءامدلا كنس ىلاع رسل ناتسحاو تاسارخذالب

 قوط باخ نمةمزبم اتناك دقو راصتللْؤا ريش لها دثءاوةفيلخلا باككم الارلبلا لس نل نيسان ا نن ىلع

 قرش اب دو ةعزولاهجورخَت قو قوط ناكر قو نيسلسا نن ىلع مهسيٌة بوععن بادجأ نم سفن ةثالث اورسأ

الاناف زادلا نععانبلا عطقت ال اىلاف هورط تتكقالاماهلعة قفل اردت و مهر دفلأ نيعيس زا اريثداراد
 ريم

لا هاج ىف هلهاىلابتك ناو زاربسثبهدنعلانعبوةعىلاقوطى رثثف ا
 ةرص اق هيرح ىلع ةيىوقبلهب

 ىوطراد نم هرمسغو لانملازدخأف نيسللا نب لعد ف باثكلا عقوفهنب |ىلا ب كسف كلذ عفر نأ ب وتعب |!

 ىلع نعقربخابوةعىللاق كا نب

 مسمنوأ_:ةيفنيلسملا دالبىلا رافكلادارك الروس ونامت ؟رذالاق

ً و مسه ماواجو تانودمل الهأ ن مركب ىنامدارك ال ضتناودح اومد
 ترف أ مهدالبلا: أما ىنا

 نب ىعل لق هتارطانم ضعي فبوةعن هللاق هه رب هاذهدجأ لف ثلقلاقاذ_مىذر اا سد

 فرضت اواهاك اة نامرك كل عفد وكب راح نم ىلعكذوعو كوخ انف تاعفاذافرملا نمل عشانا

 مين يس حلا نب ىلع ىلا مهلا نيدجأ او ناتسزومثاهل لاش, رقلزنبوشعن لكتراوىلءهلا |
 || نيسكلانيىلع مهنيرلف حلا نالاق بوعي باكمدي ىلعو ةنسلا نمىلوالا ىداح نم نولتتاماءاثالثلا |

 || دلبلااذ_هىدور و نأ كرك ذو باهت موف ةلءاعدلا دعب باكل لصاحو شهدلا نم هيتئحامأ .ش

 ملط ةلواحت فهسفن عمطت نمت سل ىافنينمّؤملا اريمأ تذاريسغب اظن ملظعلا
 ْ تطةسأدف دكلذدنكك نمنالو

 فو هناطاسوهّصْرأ هرم اد فرصته داع ندتو نينمّؤملا ريمالدللا نافبايلا اذهىفماسةهالا يؤم لد ع

 توجرامكيلعهدرونامهث ادأو هتلبعام تاوحقهنلا تر وثاوسرنمتعفتارووهةءاطوهناةعاط :؛

 صيخالثةانىلاعتهللاردق ناقسدد أت او ىلاعتهللاءاشنا ةمذل ملاهيففهتلهعتسان اف اعالصفكلواثل |!

 ىفةمالسلا هيلا برنو نال: عراصموىئبلا عاود نم هيذوعت ”وةكلولا نمهتلاب مصتعن نعنو سنع ||

 ني:'امو نيسدنو سج ة نسل اوالا ىداج نم ثان نإ.لل نيثثالا مون بتكو كر ع هللا رمهغطاب انايندوا كيد

 قشنللانيرجأ هوو ناسلا فل ًارسشع# جت نيسلسا ني ىلءركسع ىف عمجا ردو ناش رفلا ف حازت مث |

 ثفاو سدا مون تاك انلو روك ذلارهشلانمنول عب رال ءاعب رالا اد_فىفكلذوب وقعت عئالط ||

 مهعضاو منع نيسان لعبا اولازاةناثلا فو ةإ_>اوامف ناشيملا قتلا بوعي عئالط

 تةودصو



 ٌةيفادلاناريزلا نم خلع . 1 : 0 :

 كاوسالو ناداه: سل حصل ددباتأ عن نيسملاث لعودحأ لعدح وأي ا 0 ضو ا رمزا تلا 1
 لولا نعانعتتماف ا باوبأ ةمزهملا قفاو :هياصأ نم:ةدعفقبودبلا | اوفتلب لذ ذ ىلاعت هلي ممدسش اد . واوفقؤا ارجوا تايد 1

 ٍبابلا قاغاوهيلعانربحاف | مسههوح وىلعاورةباولالا ماع تقاضفرولفلا دعب ةعقولا تناكوروك نا سينا مون ريصعلا عمزاربش |
 0 ْ ني. نيىلهتءاصأو فال ةسعنرا دم مهنم ىلتعلا تناكو. زاوهالا مبتع زد تغلب و زاريش جحاوف ىف 1ْ ْ

 ١ 1 لح ا ني... نب ىلعهلا مهلعاف هلة ةاودارافتبادنع طقسو ب وقعب بادصأ فاي سآ هنرودعاون أن رثذالث

 ب تعا اطرعاو
 ن-هاط ىال عضوم امم :

 دقوالاهنطان ىفالودسملا |
 3 ل

 هلصاقبوةعن نمباو لاوس اىذلاباطوبوةء ىلا هوداقوهطسوىف اهوعضووهتةماسع اوزخخأف

 عنقو لج رلا فرصن افاهربخ ىدنعء كلام هن ةيرمس اثلك ىتتجامالاةفاهذاينا ىناق مهردفالآ ةرمدسعل

 هر كد نادرا ساواعزا 1 هيحاح زد وهدد طا اوس ةرسشعانلعب وعن ا

 ماجد جوردحلا اعاد رود نمبوععب راسواضد !هدقو س و هه قساغل نب ىوط عومرادو داو ١ 18 7 عن اسوأ 1ًاهدق انا ناىلاذغن دق ناكم : ذلعلا 1 4 3 الط ] ا

 ىدس ل لحزلا

 ىدلات مه ىلا ىاصداو ْ
 2 0 0 1 تادعيهركسعىلاهتلل ن نمبوع عجروممتوبباومزلف كلذ مولا غلب و زايد بش و مهقلطن آر شط 2

 ءاجةالصلا ىلا ىدلاو ماقو : نأ نيسان ىلع باك ىفىدانو سانلا يرفنذا الاىلا ا - رضأ نامالابىدانعيصأاماةزاريش فاط ا ا 5

 اوطنما م رو ىلا : كلذَف هلل يعفهسفنل عد لودللاب زتعملامامالااعدف بياع رمأفةعبلا ترضحو مهاوآ نمةمذلاتر ا 00

 1 ْ ىلع لزتمولا ءاخأ ثعب وناعم لعلا عجرا م مايأ ةرشع منع امانا لاقو دعب مدعي مريمالا لاف 0

 5 30 ءىبأأ 7 الا 1 هنارك ذفهدعوتوهددوتفابل رض افاهمل عفش .مفلاوم الا ىلع شنقو تاثالاو شرغلارضح اف نيس ا نبا

 1 ا ٍآ
 ١ ةءئاولا ها تضدتن هللا بمن نم هلاختأ ب وعلب ضوعوةزد ةئامعب رآلبقو ةردب فل ًارضحأق هلزن ءىلا لم لاما ىلع مهلدب 0

 ةيزسرانلاء نه نال ين || ةدض لع نروح دوعن” رصعو بادعلا حاوابابله بوش بذع ع مهردتنامل/ لجرلك زاديش |
 ماييلاو ةسمحملا نارين نم ا هربقود ازعلابهباعاو راني داعلا نوعي رأ هنو ىذرف ةىمتذخ ات زخ ا امر زادق ىلع لاف 3 ١

 قدعلاةراوح نتدساو 1 أع 1 ارهوجو مسهردفلأ فال 5 , رآهنماوحر ة-افدراد ىف عطوم ىلع م لدفالطر نيعب رأ ا

 ةعقاولاهذهتاو ١ كلا ١ تبب امو س-واضد ساما نب قوط بْزءو ههُشو هب ذعو هن رضف مهر دوب نس 0 ٌ

 ا ْ نبىلءلجوهدالبىلاة لا نمىلوالا ىداسج نمار شي نيثل.لل تبسلا مول زاريش ن هبوقعي لع راودحاو 0

 هيي ل رهو 1 امهلعىدانو عئاّممامهعنقو بايثلان 50 تااامهع سل نامرك انف هعم س املا نبق وطو نسما َ

 1 م ا 31
 3 الا 1 9 أ جرلاك ١ لونوةروك ذملاةنسلا نمسح زر نم نواخ تالثل هلياب رتعملا ةفياذ1نا عاشو نا: تح« ىلا ىذموامه سو

 ل

 لارو عافترالاف ىونجو
 كل حام مي ردتلابىند

 . تاكرسلاو فشكلا نم
 لملاك نعوتداعل ةفلاخما
 دمشاو فوعتلاىلا

 تربائ لان ازكالا

 ةعرف تلحخدو نايرالا

 قرهطو ةداععلاوملستلا
 . ةداراو هتلاءاشام ىسأ |

 تذخاو ىدااودب ىلعتستو الأ ©
 لاغتسش الاو ةدهامملاف

 ىلا لزنم نمهدنعتدقرتو

 3 لاحىلا لاح نمو لزنم

 هب رسل لل اورارخملا توقع لخ د ىحا دل ايف نيسسرلل | نيىلع باص ىرغت هزاويشالا ا
 وهنا هباحصتأ دعو ناكهنالدحأ قاطني مف ممر < مهلاوم اومهءامدل سا و هيَوْدُؤَد زاريش لهأ تان طو 3

 هدهد ادش نمىل :ةواسع

 ١ نيل و تس ةنس بحر نم تيقن ةرسشع عسب رآال ءانالثلا غون ن* هروطلا ةالص عم ىدنوأا مامالاةقالخلا ||

 . ا|براحوو غل تاك" لب سها اريك ىدتهلاةفالخ فراغدلاب ودعنل نك مالو 1م نينامو

 ةارهىح يراسل هود نمبر قامو ناسارخو و ف درطتب واهلاعأونإ اة لول نمهساب نما

 مهردفلا فلأ نيثالثب عج رواهتالغىجو سس راق دالي لاب دوتعي داع م اتسح دب لصتاامو شو و دأأ

 ضعب لمس وةفيلللا ب تاك وجارطاوب رخلا وتب سرافن لضاو نيدمت ماقاو ناتسد«ىلازاسو ||
 ناكو و سرافدإلب نم حارمللانموهردفلا فالآ ا ةسجتةئسل|ىف لمح امرا ةمناكف لاو ما نم ىدام 0

 نمورخ الاىداه فريك نادرو غدرقأانأ هثايلوأ ضعبباهنعهفرصةهءاخلان اولا ةبلشمأسم 0

 عسنةنس نم:دعّتلا ىذفروناسن لح دوام حرش مع 0 دمبوةعالو دب نيدث امو سسعتو تاع ة نس

 : مرح اىفاهتعب رخ هر زهاطلا عيبصو ناسارخريمأ ىا: ارطارهاط ن دمت ىلع طاتحاو نيت امو نيسمنو

 ينحل 91011 روح راو وله نم ثونسو ينو اديقمرهاط نيدجتهعمو نيتئامونبّسةنس نم 1

 : اردنا لاومأ ع نمذأه دب بوةعب نأدب روبن سحلا غلباسأو ناحرحو نات سربط ريم ىولعل اديز 1

 نمةح وو ناجح بوععي لدو ناّْسريط ىلا ناح رحننمصضاةواغلسو باق وهرد فلا ف لأ شعةثالث

 كلاب وةعن جرخ متريفق فل مون لك هباو دىلءقاعن ناجح رك ناكو .نامسريط هي واش زدنأ نم هباخحأ



 باب زأةودق ىلا ىئاسرأ
 وي اننا كو ويلا

 رو ,ًالاراتخالاوت در
 | ىديؤلامجرلادبعويلا

 نم كا هبحدت

 3 امرهظف ناك اه ىه

 1 نعتمدو ناكمالارج

 ىذا نايتحالاو راسا

 2 ةيلاسدفو داشرالاب
 َت

 هللادجو لاف ههش رد

 ع قامت 0

 نيسفرطلان مل ذرركستو
 ١ ىل ضرعو ثاءاسرمساو .

 - راخو نك دع انس نملقالا ىذا ف تاج عن ايعند , عجروللاو مالا نخب 1 34

 بتلك اهمر وفتح الدر ةياوتددعل اوءانلاىوذو نكاسارب كلاما باص ىلا ةفيالنابتك 3 ا
 ع جاعزنا كلذ نسم

 كر ماعدا طضاو

 نحو كوكسلاو هاغلا ٠

 ١ هرواز قهماعموهماق

 هحنوتلامزالو لاَغسُمالا ٠
 ةرصح تاجيل لاك

 مهرسأو م ملا ١
 تاكو ةدع فوص:لان وف

 نسال

 مادقتو مهم مز ملا نمل تقي هنا هباخضأ ب ودعي ملعأو ريثك قلتفدب زون سسملاهيلاعيرشو ناتسريط

 ىلعةع زول تناكتف ةدداو نإ هراككأو نسل | ىلع لم هددسع نم سراف ةثامسعسهعبتف برع هشف:د |ت
 ناك هنالالغب وانوذرب ناكو هماز منالهقي رط ىفاب وك ص ادي رقلك ف دعأ د قدي زن نسا ناكو مولا
 نتأو ورب رسل مخ فال هسه دن زنب نسحلا عبتف هيبوةعببادصأ قحالتو معلا ريثك القئ ال ر

 0 عاساق بلاط ىأل ”1نمةعامح رغط و نيعاه 0 الام رق هو ةناسعلا نب رون نك 2 امن وقعت

 لحتدف ب ودع مدع 7م نيتئامو نيس نس مح رمزي 6 رالنينثالا مولعق :ولاتناكو

 نسحلات ردوا تا يي طخ ىلع 3 ىهو مالاه دعب ودم وضم مما. اوةةوددلاذ ةرمهلاب ىهوتلق) لمآ
 لكأ نهد رو ةعل 0 زخم مهضع ى جمد مهتمم د هج ناك اماهلهأ نمدك ملف سولاس اهل لاعب ةنبإ ديلا كر ا

 وسم لحد دق هللا دسبع نب رهاط نب نسا نآريسلاهغاب و ةدداو و[ - ص لح رفد روز نسااب اط ف 5

 دب رز ن سات لط قلاغبالاقرصقو كلذابوةعب جراند رت قل مز راو تح اص: عموذو رلا 07

 دقني_:مؤملاربمأ ن ادلع وئرلا نمي رن اد سهأب نيكس ةنس ع نمد اىذ ىف ىرلاربمأ, ىلابتكو عجرف | 1 و عا هيكسو 6 00
 ةندس تا د مث لاو مالازشأو سي طاندادغيناوفاك نذلا هناماغ ب قاعود كاف ةفيلإن كلذ غل فءاياءالو 1 ِ

 : 7-1 . || - ا .

 ا ةيحان نمدي ز نم نسحلاهةحلف ناح حدي رب مرحلا فجر فت تاتسريط دالبب بوةعب ونيتثامو نيتسو ىدحا ْ هلت عقو تل تالايدارخ ١
 1 مز مناف هباصحأ 1 نم قمل نمل دقو بوعي تنشف ناتسريطو لابخال هوم ددلا نمهيلا عوجا نمفردع لا : تاوألناض

 زن ن سس.لاىلاناةسريط تعجروتاسنا|ىنلأ هبات ن متلقي عةلراز زءاذس ناس رحدلا بوقعب ام 1 7

 8 بحل لا رع زم | رااو
 سس 0-1 فسعب تاحرك ؟ن وعل مه و مل و ةر واش و لم !ىهو 0 م و وا اهلالاو كرما اردنابا اه 1 2 اق 1 صاتام ب ا 1 ا 2 2:0

 نعل عج دلع رار اوف واح لإ د 1ع يضل ا ا حو 10 : 1 0 : 2 : | ل كلاب [عيتم دل
 فار ءلاأىل ىوتمدتموو وهو نيس نب رهاط نيهينا درع نب هللا ديدع ىلا هللا ىلع د قعملاةه ادا بتك متسوم ا ا 00 0 9 2 5 همح 2 ديل

 جاطا عمف.هبلاهلتماباك مسيلعأر ِ 0 ناسارخ لهن مجال امم ناب َ 0 دعو ىلع لحخو

 مييللعأر قو دالبلا ىصاقأ نمنيمداَعلا ٍ 0 0 5-0
 : ىلاى دس داعف ىنك 0

 !قد رمااقداعنىلو الاه تلاح
 هدصق ىفةفيلخلاى أره ف شكت اا ا وينال اود راد لكلاو ناك امو هاما س سيد 0 كيدلعا

 توربجابهوركس ذفراغما اتوقعب نع اواثذدادغيىلا ناحل هأ نمتعاج قو مانأ ثالث ةلزازلا تمادو

 ىلا عفدوةطست نيث الثلعورافدلا ف عوقولا نينمْؤلاريمأ باك"

 نم ناك اع راغسصلابوةعب ىلاريملنا نو قاف ل قوس نا رابختالاعدذتلةذست ةروك لك لهأ

 : اهلهأ ١ ل اس ١ زوهاسنىلا ل_داناوت طماكل اء لصت ةدعدجهنالعجراعاو رو است ىلا عج رف

 نان ىلإ ١

 ناتسزوحلاعأ نم مركمر 17 لسمو زاخسل نا تاس[ عدت 00 مه ةرافصل ابادحأ او

 روكتلانمىتازيلنانيسطسانن رداطاامومض :ناكامو سرافدالبو ناسارخةيالو هلأسوةغيلطلابتاكو أ 22 نككالام
 ا تضر 0 3

ْ 

اجرحو ناتسسربط ىلع هلدةعب تاور نمرسو دادغب ىتطرش 1 حرذف ميسشلا ىل-ءكلذ
 هلدةعيناو نب وزتو ناصن و ذأو ىرلاو ن

 هللادبع نيهللا دبعراذف تهت ىتاابتكلا مهيلعتت رقنمرضع نآو دنسأا اوناتسح»ونامرك" ىلع ْ بولاطملا لوصح ىنرشي وود

 | داسرالاب كلذدعبكزاحاو

 . تاق ىدلاؤىلاناسراو
 1 هلبا 2 هدااولعتناالو

 كذلعف باكا اذس مبالاة لالا, 0 6 نمالوأ مسملدى :رقام فالح مهملتأز هب ورهاظ نا

 لعايلوة شم ققوااناكو هللاىءروعملاةفيلطاو نأ | وهو هللا ىلع لكوالا نية ط دجأو أ هتلابق ةوملا ا

 هلجح ًاممهماعأ ارقو ساننلا عبو بلط امى هياجأ او ريغالتنالام ا ىوسهعم يعم سيلواهلكر ومالا

 راغصأ ا نماعأ نم دك !!تب رطضا اهلط لاقي قدلحا و 8

 1 يا ةركمركسم م 1

 قفوملاةفلاناةمتاو تايراىلاوا اتناك دقوت غل ار كسعبلاةّددتو رافصلا مدع ممةل-ديقعيلا 1 1-0

 تمه وتو 6 3 7 9 مصب احصحخحصصص سل ا



 1 . تيدي م

 مبعأ ندعو أذالاو بتكلانمعيلاذفنأام بيس رافصلالابقا نا تمدوتو ||

 نوكمل سول اذحنآو هيدضقو ملسوهيلعهننا ىلص ىنلادريباعدشلل ذةقيلاتا غابااو مالا اذهىف هكراشنالو : ا

 طساوىلاتاورهغلا نملوقاعلار دوبيسل انين رة ىهودنب رضا هللاقي عضومىلاةيبعتل اىف رافصضلا

 نات.حسو ناسا لهأ اب راقسملا باع اللا قو نيفصل نيب ماَعف داما جحش ىل وما نمجرجخناغصلا ||
 ةوالتوناطاسسلاةعاطبال 1 انفرعام |

 م

 ال أ

 اب راحتاصعلا ناش ناكن أ هنعدرةنياف مالسالا عئاسشو دذب دب كل سقو قدا نمر 1نيمت را جرخاا ٠

 شوران لق ىحل اومالاو عايضلاانوكتل ةو انوغاذساف سابعلا دلو انو رهأو مداومابانوميي رشا |

 ربحت تق اانعحر) كفل بجلالعفلا ازهانالوأو ك صالح نمانالومهنلضفتام ىلع هند اف ناساربخ

 ىام عطقود_:خلا فءاطعلاةفيلخنا عضو وتاسنا فال ةريشع ىلع دي زب ناك مسهعجتت ا ل_.ةوديهارقلا

 ةدئاز نت دب زف نم ديزن نم دلاخ ني دج هراكر بناج لاو ؛بسفنب د قعملا ةسقياهنا فقو وعلا كلودع جرت

 جر زنمدسصق جرا ن مب
 ةغلخاهب را2نارعلادالب ىلالودولاناسارخو رتل اودتسسلانيبلصافا ادا ىهو ناتسحس ىدرك ١

 ( | هلصعل نمهعم سده شركت د رم .رافصلاواهم رذوص «رالا قرم ىف هتكسأ مم داتثوهدد_ةوهشو.بىودو 00

 فقاوناسل و ذوسأ جام دعا اردعيلع :ولبقأ او كل ذلبق لعفي تاك اكهسفتب مدع و مهلمحل هراككأ عجم ١

 | مامالا ةعاطبالا مت الكشي دناوزاث الابلطوتببلا جون
 || دناطاسلاازهو ر وذ ايهنلاتتك دةتاطلسلا نا مللاقو ماع ءومدقت روعلملا ازهنالشئامو

 اا رهاط نهار ءزنرقاط ندمت صلختالو امارة ماعامت جشع ازهناكوم الكن عموم ملة تاطلسلل || 1
 || رهاطل ؟ اي يشن هللاق ادعم هاجودرسأرك ذمدسةتدقو راغصلارسأ نم ناسارخربمأ نيسسملا نبا

 ١١ ىلا قارعلا نم كايددر وفاك الغت ىلعةنب دمى اةئدإ دم نم لمعلا ديقلاورمسالادعب لاتصاخ ونمو

 || هباعاقمماوذتناكو ليم اليمهركسعمتحاسمتناك-فراغصل ار كسءررحو ىدا ارلاكاق (راغدلا

 0| الفا هزنتوأ اورصنتن أ الاوهام لبقو اورعشواهفاودج و برعللاورعتس اولغدلاورشلا نمقيرطلا

 آلا نمد مد ةتونرغغل | وسأل ا لهأ نمل ااوفنتك اةعاجهعمفف و ودير هدد 0 ذمدة:دقوىانشلا
 أ راف صل بادصأ لع لجو ىعماهلا مالغلا انآ لاقو هسأرذفيل + اودخأ قذوملا شكو باشنلابةامرلا هيدن
 || لع سو ةرئاح ذو هنث ازتخو هلاومآ اكزان اعجار و لاخلا كاتراغصلاى ارامل ةريثك قلت نيتفئاطلا نين لقد |!

 رامالا فاوطقاستف لالا مهكردأ وهناصأ مهسرالا لح را هياعصأ نم تلفأام ور اسعلا هعيش قة سهحو

 ءاح ووهددعتفاونانإف لت ركسعلالا - ًاوأمول نيب رأيف طساوىلاسوسلا نمترسوليلع ْ

 ىلا درت لرلا نات مهوتو رذطلا ف كش أ لوبراحأ ىناملعأ مر اغصلا لاف تيئتلا عضوم ىو دعت تابقأو «نوخانو نيمو لوقعلاو دم مساو نتا اورام |
 نمتاةنو ( راضتخخالا عم هردزالا ننام اك نمهتلةنامرخ اذهتاق) هناعت ,ردقاعتيت اف ضالا. اوردبف

 .لاط ا دقودادغب رابحخا ىف سبأ خي ران ىلعاليذ هاعح ىذلارهاط نيدجأ نمتاديبع نيا اع ران]
 نع هتبلغو مهرد لع ثيل نبت وةعيبوتو ناك لاعفدنمر دركت امتةذ بو هيرصتخاةهبسيفلوعلا ||

 'خ مرحلا نم نول سجل تدسلا مول ناس"
 لزب ملونيتئامو نيثالثو عبس ةنسة خخ !ئىذى ناتسح» نمةناك ىنب نم ل جروهو ىضلا نع ماصار

 0 ”وطنم هنأ ارهظت 3 لارثالا اوةاريشلاب راح ناتس سب وقم .رافصلاب وع |

 دعب نينس ثالث مهردةيالوتناكو ٍنينئامو نيعب رو عيسة لس

 1 + 0 ا ا ل لا
 ندعو ثالث كم هنن مذ

 ُ كلاؤمأ وكاعث تاعك زا سانلاباغت تنك يكونو درا ريبدت ن هايس نلعم تنأ اراممز ماااراش

 | حب رلاودحالا مون تاتاقو ليل دريغب هراهمأو هصئ غم وهب لم ةفرعأ !هلة ىلع ادلب تدصقو ك ماما كارسأو

 هلا"( : : نياك م
 قداذواو عطتوتلا | ةنصرغلا ناكمادنءترخاناو نيمو فلو قاعلارب دىلا طساو نمتلبقأك يلع مهرصأ 5

 . دي رثراص ىحسرهجو
 جتفو هرهد ل بحوو هرمصع
 ىلعداشرالاو هيد رثلانأب

 داهتجالاو ىسسلاباب أ |
 مراسصإ عطق عاسب رسف

 لصحو لمالاةعرص كلا ١ رك اسعتدرو خر نم 5 واش عستل رحالا ةحبص ناك الورىلاوملاسفنأتءاطفراغصلا نعلو ىرنملوأ

 : اقرطةف رمثلا هنهسإم

 ىلا ل: ْثلكو املاص
 تس دإا ىيعويستل ان واو

 اهرونو فد رشلا ِهَمْدَعَع

 انبمماتأو فيطللا ةتادرب
 . كوو نيد تبسولم

 ' كللذةماق'ق هيتاصلا

 ٠ هتسلاعع تكحرتو
 قالا تاغئاودن رسل
 طالب كلذرع اكو
 رعاشلال وة 3

 لانلانل ىارعلابثناكو

 ... نامزلا ىديأ نم نهانقرس
 . لايللا# ران نهاماعح

 'قامالا اودرسسملات اونع و

 لابلافاماريتكر رك أذ

 0 .لاقو مهضعب هدشنأ ام

 كلامّتستاذلل ىلا مل
 ك0 الات

 إل دال تق امىد و

 كا دي,عتدعن انف

 ندا دمى اهنلاهسج داعم

 ةجرولا ام لة ةناو هنزدا

 لي واز برعم ن فدو لات

 دس روهس نم مرد وس

 : (ةئاهعيستو نزاغو ثالث :

 5 . 37 ١

 بان رالاعشمافهكوةقيقللا|

 1 راح نمار هللادجوت

 نعام ةقب رطلا

 ةشوهاللا لااا قم
 ,ةكناهسلا ناوث لل طهم



 ها دم ماعم ْ ةيماهلالا راسا للانر و. 18"

 اهرمداحو شون دصق مث ةارهىلا ب رننيتئامو || اضرعمسانلا نع اعمدنم بوةعب وزتعملاتاموزتعملاةفالحخ كلذ ناكو ةونعاهذتأو
 ةعاطلارهظا وهو ص رهمارملا لدو ماهم خول لحشد مثلنا ىلع رجعملا مايأ ىلا كلذ ىلع لزت مو هلاح ىلع نعءابغا ردوا

هلسر ل سرأ ثنية ئامو نيتسو نيتنث اةئس نم مرا فكلذو دهعملاةئلخلا
 عيرالدادغباواحرفر وعملا ىلا 

روك ذماةئسل !نمةرخ الاى داج نم تاخذ وإمل ةرشع
2 3 ندا اهم ماقأو طساوملاراس ٌثة

 

هعم ان وريد لصت الواهب لزتف نب رطص اىلاراس مثتحر نم نول نام تنسلا موت لوقاعلا
 دصعي هناور

 مسمئافرخسو مهعدم

 ءابنغالا سيلا قرامنالو

 نيقب سن دح الا موهدادغب ل دوهتب راعادصاق أر نمرم» نموي رخو فارطالا نم هبامصأ عج داب مالا

 هبثك لزن مراغصلا ةيراهة يللا ضال و رعي ىضاقلابتاك_ رفلاوأ لاقتنسلا نمت ىذ م ||| تتح تاقوشك ةلومسأو
 رطاوخاىل-ءتافارشاو
 ددعلا فهبلاض مدق نينمؤملاريمأ او هعف ةبقاعءوسهرذعت و فارصن الابهمان قد راعلا نمهنلاريست هت

و تاعدق ىناةدراوراغصلاتكو ددعلاو
هنم ىقوم ىلعهيشر و ىئفريشيا نينمؤملاريمآ ض

 ةقيلخلا بع م

 هيلعاوذخأ مهاقهثع زهبسناكفراغصلا قب رط ىلءءاملااوأ روز وك ملا رقلا ىلع لا ملل شرح

مح موقلالزن وتاتي رفلا فطصاو ىر دهالودو قد راعلا
 مهفراقصلا مز منا تح ضعب ىلع مهسضعب ل

 كلذرضح نم ىثدحدةلوهوعبتالث ذالواوركموهنمةإ.-كلذنا اومهوت 'وةهظعة منغ هلاقث [نمشانلا

 هسياعدللا تفامبارو رسمةغيالنا فرمتاو مهسفلأ نب ريشعث قولا كل ذ ىف ناك ىلاوملا دنا قثرنأ

هنادي عون مويل الذ هرسأ نم ص اخت نق ناكو
قوهوةفيلكل ا ىلاءاحو ناسارخ ريما هاط ند 

 هدة 

 ٠ .(|| تااكمانملافولللا كل ىأر هنارابنلا كل ذر ةعملارك ذو ةيناطاسةعلطشةملع علو معلا هنعت شلع كفن

 0 ىلاعت هنلارصنب تٌةثودق مهل لاقوهصاوتىلعاب ٌقرلاص قو انيبماحتف كإانكقفانا هررص ىلع_تك اناسنا

 : نينمؤملاريمأ ةمردنالا يحل هنأريكتو عرضتو عوض اهفوةفمل ان ىلاراغدلا فتك تدروةءةولالبقو

 هولعأدعب راغصلا قب راى نحن دقعملالامف هاكر تت :وعثاو هيلاراقتلاو هيدن نتلوثملاب فريشتلاو

 ٠ || نيدترعوهو رهاط نءهللادبع نهللاد يبعد جى أ ىلا باتكلاب ةفيلطلا ساو ف .سلا الاىدنع هلامهنأ

 ىوتمذ دو وهوونلا تكف رهاط ث دمت «بحنأ نباص الحتو فلاي ةريخ رهاط نب هيا د .ءنت رهاط

سودادغب ىتطرنشو ناسارخ ىلوتن تاك هناقروك ذماهمخا نع ةيانندادغبنةطرشلا
 ْ باكلافوىأر نءر

نالاو ناسحالا نم هرتمنرلخلا هلرانامو راغصلا بون ذد هنأ هاصاسو هلي وط لودق
 ك0 ناسار هدلق ةناو ماع

 هلو هتساسل ثتاشلو هف

 في رصت ىف كوطلا دبلا
 ةدرتو يدب رملا لورق
 ةمك وت الولد ترش رتل
 عصتلا لاممحاو شنلا
 كريطام ترك كلءابرلاو

 هش وارق ىماقادستع

 تاقوالاض عب ففي رشلا
 ةينطلاهساةتان ةفنملا
 كو ةيبصلا همصمهو

 نم هيث ا نسم . ضو
 تنك لاف هلا فاريشالا

 ضءنىف هل اك

 صأو هني سم عذر هناواذه ل يقاهرك ةمدعت ىلاداليلاو ا مجدلاتباصانلو مايالا
 ق.بعوةيثسا اعابضا اهعطق اوهشكا قهتينكشي

 | || باونأ دصقاهتعدر ناءايسشأ سيل اوتايغطل او يتبل الا كلذ هدازا هلءقالاهحالتصتس افردي اسعأَش الغتشمر عملا فتساح

 || كاعوجرلاببتكلا عباتومسقلااامىلاهتراجا نيش هؤلاريمأ رب مفةبلغلاءاغتباو ةئتفلاةراثال ةفيلخلا

 || نع رخو هاصعومفلاغ د قفا مبميل عننا عن ىتلارعنلا لاوزل ضرعتل ا هرذحواهانا الو ىتاانل يللا هلانعأ

 ٠ || دعبة م كلذ فيل امجو مثهتءاط نع رخو هاصعدقفبابلاىلا اريسصملا ىلءماقأ نا هناهف رعوهةءاط

 ٠ .[|| لع بحوأو هبمزلاوهاميلا عجور هنأهيلا ههحوم ردقوداّوَعلاوءاهقفلاوتاضقلا نمةعاج عمىرخأ
 1 كامدوتب هءلعتاطبثلاذاودةسالز موداشرالاهئثب لو تانصعلاودانعلاو ىجبلافدحاو ليس ىلءماقأف

 ١ || سأ ف يلعىذقب تاىأ ارهنم كلذ نينمؤملاريمالنييئالف ةكلهلا ىواهمىلا زال ليبش نعهدصن ونيملا

 . [| ىذلاعرصل ا ىلاريسلا زغب وشو هلواح ان وعلملا عف دهن افك ى عا رق<مىلاعت هنن ىلع الكوتم ضف هلثم

او اظءاوومال لاني دم نيد قذ رطلا طسوق ىدهبق ىلاعت هللاءاضق هن قس
 ١ || تابلملااهضعي ىلءامالعارهظ

 قهلبامجر خشلاو رك ذلاب

 دعما |نمرش الا تناملا
 ابقار إ.ةلاىلااهسوتم

 هراغنب ىئافحالس» تاكو .
 تفتلي وانانحا فنرثلا
 هذه ىلعان اًندمفارا سم ىلا

 باز اك ضرعذاةلاحلا .
 تل :ومأن هبحح و و ملمع

 َ هماكحأو مالسسالا عئارش قرافو هنري ربه لسإل هرب رسب هّللاز رابوتانعالا ىلع كريشلا لهأ دمعت-او |] روطو لاسم اودحولا ىلع

 | || د هعىلودجأ هللا, قفوملاءاخأ نينسؤملاريمأ مدقف ةقا ثمللانالعاوةذالارفشو اثكتنود :وهعالاضتن ||| راث آو ةبب رغرومأى

 0 مهرتاصب هتلود نع ةاماحماف تدثو مهتعاط هن اوصلخأ نيذلانينمّؤملاريمأ ىلاوم نمةعاسجسعمونيلسملا || تهذت ناتداك ةسييع

 تاقوالا فنينمؤملاريمأ هسنعلو مهّودع ىلع مهرصنو مهرب أت ىفىلاعتهللا ىلا ةيغرلا نينمْؤملا ريمأ مهعبتأو هانثا ىف ىلاعتهنبا نمو ىلع
ٍ 

 .لاومو هيشأ نهتوكبام لمأتر نينمٌؤاا ريم ف قو واهلاب وتل داس تن قدسضوهنلا لعىتلا ف ةاوملاو ||| اهرك ذقيايالع؟ كلذ

 هنالواو جلا مادام لكل ةرقساو



 م4
 قهّناّورع نوعلملا ضمتفركسعلا اة ىفهنلابقفوم ا ناكو مهلا شو.كاو دادنالا لصاوت وهئاملوأو

 ىعءارت الف هعابتاوهعاش أ ةرثكوهدشحروفو ىلع دةعاو ىتبلا لب رستونايمعلاعردادق هتلالض عاش |
 تعرشوهئايلوأوهعابت أو نينمؤملاريمأ ىلاومىلا اوع اوعرسأو حالسسلاهتلالض عارش او هّنلاَو دعر هش نا. علا

 عايش اىأرو حاربلابن وعملا نأ ىتحةذفان هماهسوة:هاط هحامرونرتابق وآل !فويسس هلالضونوعلملاف |

 تورسأب ومهيد نوعي هوادلوأو نينمؤم اريمأ ؟ىلاو موبماع بك اورويثلاو لد , ولاناوردانق هيلخام# ةلالطأ 0

 رهاط نيد هللا دبعولأ عرتنا ل , لوهددع ىمحت الزم هتعاج نمرانلا ىل اهنا لج ١

 ئثىلءتوولد ا عم نيم رم توقاملا وف م هرةتسم ن ءاورسحو عمد أن ماملاس نيمو .زاريمأ لوم

 ءانلوالارئاسو ىلاوملا ىلع هنلاهءاف فريج اولاغبلاوباودلاو لبالاوثاثالاوةعتمالاو لاو مالا نم ضزالا 0
 تبتك مث هرصتحتاف كل ذ فلولا لاط ب تا ١] اذه ناف هللا ىلعو مهلاسرلا هباو راسو أنا عوكلمو ْ

 ُع * نيتئامو نيتسونيتنثاةنس بحر نم تان, اءلةرمدت جات ال ءانعل رالا مول حي نب هللا ديب عهبتكوهررخآ 1

 مو سطس ا ؛ وول ا لهأ هيادعأ فطخقني اكاد ىل امرين مراذصل (ىذةواز دعت 6 وألا اذهلاق

 ىلاةفيللنا عج روهنعاو دكسم اق ب سكسلاو بغلاب مهلاغتشالوهتعجرةفاختملاوملاهعبشن لون مالساو
 رو كبك رواهز تا واهرصاحورتست دق م لاومالا ىح توسوسلاىلاراقدلا عجرم رم هركسعما
 ىلااهنمودا رغب لحشد مث نيموناهنب ماق را مرت ةقلالنا تاكو لاذ اًوش ىف سراف ىلا لحر مثهعجب

 ناريس ادرو «دادسدع تر ولأ رم ذم نابعسش ن :تاذوإل ةرسشع ثالثل ةعبلسا م .وناهلحشدو ىأ رو

 نوم سص  ىذلاو لاوس نمت 0 رالعانالث ]امون رافضلا ثيالا نب بوةعبةافووةغيلشلا

 يع اان جل قامو يزل وأ فلاير ع كرر يور تال ل ةعب رأ نيعلا نم هلاومأ

 برقاسلبوةعبدنهنمفرصناف بوقعي صأ لص هزفنأ ةفيلخلا ناك دقو لاوس نمنةبعسبسل ا
 هيلا تريسصو ناهصأو مقودىرلاو نامركو سرا ذو ناسارحدلق ناك د قو بو عفو بل لا اطساو نم
 ىئاادالبلااوننم ىتعامىث ٍاثدح ول نأ ىلعو بح ن مالو: نا ىلءىأر نم ةرنبودأ دسم دنا رمش 0

 و 0 تدرو ودبلعبوَ بوقعت د ركسع عاسمجاب هناكمثدلل اني و ورع ونشأ ىل ول دولا مال مست روش

 اس ىلاس حأق» و وخان اهل قلوس ثاوةءاطلاو ممسلاب 00 للاى قفوملاىلا

 نيش جا ةن.ةشب ف فوئرافصاا بوقعي نا لعلدب رات ادههقانس (تاقز هل نمةدعقلا ذى ءالوو

 بوقعبةافويربلنادروواذه برة علاق مز ما بوعي ناو هيل هده تا

 نيسطعاابأ تافاوه قرات راو ةدعنمهفرعأ ىذلاودنسلا كاد هن دوم ىلَءلدمخة نسا ارك ذب ا م/ولاو اوس
 متلوقلا هراصأ هنأراغصلا ثلا نب ورمعب صتخملا لصغل !لّوأ ىفناسارن الو نجران ناك فرك ذعالدلا ||
 ةرشع عبرال» ءأب ثلا عون تاعروخ نيرو دنحي ن اف هيلع توملاراتناوهنم عنتماف جالعلاب هيل عريش و :

 ثبللا نيبو ةعب ريق ىلع تب ار ىسراغل اءاقولا وأ لاقو نيستئانو نيتسو سجن ةنس نملاّوْش نمتاختلدل |
 اهلع اودسكا دقو ةقضص ١

 نش ايقارعلا كامن متنك امو « سراف فاك أو اناسارخت كلم ْ
 سلات ابمق بول نكجيملاذا * اههست ييطوانندلا ىلع مالسس 1 0

 لجو زاوهالا: نيتئامو نيتسسو سن ةنس نول راغصلا ثيللانبب وقعت اكاد وسم أ ق ىطخ تن 1 رو ْ ١

 ءدعل تك و نيكس بوعي بقا ذهوربق ىلبنكوا منذ دفرولا شدنجلا أولا

 ردقلا هيقابامء وس فتح إو #3 تنسحذا مارالاي كل نط تنسحأ

 ردكلا ثدحشابللا اوفصدنعو 35 يم تا

 ْ راطتأاهيف عسهلىاعنهنلا ىلمأ تلا مايالاضلاس ف هوكل مو هدوحاوناك .اموم بهو نوعلملا ىلاعت هنا لسأو

 متر زيبكلا |

 "ىلع اعاد هناكم قاسلاس
 هدضرهلو و قياسلا ف ضولا

 لاعفاو ةعطعتامارك هّنبا
 سك ذات كريثأة م رغ

 قوملاهرك ذام (اهنم) ذمن
 ةداعالاو لضفلا, فورعملا

 يار رسما يدل دع
 اسردم ا لاك هذاز

 قيتعلا عمال 5 ةسرد؟

 لتعز كلف هب ردن دع

 لاقوت ووك ةوصلان 3 زساو

 ايحاروكلاريشم كة

 ىلع هينيعتسا امش كنم
 اعهتلأسف لامع فانك

 نوكت كنا لاغف هب رش
 14 رو
 اا

 نق و هربت ةمصق اهانن

 كت )1 و فالفلا مونلا

 السما اةعاسإ اقريكلا

 ّك ضرع هللا هللا

 هناشيءاردراو مع 0

 َُق ”الانع قريخلأ ثدح

 تدصقف رحالاهيلعبلط و

 ةيشبهملع قدصتاال ناىلا
 ناىلادب ئامورصتهدرأو

 كلذل اوصح تيقن  هلاسا

 لحرفالاعفهتلأ اسف هلربطلا

 بضم مشل اءانحا نم

 هدازحار 2 فورءملانيدلا

 . ىيلغدقو ةريثك لابعوذ
 نتودلا ئيكرو رقفلا

 كلذؤم ةنلا توكسشف
 نلف لاصو كاع تح رع و

 هللا هاه قت ءئحا

 هيلع ىلسص هللالوسر
 ىنوأاثاب قريخاف ملسو

 ةسودع سودملا نيذلا يب ا ّ

 !| ففارعلا دسصاق وهو لع هنباودرمقا مم واهس تامو رواس دن قوت هنارخ ؟عضوم فاض ؟ىامضطت ارد
 ط م ةعردملا



 مويل اف هيلاربطا لصد و
 ةنالغلاةعاسلاف قالفلا

 سردملا كلذ ًاراماناو
 تهذاق ْئش هفرعأ الو طق

 ربسخلا كلذ ه هرسمتل وهيلا

 ىنل رت اس ةزسحات

 رهف ىلعدي نيعتبست

 0-0 دو- ضل 4 لستو

 كيادشم لعبا

 هتبادلس لات ضرغلاكلذا

 ص 2 ام ضع ىعبهدذ

 ضاةنالاوراكنالا نمل
 نم كلذلتق هتعمس انآ

 رو 2
 ا هد طعاف هفراسعمو

 مالا تاك اذا هلت لوو

 ىتترشبام لصحو تلقأك
 لفكتاو كلذ تدزهن
 تبهذف كتامسهم ضع

 ةنمالافتدقب وفوضلا
 تلكمو نايا ءاحرل او

 تقولا كلذ ىف ةراشلا

 .ناكو فودلاةندع ىذلا
 اضيأ(لاقو) لاقاكرمالا
 موهتاذانج رخهتاه أس

 نيدصاق روزا ة دليلا نم

 م وبلا تاكو عابلا ضعي ىلا

 اند_ةفورسملا ديرسش

 قئضملا ىفاننةيق قب راعلا
 انكرو نارطا تلغ
 / لحرلا ف ددوب مو شطعلا

 8 ةيلغقميلعاتلدب ع نمال اوءام

 نآان د كوةرمخلاو فدعا

 رارب اد شعلان مجما

 نس عتلزت ف هلل اهملس لاق
 قار 1 ندعقَو 0 1

 ُة ل تب اذاق ىرضأ

 هيقراع امزل|تدعماق كي

 0 1 هنا تنغشف ا

 كد | و هإ.ةنس افانعل اند

 موز ارابخاو اهتم عئتمافتنةحلاالا هلءاودالنأ هيدبط هريختأو اولا ةلدإ هتافوتناكور وك دما قاتلا

 1 عضوم ىف هت ينبف ص أف كتلاةم ققحةحارلا, دعب سيحلادار ةانالعن ارتشال سما ن ف ىلفحأب 7

 ان

 ةرشع عب رآح اونلا كاتو ناتسيعس ىلع هبلغت ل موامو »شعت تس قاوغلاو تأ اولا هتاعةدم تنام
 ثبللا نبوة عراف نام هنا نيتئامو نيتسو سة نس دخت راثىرتثالا نب اانطش رك ذو اروهتو ةنس

 و ايدول اسال رح تام ةهناو قل( نرسعأ لئاو كارلا تا دحرت ذو ةئدلا نملاو اًوشرسشع سان ىف

 ١ ةفلطا نك اض ًااندشلاق او سرافدال وقارعلانينناتسزوحخلاسعأ نمىهو (تافز زاوهالا

 ضل هاب وعل وءبلا لوسرلا ل صوق سرافلاسعأهدلقيو هايس ؤهاضرتال مم ا

 ١ لقد لاقو ةلاسرلاىدأن لوسرلا ارمض-أو لضإ هعمو ناكل نازدخش ع نمافيغر وافيسد ردع لعدو هلسأ

 اذهفيسا االاكنيدو ىنيد سلف ثنف ةوءناو ىمتحزتساو كنمتحرتس ادقف تنافي 0

 |تامنابوةعب ثباب ملفل اوسرلاداعولضتلاو زيا! اذهىلادوعأف ى قرذقتو فسكت قران د اح

 ريثكع رز و لختاهب وربما ةعساوةيصخ نب دمرولاس دنجن ا كلاما اوكلاسملا باك ىفلقوحنبلاقو
 0 يَ ىواعلادب ب زنم نسا ناكو ريثكلاريملاباهلاضتا اراه صان راغصلا ثيلل | نب بو ةعداهتطةودانمو

 هنرشاع نملك لون تاكو امزاحالقاعناكو |مسبتم رت نأ لقناكو هنابالنادتسلاب ودع
 ةراغةسا.سسلاو رييدتلا ف نحو هرعلوتا لو ةنس نيغب رآىفاهفرعنال هقالخ 5 فرعتالو ام هول نيعب رأ

 لخملت د ول نمر دنت [تلسل أنين او ةىلا هيادهل اودونعلا ةسايسل |نسحىف كردأاملاقىت  كايسحلا

 ّْ دءاوةبهماسيقوهتسضمنوهتي افك ماريثك ًايشتاسارخ راع كك قىالسلا 17 ذو ثيللاثن ورع
 وةصرهشأ ةنالث :لك ف دن اف قف نا هنارك ذوراضت+ اال املط هتكرتف ذةرالولاو ةكلمملا

 ١ ًارمكعح

 | الؤأ ىدانملا ىدانيو تورضاح مه 0 ًايدنطلاو هيدينيدل | اومالاو دع : شيكل | ضراعتاوكإذ لغه سف

 2 تا ودك ا ووو م رم ا يوم

 1110 + هد ل

 مايوه ردةنامهلث تر وبأي ,واهدةتفف سراغلا# لآ يم ص راغل ىلاهئياد مدقتف ثيل نب ور عمساب

 ىتحني مولا ريسمأ عاطل ىنةفو ىذلا هتدجلا لود واهلي ةرمصلا سابق رص فهنا !لمفورع

 ميزت سه ىلع موسرلا باسعصاب كا ذدعب دي مدح عْرني نان رك هاوس رولا ب تيسر لا
 لل اريغص نم لحارلاو س راغلاه بلا جاتحتام ع_مح نويلاطت و هيغل امهباودإوةماتلا مل الضرغتنف

 درع4و لالا ارهلةهباغىف ةياد هلت ناك سراواموت ضرتعاقءز ردوموت اهتم :راضحأب , لح نك اه د 5

 سلاف ضمءافاز رالادح مم وبراختابلعىتل اس ادل ار موا ومتف كت | سها ىلع هعفنت انلامذأتا نها

 ساو ورع ضخ راد تنمستمال نسا تضرتعاولادغل اك تلعع ىو ملاهلل اتنئبئدسنعدا
 ٠ بلحم قانا قليلا عدعلانتاءف و درعملا نيد لاك ىداقلات ذ(تاق)كتبا ديل ديتسالاقو هئاطعاب

 1 نمالخر ىو دقذا 3 نبا ناوردشولاىرسكت اك ىهوتةراكمل اذ هلثما_مالا: عداه رك ذآ نا

 | كنا كام ااهيأ ىرمدك2للاةفدنجلا ناوندتاورهنلا نب كلباب هللاشي ةبافكتلاو لعل اناقو ,رعماجب باكا
 روشأةعب ا قدونللا ضرع مو زومالاىف ةظلغلا ضعب ىلمتكت نأحالصنمارسأ ىنتدلذدف
 |رظالاوىرلاوةنسو رذلاب لاح رلاسيدان ىلع نود أ, ام لعنبو ةيساحوابتل 0 لدرعاو

 ٠ ل ءايعتاهاامع ةرسك لاعفا هم راعتسا لا ءارحا ىلاةعب درذ كلذناف مهريصقت وكلذ ف مهتغلابمف

 رضحالا ةهلتاعملان مدح نيةءنال هيدانمىدابو سلسمم ةرخاغلا شرغل اها ءهل طل و ءطصم ضرعلا

 مه ًافمهف ىرسكرو موفاثلاو هولا ىف كلور فرصته ب درسكر مف اوعم-اف ضرعلل

 هنافرت رسلاو حال ابمرك أ ع نمالؤد> أ هلئاقملا نم نذل السائل اهب ثلاثلا موملا ف ىدانفاو ذرصتاق

 ىذلانأكو كاب لع ض رتعاق بكرم هحال بسب مس كلذ رسل أ [.ذةاباحتالو هيف ةصخخ .رال ضرع

 ]|| ةفطامهمزا:اررحواسرتواخرو نيقاسو ني دعاسو ار فغمو ةضيد انشوواعردواقا ترافل ١/ هرذحؤي

ْ 
1 
1 

 هرفغم ىف سس ”راقلاامهوقلعي نيذ وفاق نيت 78 وةياشأ نيت دان زاهر "ول تاس .وةأهقةيعس واد دو.عواتن ْز رربظ 1

 ,ر انرهظ



 0 ١
 ةرارغهرهظ نعلزتأ انيلا ل رك نفهمسا ىلع كباب زك لفاه م رهافتس نيذالا نيرتولا الخ مان السب كاب لع عرسك ضرتعالا 2 7 ه6 1ع 0

 تالاقو ىد نيباهعضوو نم كاب ماقام ف رحأو ههردب ىرسك لضفف مسهرد فالآ ةعيرأ فررلا نم هلامرتك ناكو مهردو 1 عيطاطبة دعاهنم حرخأو أ مهرد فال 1 ةعب رأ ةاكلاديسل لاقو هما ىلعزاجاف كباب ىلع ضرتعاومرفغم امهةلعت نيرتولا ىرسكا

 را ل خلا ةلدعملل ةيردلاىلادن تدرأ اف ىطالغا نمناك ام ىلع ىبات الكا اهبأ لاَقف ىرسك لعل دعسا<#|
 . يماع لس مداز حارس الااكلمحالصوان دوأ ةماق اهيدير امفرح أ انيلع ظاغأامىرسك لاقاياحم ادام مسحو قاصتالاو 1

 هذه نماولك ًاتللوشي و
 قد رطلا ىلا اوريسستلو

 دعب او- رخالو نالفلا

 ند داوقدحًا رونو أ ناكو روث ىلالاعبتةع ره نب عفا رتاكاضنأ ىالسساالاق ( راغصلا ثيللانبا ورعرابخناةغتىلانعجر) هتعفنمنمدوجر امل هن ركلاءاودلا ب مث لحرلا لامك هتافلذ هلانلهحا
 ليلقهجولا هن رك ةيعلل |ليوطالحر ناكو ةٌعرهنب عفاردعمو روث ونأ بص نا صم ىلا بوةعن فرصلا الفرهاط نيد#* ىلع ب وقعت لب ام نم ةلج نمر و ون تاكر دوباسسنن رافصلابوةعبىفا اوال از طار هاط
 ههلعيش تالا كانهماقاومقاتسرو نك ىرق نم ىهو نيماسع هلزنم ىلا فرصن | ع هنال [-- ذارعابف ءاش ث يدع قحبة لجرلا اذهىلا ليمأ الفا بوقعي لاقهدنعنم رحالة بو عيىلا امو لحخ دق ةقالطلا
 دقوهالتقو هيلعاقفت اهنالغ نمنيمالغنا ئانهه اهنمئن رك ذضرغلاسنلوةروهشمفقاوموبورخ | ىناتسحؤلاو هقرح بح امو[ هيلع هدو دمر دس هدأت وهوتمرهن فارما قاتسعتلابتك| ٠ ىرهاطلا هّنلا ريع نب دج هيتك ىف تك ناك هناىح هما رواسب له سواق | ذيال,عسمتهر رهاطلاىلا ليم ارهظت ناكو نيتئامونيتسو ىدحا ةنس ىف ماطس و رونا سين ىلع بلغتو هتعاط مل مثرافصلاب وتعب عابتانم اتسعت ناكو (سيغدانىرقن مذ اره لبج نمناتسعتو) ىفاتسعتلاهللادبعني دجسأ
 ابئافتكرهن عفارتاكو نينئامو نيتسو نام ةنسل وش نم نيش, تسلءاعب رالاذلبل فكلذو مانو نا
 قفوملا ناف رهغلاءارواملا ع الخامة ةرهن عفار اهيلعرهاط نبدمش فلتسافدا رغب ميتموهو نيتئامو نيعبسو ىدح نس فار ارهاط ندمت هّنناديعىنالا ىاعحو ناسارخ"هرال او نءرافصلا ثدللانب ورم هنلابق فوم ل عم رولا سينب لب قوذارهتةني دعموعبابو مهملع هومدقف ىاتس خا شرج ىلعكلذدعب مدقف
 دصقب عقار ىلع ققوملا بنك كر رو :رهاط ندع تفلت قاماسلا لساني رجسأ نب رم هتاهماع رد هللا
 ديز ند وأ اهماع لوتس اونيثامو نيعبس ةنس ف و وىزلعلادبز تب نسعلااتناكو ناٌدسريط وناجح

 دازريغب رفسل الا كلذ

 هناكم نءعيتل اسف ةدعو

 نالاعف هر بنس نعو
 شل هب رق ليلا اذهءارو
 اهفامةمناكو ةعيضوبف

 نالاقو هستيبنمحرخنا
 سودمندلا حت ىلو#ملا

 دقق ةيئالصغلا ةسردملا

 . شطعلا هدهحو قب رطلا
 متيلف ماع أ ىف عقوو
 هذهنمذخ ا لودحأ كنتم
 عراسيلو لمكت ام خط اطبلا

 قا رطل اىلع هلدنل اوهلا

 الغلا عضوملا ف ريتمهناف
 مو تددقو تيحاف

 دقو ) م. أراكسحالا ناكسذ
 هر دب سه نم لسدحاو ( ىكح
 لاق غورلا ناك ,ىجس

 ضعبىف ةععم تدقوأ

 قرسابتلداو ىلادللا
 ةناوطسا ىلءاهتعضوو
 قذحاف لغش ىف تذخأو
 دقوالا هين: لف مونلا

 اهقراف مث نيتنسةرم عفارا هب هرصاخ ذابارتسس ا ىلادب زنيدمتاموق راغف نيعبسو عسإ راتنس ف عفا ار ءءاخ
 ةغيلطا قوم نيتئامو نيعبس و عسس ة خس ىف ناس .ربط ىلع جفا اركوتساو سس دلادالبىلارعس رغن قالا 1

 رمصن نب دجسأ هحخأ ةاقودعب رهملا ءاروام اما ىلا دجسأ نب ليعم»ا مههارت أ دضمملا 4 ووروك دلال نب دجلأ سايعل اون هتلابدضتعملا دعب ةفالدنا كونو نيئامو نيعبسو عست ةنس ىف بح رىهنلا ىلع دمعملا
 لزعولاق (دنةرهسب نيعبسو عسل ةنسةرخ الا ىداج نم نين عيسار صف هاف وتناكوتلق) ر وك ذا

 نيعتسا هل نب رواخنا وأمان داه هنا مث ى :رلاب عفا اروي وثيلاا نب و ررعاهالو وناساوخ نعةْعره ْن عفارأ ش
 ةنس نمرخ“ الا ع-.ب ررهش ىف ثيللا نيورعهعقاوف رواسينىلاج رخاذ4كءالف ثنللان ورعلعمعأ|
 تاور لعفو ضوا ةارهىلااهنم ير خ تا عفاردصقودروببأ ىلاهعبتو ور عهمز»و نيتث امو نمزاعو ثالثا 5

 تداكوةناوطسالاتقرتحا ىلع هيزحخ ا ليلدهعمودر وهنأ نمي رفن كلذ عفار ملعف قد رطلا هيلع زن ا يلورعاهرصقف سرس دصقم

 لص:تا كل اهيل !حاتحاموهتمدخ موةيابثانمز راوخريمأ هبل اءجوف نيةئامونينامثو ثالث ةنس ناضمررف“ هْنانركشورانلات ءةرد || نم نيت :سجنتدسلا مونكلذو ةليلقتمذسث ىفلامو هل ؟نم ناك امدعم لجو تازادألا ىلع مر راو جاو ابهثم قرتسحتتاةرسجلا لإ كالو وهياصأو عفار مز افا ببرصاحواملادرسداعفاهلخ دفروباسين باب هدروأ تسح سوط لابجا
| 

 تريخا امو دحأ كلذىلع نيزامو ثالث ةنسسةعدللا مول لاّوش نم نواح عسسل هلتقف هاصحأ نم ف ىفبئانلا هد وف مزراو+ علطت ملو اهعفد ىف ىلاعت ا
 1 ريشلا سات ترضحو || فى ريطلار رح نبا لاقد سوت نب عقارو هن رهشله سيلا عفاربستناوهمأج و زد :رهامناوتمرهناأأ مح هدأالفارحأ كذب ذدارركحرلو هللابدضتعملاىلاهسأ رو رعفنأف رواسب وقهوثنلا نب و ريعملا اجر هسار نحو 0

 | ا ا اا ف لا لا

0 

. 
 نانركح لاهو ىيبتاع ( فان - ناكلك لا 1 ( 7 0 0110 و ٍ

١ - 0 
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 م ىلادسعتالتدبلاب قرتعت

 ةريصن ىلع. نكو كلذ لكم

 الو أ« لصق افنحتو
 رطستل او هرب ردا ١ نمانلص 9

 انلضرع ماتملا اذهىلا

 تقانمنماذيئرك ذن نأ
 سنذلا ما اركتلا حالا

 اذه ضرعف مسه 1

 نمارقسم مالكلا
 ارد ةسموةينطا امهحاوزأ

 ليش راخلا لع بتكلاتثرت ةدعقلا ىذ نم نية بنا لةعاسا موو ىو نيناثو ثالث ةنسس ىف هات

 نم نواح عب رال سيدنا مون دا غب ىلا عفارس أر راغصلاث لل انن ورعلوسرمدسقو ةسغرهن عفار

 هلي وكت 5 رهاظلاىلاق ورمل ابنا لع | قديس زب سأذ دس طعما ىلع نيائامونيناعو عب را مردلا

 ىلا ناسا تةصوى السلا لاقناطا_لارادلاهود رم لبلل ىلا رابتلاةسقبىبرغلا ىناخلاىلا

 فيسولابأ اكو ةعره تبا عئار روهملارءاشا !ىرتحلا دمدق و (ثاق) . ثدللا نب ورمسعل نودح طش

 ثيللازب ورعجوتالوىالسا لاق قارعلاب وه و مهرد فلآ نب رسشع هل لس رأقديلااهلس راوي دمف

 رهاط نب هلئنادب مسرب ناك اهىل-ثمرهنل اءاروام ل عدول اون تأ لسد ضتعااىلا ةعرهن|عفار سارب

اهلمتب ناىاف ( رواسدنىف وهو«ةلصوفابادهرضتعملا هيلا لس صر كلذ هودعوف
 نم هودعواععافول !نود

 هسا ص او: نمةعاجةدنعوى لاب تاكو دضةعملا نب هنلاي تكلا ىلا لوسرلا كورلا ءار واملامعأ هملوت

 اهذخأ نم عنتما او هللا, دضتعملا هلاه ربس ىلااياذهلاو دهعلاهيلالمؤايدهغلاهنلااوذفئاقورع هاش

 سلالكو ى هر دعب ةد>او علخلال وس .رلا هنلع ضافأ و هيدب نيبتعطوف علخت :وسدةعسأبادهلا ف نأكو

 ليععس ثا هر عنصأام هدو هرم لا ةفت اسىذإا اذهلاقاذهاملا ف همارقروهعلا عضو م نيتعكو ىبصة عاد

 ذن_افهتيسانفلمسعلاىلوتتلت :الارعشفهتلأستنالاغف :سفلا ةلاعالاكاذد اهاس الرجا نبا

 5 رعروج مهفرمص قوده :ردفاأ ةنامعبس ةتعغم نمو لوس ءرلاىلاو هرعدفنا 5 هيد نيدهعضوو ه]نقو دوعلا

 ةييصلا تاكو اكس نم

 لب وظتلافامىكترادقو

 ادوعمةجنلاوةفلكلا نم
 ركخذ د:ءلقام ىلع

 ةبسجرلا لزن7نيحلاصاا

 ٍ 00 : | هللس بسع (مهلقأف)
 نب ورمعو نيقامأ امزهواضعب مهضعب لمتف مهلتاقو نوكجر وهل |ليعوم اريعفدج [ننليعمتاىلا اًشيح قيسومدقأوة#فيرطلا

 نيناقو تس ةئس لاَوْش نمت قي ةلملةرسشع قنثالننتالا موثةعقولاتناكو رونا :فراغصلاّت للا

ملاسعأ نم ىهواراخت ىلا لمع اداعونيثثامو رابدلا وكف ا
خن تبلل !نورعيدتناىالسلالاقربغلاءاروا

 ليعمتا ةنرا

 هالاعذهسأ رقلك وهورمشب نيد ىلع :رهسااىدوملخدت روده> لل _.ءعساربعالفرمشي نبادجلأ نبا

 ىعبر عاد هللا هب راه بصتنا هنال ل يعمم الهوس ارنا ىنعب كسأر قاد ىف ليععس |تنذأتسسا له

  اهواجوسؤرل ارئاس هاج هس رز حو «ءلعءاوضتقورمشب نباباكأ ف شكتا مدغل | نماوهراحت مننا كلذعل

 قسوملافاعليععداىهضعي مءافرسي نياسأرنعسؤرلا او زيعل هراتصأ نمةعاج اوان ذاو ليععساىلا

 هلاشمامنةئامونيناحو عبس ة نس فهخ راف ىرمطلارك ذو هيلاغلاى حاس بعتف شر نيالىر ةسلا

 ىلاعت هنلا لو قاف الاو
 نيدلا عشا !قافتثالاب

 لفلا كلذ دلو دقو

 ىعست ةيسصقب تيل ١

 انلاط عنو تلكتسا
 نر رس ل ل يم ا

 نم ناكو هركشع حانت اوارعرس افةعقوثدلل نب ور. عنيت ود مورلاوبرعلاو معلادالب
 ل اسارعنا ليعماو ور عرب

 ١ را ؛,ملاعاو وامىلع عادل |. ا رواسب مةموه وهل اهبح ووش ذهل اوذرملاءار وام< لون ناناطلسلا

 ٠" | اكعنقافرغتىف اناورمتلاءار دامىديىفاناوةضن رعايندت ءاودة كنا ليعمتأ هيلا تكف دجلأ نب ل.س |

 |١ تشواورعلاةفهرومعةدش .وزلا رم أن م هلك ذو كلذ ا«ةءاجايافرغثلا اذ هباسمةمىبكر رتاولدبف

يعسا سان اعلم تاكد رع ١ اولاومال اردس ةركسا ن ١
 . رع و نيقاهدأا نمهعم نم عصهسنعوف اردت |نمل

 ىلعمدنو رص ساكراصف ىاوثل هيلع ليعمءازمخأ دب لزنتف ثدللا نب ور عءاج ويرغلا تنام لا لارهتلا|
 |١ ١

ني 00 "ل وكل ذ هلع ليعم“اىأف ا ذاوف حاملات لط ولعذام
 ] ْ وأب راه اوك و دره مهر يحس ريثك لاتق مه

 || لح دفرب د رفن ف ىضمو خضاولا قب رطاافاوضما هعمنمةماعل لاف رقااسمتا هلل يقهقب رط ىف ةحأر

 | لسيععساناصءامو هيلعاوؤاب لو هعم نم ىطمو ةليسهسفن فهل نكك موتءقوفهتباده,تاحووةجالا

 0 ا
 زافو ةداسلا لهافالا

 ةدافتسالاوذلتت اب مهتم

 رسهمو نو غلا فرز و
 رحتو مواسعاا نم علضتا 2

 ١ ةعرعل تاع فرسدمت

 ىلا ةتمسرلا مولتعلا نع

 ةيعسلا ةنهلالا فراعملا

 و رعدب املك ل بعمسامهارباوتأ داي لاق وار عمذو ل يعجسا دمى حام دضتعملا غابالفا رساوو زحشاو ْض رسل ع ل و

ثمامنينامثو نامت ةنس فاضنا ىريطلازك ذمه علا نا,هيلادج وت و ىرصنقلا مهارا مشا :
 ْ سيما مونىلوالا ىداج لّوأ و هلا

 0 ريما ىلاهببسوت نيب اري بأ دنع ماتا نيب هريشدج-أ نب ليعمس ان اىل 1 ذودادغب ثنللانب ورعلخدا ءافاش مذ ندم وهو

وههسو نيمو اريمأىلا هبمح وقراتتاف نينمؤملا
فلب ىلاورع رح ناسا راين ىف ياللا لاق

 هاقال

 : سعدى انفو رعملا جشلا هلق
 نمسصطنلاءاثالثلا هول كإ ذو هننلعضي,ةوهمزهف ليععتأا : :موهؤ انالا بت نادلا ا

 2 3 اما | | فضول مايا
 اونيشئامونناع و حسس ةنس لؤالا عسر ّ



 فسواابأ رعت كح ع ا ىتاق) ناكر وتلا ١

 نام علطناو جات اوءاوالاو تاسارخ رهعب جنا ان دا ل ل همدخأ |

 رخاط ب اكل 0 هلمفبل اليوم طسفدادنيلاثبلات و لج لول سانشاهعممدقو نيناسقو 0

 م ما الا عيد رنمتنقب :ةلل ةرسشع نتالي رالاموباب ا

 فور حصافريثك قلة هداوقن 5 .ةاهيعمودجسأ لتعم! لات يللا نيو رع تتاك هعبب رعأنعاأ ِ: ١

 ليعمالغتشاونزهوو هر يع باق فعضف ليعم» ا ىلا هرابخصأ بن رهزك مريملاف هرعزقو هو ةولا عون :

 لضتعملا ىلا ليععس اهريسسوهيلعا اوضيقف سرف ىلءافقاو هود>وفاشد>و هر عبباط فت عن و كسا

 ةفيلخاداو وك دب ةفيلخلا ادو هرم دش اف نينم مارب اريمأ هملعد د ىئح-دنف ةرع«ىل اه راس هناواك 0

 قكارسرإالو ره بط قناع اا حفلا نما دبع جوت وتو هل علا اقاضمو رع اة امل عما

 لتقو ر ووش مفيسس ديد ليعمب |تاككأ ع نمر رهبناحنملاو هلسرأفهدمقفار رم طحاقدنل اهحو ليعمل ا

 ثالث ءانالثل مود ناورهنلا ىلا اواصوودحا رتب لق مهلا كس رانيمردحا ل صأ ىف لراورمعل ||
 لوالا ىداج لهتسم سيدنا مون تاك الفور عربقل-ونينامعو نا.ءةنسرح لا عين رروهش نمنقن ١

 | سل اوةيقلا ع نمو رعلزناةمالسسا ابا غلبالف«يلعاهل الج ىنرادقتبقلا فو رمعو هئاقلل دنا بكر ْ

 ىلغلا: :رودل اهزهىلعامكذ ناك اذا للاعب تامانس هلل ىلع لجو طغمسلا سنرب وجاب د ةعارذ |
 ناسرا اوني :اوذب لحو جاسدلا للا سيلا دقو ةغلذلل ىدهاامثو انها دقورعناكو عافترالا هن ”هبأع

 وعذب هيدب عخارو ز خو ىب سك اهقب ةفلاارادولا ماظعالا عراشلا فاهمتشافدادغب لخداو ضن ةضخقم ْ

 هيلفت-ا وهل سلحدق وةفيلطاىلإ لخندا اساسا نكت اوةماعلا هت قرف«هنمءاهدع ريض و

 دقةرحملا يد نيد نم يب رجا ُف رعاك بغسازه هللاقواعارذ ارذنيستت *ردتامهتس وةعاس هند نين فقوق |

 اهحوزتبوةعب ىفولابلق ناثسصم دل. نمبرعلا نم سما جب وز "د ذراتمل يوقع وخان هاتدعأ ا

 نب نيسطسا ىلع يأ دنع تنك مهضعب لاق هب راح ةئامعبسو فل اهل ناكوادلو فاختملو تيفوت مو رعموخ

 لج ىلع سماراغهلانن هردج ًارىلعابأاب الا قف ثي هيي 1ْ

 ىلع دول ادد ًافةفلهن ىلا نينسثالثز ذنمو رعاه اره ناك ىتلا لاخلا نم

 اريمأ ش وحلا قودغت عدد د رعاك رازملاب كيسحو

 ١ راكع ادا انعم لج ل »6 هنأ زد مولاجاب م هايد

 هر ةودتلا عاش اماسرت د ىلعكاذف لعد
 ارسقةزعلاو كام لا دعب اغلا تكرا . ا ارعترصب أ امأ اكن دأب رتخملا اهب
 اربهح ءارارسا هتلاوعدنهيفك اعفار ارسهقو الالذا ططسال سن ر هيلعو

 ارفص لمعي نأ اول قلاع نوهت :نأ

 نيتثامو نينامتو عستةنميرخ الاعسيد ررهش نم نين نامل نينألا | لن بسسس فود ىريملالا

 ءاثالثلا مون صودا دغب مدّقف هبت ومدنعةةرلا ىفابث اع تاكو ىلع د توت اهلل هب تكلا مداوذخاااتا كواو

 عارخلا لحالاهرفتحا هزي تاك ىلاريماطعملا دهم روك نملاةئيل !نمةوخ الا ىذاسج نم نول ناس
 ا ب نشا ارضقلا نمبرّعلاب نفذو مويلا اذهدغفرافصلا ثيللانن ا

 ناكوروعالا بذا ىأ نع ىلعو هتبقر لعهد عضو وةراشالاوءاعالاب ورع لتقب ضن م 16 لادم نم عنتماانل
 دضتعا لاح لعل هلتقنم عنتماا ناو هلتقيددضتعملاهسأ ئذااوه وك ذىركاق اص لعفي لذ روعاورم ا 0

 وهج أور عنعمتلادسبغنن ماعلا ليتامفل ًاسدادغن ىئتكملا لضدامو قرع لةقهركو ةناقربرقو 0

 مايأاريثك اربءلاريس و دك ىلا يدهم ور عتاكو هما نسحأ نأ دير لاقو هتامحم رسف من لاّقف | ا 0

 نئدإأ يطع اعشلاو م

 هلق: تاك تاوروبزملا

 رهانلا هلكو و دوهملا

 قادصعم .رهاظلاهم ل و

 (تيب)تلقام |"
 ةجرن املا لئاضغلازاح

 ناسل لكت ترك ذو ص ختم
 دان ءادبأب كريت نآالا

 ةرطقو هرث اه راع نم

 وحاقم ءايعم ناحل نم

 مجارتلاءزهرخ فتدثأو
 تان نم ةهلاش .ردكرامملا

 لكل هي ده فب ريثلاهعبط
 6 : رعرهامو ب لاج بلاط .

 ىقطصم خيشلا ءاكحام(اهنم )
 تلا قلاعتهللاهجو

 راما ١ اوىجلاب

 يتدتثادقو رمعلا نم

 نوملا ىلع تفرم ا ىببح
 ندلا ايم عدلان فتاف

 3 وداد دمىلاءاحروب ملا
 ءاجو ىدس ىدااوزأف

 فب رشلا هسلخ ىلا

 هيدي نيبتقو هدبتابقف
 ىاهنالاعفىدلاول اسف

 ىجلاب ىلجتءادقو قطصم
 . هتايح نماتس ًافةديدشلا

 ف .فيئالذف ود راف

 بهذا خشلالاتفةملاعلا
 ل در ها ها

 هسنل اوءاشلار عش نماب وف
 هنناءأاش نا هك رت انهماق

 تهزف هللادجسر لاق ىلا

 لعفو وسلا ىلا ئدلاوى
 ئتك ريذ جيشلا هيءاصوام

 ةىلادغت لو مورلا نم ىبما
 تنوثلا اذه سل [تمدام

 لولا ءاورام (اهتمو)
 رهتشملا سدلاىبستتمالعلا
 0 لإ هداز ياي



 0 0 ل وس وسل سس ا سس يس سس كارلا .لايابو
 هتكلامتدمتناكو هلتقنم هلا سدو هنع هاوس هركمساّعلا نارك نفدضتعملاهردأ ةامح ىف ىرلاب هماقم||| مكع رمتشملا نيدلا يم

 سام اوهورةصل المعب ناك. هنالرافصلاب وةعبلليقامتاو (تاق) ابي رقتةنسن رشعو نيتنثا || ركتاو انامزانث دادتف ىأ -
 نمش (ىكعر ريسماىركي ور عهوخأ ناكو ءاراق سم الا نركتت ةلمهملاداصل امضي وهو صاشملا رك ذىلا مالكا

 لآ امريغصو هوهبتشعنيب لمت كزأ لو ,رذصلا لع رلعتي هلك دف مالغو هوبوةعب ناك لاقنن رافصلا ||| فيك موحرملا لاف

 همسه ىذقارطااقر طعم هندحتوالا ابا ىلمأترراعبال ثيح نم طقءتاّمأ:املاق كلذ ف كو هلليقهبلا هرمأ ىذا فك داعتعا

 ىبباصص أ ضعب تلأس تناك اىناهفصالا از ْر ملا ني ىلع لاقو تاك امم سه ن هتاكف نو رو ركفو تاقف ىباكسالا نيدلا
 الف ىنعتكسف مال !اةني دعس ويت ئمونور عوهتءانصو رافصلابوةعب ىنأ ثبللا نب ورعنءرافصلا ضار ناوين

 ملعاف ىشخ وحرب وهو كرايم مزيلا نم نكي موهتعانسكو و رع نع ىنتل أس تنك ىلاقور عفوت ا
 (تاق) ريجاءارك أ لرتو هبقلف ناسارتت م نكست ةوبوقعب هيحأ نآش مظعنأ ىلا راكملز لهنان < ن ءئثىلع علط لآ

 يار يسم ان رخال كلا ا 36 را املا بايرآ نمةعاجرك ذ مات رع را لاو 0

 سابعلارسؤي ىونغلاور عنب سايعلا شح ثالئاسندلائاعل اوقب ناك راثلا اذه قدرك ذولا ||. نمدللا جر تاس دنا

 ورعشس وا تبلل انتو رمش سدو فال | ةرشع اوفاكو هشيح مسج لكي وقاط 1 م لمعلا نم هود ووردو 0 اا 0 3

 سشايمعلا ىن ىباذو والاطب سف رن اوفا كاوا م وندسلا فتوع ومدحو 0 ترانا

 مسه صاد تش اانذطما ارعلانا ىونغلاور عزت ساي ءلا ثندح نم ناكو و (تاق) دادغبب نيرسحلا

 همدقم اشبج نيتلامو نيناسمو عبس ةنس ىف هللا, دض“ :هللا مهلا ل سرأك تغلا ىف اوغلاب ودال:لا فاورشتناد

 ةرهطملا هحور وهمدقىلا

 هزهىن الاةفرصتم

 لولسلاباب رأت او راطقالا

 ةهلالا فراعملا ةءلطو

 هِق راعم نمد او دف سم

 قوش يملا نمدعم ني حباب را وقفل قاما ةلا سيئر ىطمردلا دبعسو ا هريس ًافروك نأاس اعلا

 1 ىلاءاف .سايعلا قاطأ آو مهقرحأو مهرس ًايمهاتَمف ىرسالا ىلطمر علاديعسو ًارضح اةعقولا نمىئاثلا مويلا

 : 1 , وط ةمصق ىهون رعلاوةرصبلانيبةعتولاتناكو ةئسلا* نمتاعشرخ 1 فشل تاكو دو دتم هلا

 ةواعكرستااناو هلياخلا
 ١ خيراتلا فءاصةتسالا عماهرك ذ ذةاسو اهم ىف لب وطنلا عضوماذهس لذا اتصالا د هوةرووش# 0 0 قل

 ب 2 0

 راغصلابوقعي ربق عناب وتكمام اواذه لية ارو 3 ذا ناتيبلاو(تاق) لاعت هتلاعاش ناريبكعاا سما د ّ

 ا[ ا لا ءالم م تدك او 1 الاتيبلاوش ممصلا ةالص دعب
 600 هلص نمت دداع 1! !ليظ دع سل ”انقارع كلمن هر د علو ديل اخ ل نولغت هنود رد

 || تلاط ى نب ىلع نم ةلاس هرب ىلخلا هنا دبع نت ريرح هءاسوماشل ا ىلع بلغتال ومالا نفسا ندا هر واعم
 صأس احلا ضفناو ب واعمىلا ةلاسرلار رحى دا لف ةفوكحلا ا ىعم كاذذا ىلع ناكو هنعهللا ذو

 ْ ىلع ىلع كاذدعيفرب سعمسإل ةلمللا كلت تاسيبالاهذهممنرتب لعحوهئمسن ر ةناكمفر لوزن هرواعم

 ا ىهاهل اراثملاتابمالاو هنعهللا ىذ رز

 ةج ثداواو 3 سيان 0 0 دلاتاهرتلاب أت ال ع ىسسواسو ىارتعاو ليا لواطت

 سالب قدلاباونالثساو 5 هندب و يب عيسل او اهدناكأ 35 سطاعملاعادعت اف ىئاا كلب

 ةهمتاملع :ردصأ اواعذي ناف دع سلاحا ف اهتاشااهفصاوت هب ةينعةعاط تطعا ماثلات ا

 | نس ”ايقا ارعلا كلم ع نما امو لئاسانأ اامةوذو>ر ”الىباو دع سانت لك هساءثغت

 ْ هانا عش سباتسنااو ةسئاثعان فاالاوءاهلادعب وءارلادب د.ستواهقوف نم ةانثملاءانتلا مضت تاهرتلا(تاق)

 تاهرتل الص أو لطانلا ى هوي اثنيس م ةروسكم#.ناثءابفلالا رعب وةلمومني ب اهدعب و ةدحوملا
 تاهرتل السقف لط اما اف راعتس ابر وعم ىد راقته 1 : ةد-اولا اع بعشتت ةداخل رز ريغ ةراغدأ ف هراعأ ا

 اضن :ارخسملا ودار والاب

 خيشلااذافو هريغسابأ

 نم ل دروتزملان دلاى بع
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 | فورعمقانبلاو لاسرلاو ل.خنايهردصالاق هن اكفاضنأ سانلا نمةعاجلاة هيج اول ,1ئاة لاو سياسلا 6 00

 هديذح سرافدالبهدعب كامرس اا ثدالانم ور عنا نذلا اذه لجأ رتب طغت ارو هريس 7 ىلا ة>احال 0 ازهىنسلا تايم

 7 [| م نيتئامو نينامغو نات ةنسر فص نم تشي هابل ةرشع قتئالروك ذلا ثبا انور عنب دم نب رهاط نم كر هح«:ناالف

 0 كلامه ثعب ود نب بوةعب ومش ا عمو نيةئامو نيعستو تس ةنس ىف ىركبسلا كيس دج مالغ هيله ضرق 3 فوئشكلاو عوشلا

 ١ || ناك نيروك ذملاثيالانب 1 شل مالسلاةني دم كرايم تالا لمت

 - : ظ - 3 جناانهتاتل قالا 0



 قي رط لك ةلاتيتسلا سكبس
 - نمهيرخ غ 'لرصأ ىهتناو
 قب دهروذن م باعودحسملا
 شرا تنك و توذلا لك
 نا مص النا عسي نا

 لاو>الا:زهىلع اوعلطا

 عج نع نولفاغ مهاذاف
 ىلءاوعلط م اواننسك زحام

 ىابقاو ر لو شلاىجت

 تسلددو هتلادجرلاق هل

 غل م ع م ص هب تدي وو دج ص
 روك ناار#ن ' رهاطو ىركمسل تلبس نيد ىرتح ونيتئامو نيعستو تسةنس ىف ناتسح» داب ند تاغل ْ 1

 ىلاراسو ثرللا ني لذعملاهاخا ناس ىلءروك آملا ثدللا ىناذقسافى :ركسلادسدالبلا ترقتسا اوك زحام 1
 تسال نار رهش قنشوكلاهتنابردت دتقملادرف :داةفيلخلا نم بلطي هم ىركبسم | برهق سرافدالد ّ

 هس راف ىلعتنثيللا عماو لاو نادجس نب ني نكحاو نييكلااردب ورفلقملااسست ؤماهملع مدق .ونيعستو |||
 رهشو نيعسنو عبس ةنسس مرحا قىرسالاهعمو دادغب ىلا سن ؤمداعو ليعمساهنباودجت وحنا وو هزسأ و

 قىاماسلا ل بعمسا نيد جأ هيلاراسف ناتس<» ىلع ثيلل اني ىلع لذعملا كود لد هلا ىلع ىلهتثدألا ا

 نبدمتهعملج مة دم ىرافصلا ىركببسل كبس ك] م مت دالسب اهنمزح ًافلجارلاو سراغلا ن هريثكأ قلخ 1

 ملعأ هللاو رافصلاسأ ىضَدناو دادغي كلا ثدلل ان

 ىسنقلا ىلع ن هوم دمع دج ىلأ نب فسول ب وةعن أ نيبو ةءب فسوت وباز#

 «(ترغملادالتبحاص وكلا
 وهاملوطلاىلاادح# :رعسلا ىفاصناكىلاعت هيأ ءاش نأ سول هبدأ رك دكا سو نمّؤملا ادعهدح رك دمك لق

 ةصهل سانلاقدصأ نم طاقلالا لوح توصلا ىروهجءاضعالا مم لعكلا ديدش نيحأ وفأ هج ال ا

 اطوايفاشاثك لاوح الا. نعم دف هسأ ةرازوكو روماللاب رح نافلابةداصا ,هرثك ًاداثي دس مهن سحأو
 قع هلا جراتلا دونت امالو روم مالا نازحة ةرعم هندافادعا طم غرار وأو لامعلا رضاقم

 قرخ ىحوده بوثلااذه

 تسلا ىف هتفلخو ىلع

 دعت همريغأ هو (تلقز

 لودغل كتل لآثما نم

 دارفالءرئالت عقود-ةو

 ل نيدلا يس وشلا ودق روس اند ل لكم مؤلادنعىبو نيدحولاعايشأ ىأر جحا ىلا عت هللا ءاسش ناهتجس را ْ
 قشمدلا س سال مارب ةممارهط أ ىذا اوهو ماسق نحأ سالب ما روصنملاوببةلو دو همن ”اك نينمؤااريمآ وعدو هرالولا ٠

 عراش 000 ١ ندلارومأ فرظنو عرسشلاة ةيقح ىلع سانلاماكحأ طرب ول دعلا نازيمبصنوداهجلا هد ار عفرو مهكلم |
 كاتو و دارا رئاس فاهما نيب رقالا هتري ثعو هلأ ف تسفو دا ماق ورك آنه هاو فو رحاب خلاد عرولاو ْ

 ع 2 قادير رزكمالا مهدت رمش اذ ةيعصلا ىفهعم ناك هوب تامال و ناح ءوتفلا تمظع وهمانأ قلاوالا تماقةساف نيعجسأ سانلا

 ديشر تررف ةنامئامتو دسومو اهزك" !سىفنيلت اعلازرو امن اش عيصافسل دنالادالد دعا اوةبترام لوأو كانه نمةكساملا ١

 اهئامعانمةعاج ىنقفارف مالسالاد الب رئاسىلا كإذن لسرأ ًاوتاولصا !ىفةحافلالّوأ ىف هزعسإا اًةءار ةد سهو نب , روشة دم اهحلاصم |

 ئرو لب فرعن لانزرف نب ىلعهسلع بر ذن مهكلم ىسركى هىتلا شك اس ىلا ذاع منورخ ١ عنتماو موق لجأ ة تكلم ىف تلا ا

 ةكر عم هيف لصح ناك دقو اههاوجامو باح ك]مو نينا ةنس نابعش فةقرومةرب زح نم مثلما ىل |وةسملاة مناع نت ىلع نت دمج نب قدس ٠

 8 رفلاو نيلشملا نيس نينامتو تالة سل فدع عج را !ىالوطسأ اوسراف فلأن , رشعب وعل ريمالا هيلا لازهخل |
 اوكف ةءاج هيدهشتشاو || ةل . لما اوكلم تن رولات اا وتس ةنس قوش اسما داع دالبلا نمذخامداعتساف ةئامستو |
 ديسشرلهأ نمل حز نع ]| نماشدجت قولا فذسغن ف اهذًاواهرصاحو«بسةئناسملا وتقف سادنالا ةرب زح برغف ىهوبلش |
 ضدنأ اريستمدلعاونتاو لبقنيلسملا نماهوذخأ ازناك حر ذلادالب نمندم عب رأ ا اوقف برعلا نمةعاسج هعمو نيدحوملا 1
 ةرم 8 اسمى داعو نينس سجن هد اصف مصلا هلا سو هلل. ..اط بحاص هفاحخوةئس نيل راب كلذ ْ

 هيدس> وذلتلا اذ مدلك
 اقف وامان كح اوبسسو اومتفنيلسملادالب ىلا ف ثك شيحف غرفلا نمةفئاط تح رح ليل لا ىوساهتم قيد موةندهلا ا

 ةرهاشلا نمجاركرسلا اهنا || لئاسق نم مصرع لفح مهدصقلز همت شك ارع وهو بو ةعب ربمالاكاربدما ىبهتناا ظنا: بعاولاعد |
 م اوعهذ هن رفلا لعفةئامسجنو نيعسثوىدحاةنس كلل ذو سل دن الاىلا ازاحو لذتحاوبرعلاو نيدحوملا َ

 نيتسوناعةنسرخاو أى ق تهدد تدأ ارو (تاقز هواؤانقأ اوان :ادأو مهدالب ىماقأ نماربثكا ما
 هو نأ ىلا هول سف

 ل مام شك اهلا ارفاسدة ناكو امنت خ ويشلاو بشهر وج نم هلا دبع نيدلا جبان مح سلا امد ةثاعسو |

 : ىلأمهضعد ه/لاقفةرهاقلا انلاقفو# انههمرك ةيفبنفةهقولا ذم قلعتب لصق كلذ نذ ةلودلا كلت قلعتتال اوصق تم ؟وةدماهس ماقد

 لها ىلا تلم دس نه ننس وكسب , رغلا ةكلمملا تح اصنمؤملا دس, عنب فو نيبوعب فسون أر يمالا نيب ةندسولاتضقتنأ 1

 نكح معلا هزصواف ندا عر انا وكل ةلطيلط نمو هتكلمةدعاق وسل دنالاةرن رح رغىحاص ىت ثرغلاشن ةوذذالا
 تتكو خرغلا ةي راس س ادنالاةريزس لاح وتلا ىلغ شك ار ؟زءاحوهو توةعل ريفالا مزع ةناهس وا هقرعوهملا هك

 لاقدإهأ نب ودسةرامأ 2س



 م6 ةردهاقلاىلا تاصو انإف

 تدشراف تنبلا نعتل اس

 اولاقب ايلا تقرطاسإف هيلا
 نماناك يم تاق س رام

 نا نو:<تنآ اولا تالف
 ديشرةعقولا ىف لتقانالف

 مهلترك ذالك سئس لوم

 قدح اوفر ةزامالا

 قفتافاهرهاظب ركاسعلاعاتحا نوكلالسةنب دمىلا جنو روض اى شو. اداوةوفارطالا:الوىلا

 ىلابوةءيريمالا لمف شدجلا كإ ذريب دن نعلاحلا فقوتفةؤايط اهم سد أ ىتحادب دش اضم ص م هرا

 فا ارطالاوىجاونلا ىلع اوزاغأو اهنفاوناءعودالبلا ىف مهريسغو ب رعلا نم هلثو رواحما عمامف شك ارم

وعد ريمالا شو 3ىسدق لاسم ا ىضتقاو سل دنالا,نياسملادالب نم<لء اعف شتوفذآلا لعف كلذكو
 ب

 بوعي ريمالا ىلال اوسرث عب ودالبلا ف شنوفذالا عمطرثكفةعئامملاوتعف ادملاباواغتشاؤأن ةواقرم#

 هلرب رواتب نم ةلاسوه بلا تتكو سل دنالادالب نم لدا 1١ نوصالا ضب باطبو دعو د وددوتب

 هتلك وهلا حور جملا ديسلا ىلع هللا ىلصو ضرالاوتاو ملا ارطاق مهللا كعب ىهو راصمغلا ناب ف رعد

 فاك ةيفيشحلاةماريمأ كنا _بزاللةعىذالو بقاث نهذىذ ىلع خال هنافدعبامأ عيصغلا لوسررا باتكلا مهلا تعفدو ١ تع
 ةيعرلالامهاولك اوت ااولذاخملا ٠ نمسلدنالال ها ءاسؤرهيلعامت" الاتلعرةو ةننارضنلااةلملازتمأ نعتلاةءاغكلذا | اورق

 اذه هلوديهم الك سنا
 فكلرذ_ءالولاحرلاب الثمأو ىرارذلا سس .ادرايدلاءالدنورهملا مست موموسأ ان اوةحارلاىلا مهدالخاو

 دحاولانمةرسشعلاتق <ملع ضرف ىلاعتهّنلا نأ نوهعزت متن وةردقلا د د اذاوهرم 2 نع فلخلا

 توعطت ستالائمدح رو لا منَ "الا نعنوا ةعض عين نأ مع 0 الاف كتم

 لطاخعولاَتةلاةون ر ىلعتفرسشأ و لافتحالا ف نذخأ كنا كنعىل ىحدقو ائانتمانوكلكالو اعاد

 0 | ردعواعبيزكتلامأ ١ ناسا رحال ترا را هل هما عرج

 ١ ناةحارلاهبنامشلا لونه راهعم أ علا غوسال ةلعلالد 5 .ردعل ازاود ىلا ست لكنا ىل لة مث

 00 كد سسيع نم ولج ىلا لسرنو باهرلا نمراتكح سالاَو قياو اوهجوملاب ونا لعن وكارتخلو

 ناف كي نك امالازعأف كلتاقأف كلا ىتامعزو-اوتاعطدملاوذئاراعلاو كاوشلاو بك ارملاب

 كيلعايلعلاىدب تناك ى تناك ناو ند نتا بدو كلا تيلحةرييك ينقل تناكل

 0 م ةدا ارالالهست و ةداعسال قذونىاعت لاو نيربلا + كسطلاو نيتلملاةزاما تيقدذهاو

 | مح رادتمتعطق رهط ىلع بنك و دق صان و ودعت رإ ريمالا ىلا هيك لصوالفىلاعتهللاءاشن ا 0 ريخحالا رخل

 تتكو عهمتامالى :راماو+لانو ,رغاص وسهو ةلذأ اهنم ميتحر 5 واسم مهل لبقالدونح مهند ًانافميملا

 موصرخلا سما لا لسرألل « انقلاوةيفرشملاالاب تك الو هنلا ةريثك راليمأو دن ردش در

 . || تاقدارسلا برضو راصمالا نم شوا ىدتساو.راغتنسالا بتكيرعأ + ينتملل تيبلا اذسهوتلق زاهر سورط اه جر
 لاراسوس لد الاىلا همضرب_ءفةتس قاقرب فو درعا ار تا كاراعو 2 اسعلا ع يجو هموت نمدابلاو داب |(. ةييرغلا لق 20

 0 ل ل
 نيعسنو نتن انس ىفكلذوةعبنش ةرسكم ه ةرسكشا رهأتواودشتاواودتعادقون رفلادالب لدن أ | نآ اوهافاهلهأ ف.دضال
 لفاغلاهيبنتو لقاعلاةرك 3اس ف ند وم [تلق) روك ذملاءزخلان مدئلقناب ين ايي : 200

 اند رض ةريثكرئاظت بابلا

 (هتماركنموزاهرك دنع

 خجشلاو 0

 وهو روك ذملانيدلاءالع

 تاس هلوخد تا

 د ا توا ومنا ناب + سدس تم يوت تت وم

 هّنلادجر ناكهنا فوصتلا

 دارفا نمد سه ل او ىف

 ثا ديرتنا: تاناددلا

 دالد نضع ةساز م هنا قفتاف
  مهعموه»ر ثاسقرافكلا
 ةوزغلا.دزهنماوافقالو

 قيرطا 'ءانث[ىف مهذثأ

 دقواهتع ههذذهوذسسفب
 ا |( شنوذذالاابهتك دقاا اود وةيتاكللا هده ماسلا # رادلالا مقار رب ان دمت بف سو با اجل اى فبل ا رع مالا 0 0

 فسونباوج ولاعتهتلاءاشتا اذ_هدعنءرك ذك لا نيقش ننمفسو نيلسملارمآادنكس ةرقتلا نيملا رتل

 "2 1[ ةردصل آنا نماهاقن هناىلعلدءاماذهدعب ىناببلارك ذو(تلق) لعأ هتاواضنأ اةروصلا هذه ىلعأ 6 داو لك ىسمأو

 ١ قريصلانءانال فس نب وقع ىلا ةلسرلا هذهنوكتنأ نكعاسف كل ذك تاك ن اف ىرص ات تاكلا ءانسلإ ملت تكاعلا

 ْ | عراتلااذهنوركشتب نراغملاالضف نمتعامجت ارو لعأ هلاورم رت .وةعن نامز ىلع خي راثلا مدقتم خيشلاو ميلا 0 ءلا

 ربوع ريمالا غلب ودودصتواهظعاعجاوعج جرغلاتاو موللاعتهللاءاش نادر امنورك" ذب“ و مروا ندلاءالع

 ١ حاب ردعلق ترق ىلعةبطرقىلام©ىفاو ةتلاىح مهوعريسل قدح وكل ذ هلاهاف مهعوج ةرثكو مهريسم باهذلاو ريال ل

 1 ىدح انس نابعش نم عنساٌلا سبها مول كلذو مهفاصو نرش هلزتهاكاردعةهقيشر من ةبخو ديدل رصيف تاهول كاملا ل_عالكوتم

 مظعمو سيلا مول نوفاص اوناك امرثك ام ماقءد> وهيبأة شب رط كلذ قتقاو ةئامسجو نيعستو رم ىلا هريتسبم ى بتنا

 نددوملا ناس رق بوتعا ربمالا صأق لاح 00 لاطيالاتزرب و لاّتقلا عقوو رفصف مهناكرح دقودوسالار غلاب ف هر

 ريس درغنفالا مهكتاماحتامو مهلضأتساو فمسلا مف ل عون رذلا مز ماو اول عففاوامح نأ برعل اعارنأو لويسلانمرهتلا كلذدمتسا ٠
 17 الا رابمالا ةيراحا | دم 3737773735322 2سم



 متظعو هنايغطدتسمتاف ا 0000

 قيملارسكلا بيغو هنايصع
 ناك أى طسناو هلع

 هءارواتالفاعءاملالئاوأ | اهكلفبعرلا نموها اداملحاب رتعلقاواتأ دة مهول اف مه د وعيد | نيلسملا شرج ص |فاواق داو موحرملا ل دف ىداولا ا 0
 انوبحسلاك ازتوليا ١ | زأو اهدالبىلءتاراغلانشو اهرامأ عطقولاتقدش أ اهلتافواهرصاحو لا هيلط ني دمهل اداعف تقولا | . ةلظبدسب هايملاةرثك نم لإ كلذف رفلاداليىلالوشدلا هذكك ل ئانغلا نمد ل صحامةرثكللو اشيجوابلاو اهنف لعجو بوقعن ريمالا |
 داز انامز ءاملاف تهذ || لاحاوسأ ف غ رغلا لرتواهراوسأ مدهوا نامأاب رخواهعرج ىسواهلاجر لتقو ريثك ان وصتاهلا عا نما[
 بلغ ىتنح ءايملاعافترا ..() :م ضر ذل ادالبىلاداعف نيعستوثالث نس ءانثأ ىلا هم ماقأو ةيليبش ا عجر مد :الانمدخ هيلازربن لو |
 ]| اواسرافقتيحراعضرالا بم اعتقاضو هال ىلعةردقث رفا قد ملف ملقا هلدفك"اهيف لعق 1 ةقلان|
 : || ةجرتلا هذه درك ذمدقملاقرودملاق عسا نب ىلع :رايحشأ نم هغلداسل كل ذ ىلا مهجاجاف حصل اهنم تو.سسمتل» هيلا ِ
 هسئم ءاج ىذلا قيرطلا ١ لورتلاهفنهلتاّوَو خرفلاوحمجوتواهدالب رثك أب رينوةبق, رفادال ىلع خدة تاك هنافأ]
 ةريسملا هيلع ىوتساف || نزس ثالث ةدمد ,رغملادالد .رعورخ انآواسق داهم او سلدنالا زخبوةعنريمالا لاغتش نمهل عامل هراحت]

 ىف كشيؤو بارطضالاو ١ ىف مسام لادا منين سن ةدلهوراتحم اه ىلع عيجب سل دنالادالا وام نيب و<سنببحصلا عقوأت
 قوحا# تايتلاو كولا ١ ةادالب ىلاهحوتلارفسلا تال اواناوزلاو ضاوحالا ذاك اب سم اهملالصواملو نيعستو ثالث ةنس .رخاوأ |
 رافغتسالا و .عرضتلا ا ب كا ةرعشو ننس نم ها سانق سلدتالابا>: يف تلاط دقات دان اولا دن دسوملا خاشمعبلا عسا
 را ودرع 2 ا 2 دمدلا لقتناو مهل اؤسىلا مهجاجافنيعسأو سة سلو ىف ةكرطان وك ماعلا اذهتلواانانملعا

 تفتلاف هلارون منو الأ أ ..ةءلفعت ذب دمةروك نملاتنب ملا نمجرقلا,ىيدقناكو هلتلعملاتاهزتنملا نماهفامدهاسشوالس
 م لع لور هاذادللا ا لقا هاو سكوت دانا ناقت او يقتل نسحو عاسالا ىف هب ردن اساله ىلع فلا طانرأ

 نيل ءالع بشل ىلع سف ١ 2 حو و ناس ام لت نا لوقي نم سانلا نغم ص أى تاياورلا تفلتحت ذهد عبو (تلف) شك ص 0 نيس أ ىلا عسجر مئاهمفهزنتودالبلا كلت فاط وىلبةلاربل !نماهل هب اعمال رمل عىهوئلانهىذلا طبحئارصلا |
 قرد دل 0 ىلا ء.حراملهنالوةي نط عت المان تامو فرعبال نق موهو قرشلادالد ىلا ىسبتن ات ضرآلا ف ||

 0 ا مورفصةرغف ليقورشع عباس فرخ الا عسر رهش ىفل.ةوىلوالا ىداج ةرغف دول هانرك 0 سك أضن
 ْ 0 || هحرالسةلب دعلبقو شك ارعةئاسمس*و نيعستو سجةنس هنافونيحىلاكاذدعب هلاوحأ نمئش لكن

 ا را قرت نيشلاو | كذا نتعيرتلايدا 1-ما ليوا كروس قوت ا ا - ما وي ل
 0 6 . |١ لدحلان وهتينريقلا اذ هو فالح هيف وهدنعسباو كلذ ىلع نو فتم اونا اكل: لهآ لكو برغلا |[ ور و دو و || ك0 بوتعب رمالاوقب فرعي دم ثمل اج لاو ةواجإ ولك هب رئاعوب علا عاشبل لا خانم هلي ا

 .- 20 0. 0. هرب | في و فوصلا سباب وس. تاولصلا سانلاب لصي وةاباحتريغن م ىنبنياركسملانءىبتي وفورعلا | كرها ا يا عر شاك فمالواعاداوجاكلمناكو معأ قلو برغبت#لبشلااهتهج نمنيخسرفوادتم |
 راش 0 ْ 1 رع نمديلعمحرتمل قا رطلاةعراق ىلع نفدينأ ىدوأو قلاب مهاذخأت وفيعذا 2 رمل|

 قارس لاعف ةيحانل هدد | أ ريمالا داو رع صةح تأ سلا نب ادحاولا دبع رم ارأ جشلاريمالا نا ىهو انهاهرك ذن نا قيليداك |

 ا هدنعتماقأو روك نملاب ودعي ريمالا تحنأ يوت دق ناك ة يشب رذا ب حاصدحاولادبع نبى كان ركز
 00 7 0 ١ اكثفهيلعت عن ةماقاعلط قدح اول دمع .ريمالاريسف توقع ريمأل هنأ ثييىلانءاشقر ةانماههبترح :
 0 000 ىضانلا عفاف اور نب ىلع نيدمشمقلا دبعوت ماج اوهو شك" ارعتءاببا ىنماقىلادح اولا دبعريمألا
 م ا ىلع ىضمو ب وتعب ريمالا تكسف هلهأ بلاعب دححاولا دبع دمار خيشلا نا هللاقو ب رةعب ريمالات روك ذملا

 عملا ةياغقاثاوتيئاملا |
 لسيلدلالرلالاعنم
 لاق ليسلا ىلا هستلالدو

 مهعو ردنملاملاتيبل لصحىذلانا لبق ىتسمهلاومأب تولسملا مع ودحأ مهتم مليللا ل ون دالولد
 ًاهلثمةرسك سل دنالا دالي ىف خمس موددءاهلرص< لفاهعاوفأ فالتحنا ىلع باودلاام 58 ردعا ل تونس

 3 مهاقرب رض لبا ظعاكل مناك ولو هياورذط ناب راعتكرسشمتورس ايالوس مما نيدخب وملاةداعنمو |[

1 - 0 3 

 قرغلا شكل ةتءاد د

 لاصوف دوعل ا لع مرسعف

 هلاافاش نا رك ذيطلا نه

 تنأ هللاقو شك ارعبوةعب ريمالاربمقىف روك ذملا ىداقلاب عوجادس اولا +_ب,ءمجنلانا مت مايآ كلذ

0 

 ديعويشلا نينمؤماريسآاب هللاقو بوةعب.ريمالاب ماعلا عما ىنواجاف ىلهأت باط دقو نيلسملا ىنداف



 تاصوال قا مهلا و

 ىلع ىكمو هنردأ ةيمتملا

 ردا .سعلا نفشاو مان

 ًاهيلانؤيع هد ماحدا

 له ع ند عمجا

 ةفايسض ىلءاوقفت اولا |

 اولاقفاهمس نع عسل اسف

 هللاش اش 0

 ءابلوأن م, 2

 هدب ٌةريفرشتلاو هنيفصل

 مسمف تاحندف حشلا لاق

 بابزأ ةإج نم تنكو
 او رمضحسأ مه مد

 اوعدو ساخن ااو اًويهو ماعطلا

 باج فروذ#ملاؤيسُلا

 مهسساد *مد 5 م وعد

 ىدا ١ ضصخشلاو هادا
 ةديدشل الملل كاتى ىرهط

 نم ىصالل اببس ناكو
 لاقةيظعلاةطرولاهزه
 م ىح ترعبصف موحرملا

 هيانرأ قرفتو سلجلا
 رار تاقودللاتيهذف
 وهت اقف تن نملاَعف
 ةطرولا كلت نمهتصا_دىذلا
 ةيللاو ىنالفلا عض واق

 هيلع تضرعو ةسنالقلا
 أ اهركنأف اهماخةصقلا
 تطلغلاقو ”لعريسغتو

 "لعتي رتفاوتمهوو
 ىدنعىد.ساب هلت لقح

 لوزب الام مز اونيّةءلا نم
 ة.تاملك_لاهزهلاثمأب

 قب رقف فارتعالاالا نك

 ىناصو و ةصقلاب رقأودنلا
 ةعاشالا مدعو رسلاب

 اذهنمتةافءاشفالاو

 معمل

 ىانقلادح اولادبعئجشل اقلودعكلذدعي من وعل ريمالا تكسفةياثلا هذه و5 رلهأ بلط دق .دحاولا

 ةثلاث هذ هونت رص كل تلذدت نايس يمان اء[ لان د وةعب ريمالاة مدخل اءاحدقو روك" نال ارصلاب
 دل اك ا ار هللاقو بوعي ريمالاب ىضاقلا عمات مهتع وعنم دقو ىلذأ بلط ان

 ايأانهللاق هناليق فو بوقعل ريمالا تكسف ءاضقلا نعيبازعافالاو هله هيلاري ست نااماخ هإ_هالءبلطرركت

 || عت لا تلمقهيلادح اولا دبع زيشلا لهأ لمحت سلا ىف هللاقوا وامداح عدّتسا مريبك دحال ا اذهامهّللادع

 هذهو هس اوالءاعناورهطلا ع ما -كلذف عسبتوههركبأ أ لافالو سضاقلا لعرمغتي لورامتلاكاذ

 2 ددشا ب وقعا فس .ولولأ ًاريمالا ناكو لدعلاو ءْزسشثلا ارانمةماقا ىف خلاب هنافاضن أ ى ضاع أو هلرعل ة سدح

 اناعرلاو 5 :نيذلالامعلا لةقور جلاب رمد ىلع نامحالا ضعب ىف لتقو سجن اتاواصلاةماقاب ةيعرلا مازلا

 ةعالا ع نماذح أ نودلت: الو رويل اةثسلل ار باكا اا نوم الءاهقذلاناوهقفل |خورف ضرب سعأو مهنم

 بالا: نماياضعلامسهط اينتسا نم وس هداهتحا هللا ىدؤراع موماكح أن وكست لي نيمتسقتلا نيدهتهلا

 كلذىلع مهودالبلابانيلا اواضوب رغما اشم نمةعاجاكردأ دقلو سانقلا نوال او ثيدحلاو

 ناكو مسهريذو قشمد لن + ربى رعل نب نيدلا ينو ورم نأ هيحخأوةبحد نب ناطخلا نأ لستم قدر اعلا

 هررعهتسشيد#لغتشاوأ هنعلفغ نذالة ردابملاب فاوسالا ىفءادسن اب صأب وتاولصلا كم ىلع ت تقاعت

 نمد رغملادالب راطقأ عمت قبب ل ةناىتح هتنطاس ةرثاد تعسل و هكلموظعدةناكو اغيلبار 2

 اسك انسع ناكو نسادنالا ةرن زح نمثل ذريغ ل اهتالو فلم ا دو هّعاط فوه ن مالا ةقرتى ا طم ام. كارد

 0 هاك ىوارخلا مال دبع ندجسأ سابعل اول ف لأ هلو هتلعابيمحدملا لا انغصمءابداللاب ردم 0
 1 تناسحالا لك هزاساق نسحأ 0 وة وه ورع لاراب درعلات أ اوندو بدالاةودصءام* ىذلا

 . ||| رفظا وأ نيدلاحالصناطلسل اهبلال سر دق تاكو ةدب رغملاة.ب وةعبلاريئاندلا بسنت بوقتعن ربمالاىلاو
 1 ةثام عنو نيزامغو عبس ةنسس فذ #ةنم ب نمالوسو فاس تاه نا هرك ذي "الابوين بف سو

 || نينمو ولا ريمأب هبط اخيلو ماش لا لحاشو هب رصملارابدلا ىلاد رغملادالب نم نيلصاولا نر غلا ىلع مردتسإأ

 3 دنع ثرالاوناةلودلا سم هوهروك ذملال أوسرلاو هذمةبلط املا هي وهم .اع كد ْزعف نملسملاريمايهبطاخ لد

 ل ذاذكههيسنة مم” قنم نب ةماسا»عةجنرت قيس دقو دش صنم دج هننا دبع أ ةأودلا م د2 نب نجرلا |

 0 رزيش ف هداوموةرهالا,ةئامسة:سفوت لاقو تابف :ولاباك ىف قىرذنملا ماعلا د. ءنيدلا 5 ز ظفاسملا

 1 ركولأ اهتلودعار. تنم اكو (بوقع ثيدح لا انعجر) ركذو مظن هلو ةثامستتو نب رشعو ثالثة دش

 1 اهعئارمرثك ١ اتدح وف ا راو حرا ىسل دنالاريخت تب نجرلا ربعنب ليلخلا دمع نبىبح

 ْ :هلوقكلذ نخب 0 ريمالاف

 تادعام دسغلاب 0 اليخ وم م 2 ارعلا كرتم ةارثأ 0

 الس مث بحلا ملط فاذ #4 نمةيحس ءرع ضار ريغ 7-3 الع ذم تاواسلا سفن

 نذأ تمول نع تاقث د الغش ممول نع لنا «ب ومكح و ماوللااهبأ

 الذعا | عهست تسدل ى مهو «#تءفحخ ناوى ىلا عمت ف القد نول رع

 انول :تانشم انآ ة داع #ع الجأ تةفاودار طل د اهتوعشا ى ىسعترات

 الب اهنافحلأ قرامص * دقفبابشلا ىنزىشه + الثمىوهلا ف ىتكرت

 تنطفذافالدتضرسع 5 الطب 0 0 2 ىدد ىذلا قل الطبأ

 الدولا ثعبتتانهن م تاحو ابنا ىلاديو 5 الست تضرعأ ىتولوب

 قومك ىلا ةارساب 55 العتشاد ىسأرتارذا 1+ اهقرحاسىنا تيسح

 الزنا كلذانركشذ » وكراوح ىفانازت دق »* الخلا ثداحلاقالث.:

 مترج نمأ متنمهضأ د الهولاو لوهلاانمقلذ د قومك ءابط انهحاو مم ١
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 القل اهني مكثف ع مهسفنأ بضع متدرأو « اليسا متمأ ام لثم
 ةئفمكحزمانتضراع 4 العلا نيعالا كاتقلن *« لو فو.سلا انضانتيل

 العئاوفرعنومسهو © وم_موفح تاسلعت * الخد اندهع فتئدحأ

 قؤصتلا ف تمانتلا ةءعرلا
 تازتالاو و و اىداد زاو

 4 رالاب 59 نانح ىلا

 جيلا دن عشب 1

 ةصزف تلخدو روفسملا

 ىلا شلار ةأس مح ةيدب سص

 ىنكع لو تدلكسأب أ هنطو

 ذالوالاو لهالا دعل اريسملا

 باذحتا ىف تيقبف
 ءاج نآ ىلا :بارطضاو
 ندلا حس جعشلا

 وهضويع انتزفتساو دع اليذلاانّعلانعرش أ نيح 4 ةعان .فاطعالا اوعرشأ
 اللطاو ىلحلا الارن د . ملف ماهسلاب انتمرو # السالاو شيبل اانعلفت

 ىداح نمديغلئتلطع# الذح ىوهلابباةلك د اوبهتناق نسسالاب او رصت :

 المحا|ىف اريص اهتعس ع نم عىسفنتلج ع الزغلا اهتيلح انأو ّ
 تةلعدقئهواما تاق دي الفنوأب علل ايانس د اهك رثت فوس تلاقم 1

 الم'الا كردأ هرم. ني اكلم اهلثم انادعام وب الق نيسئِمْؤملا ريماب
 هكرح دوام اذاق و دالعلا عفتني رب ءام ني ةستءعفدناررحالا عدوا

 5 الم افا: عىف ضاق 5
 ءافاخ م قرو ريسبلا

 تماثذدإا ١
 4 1 - رعاشلا ازهتافوتناكو رادقملا از هىلءامتمرصتقنفتابسأ ةعبسوةثاما_متاسب ا ددعاب طة قصت يفوت |
8 

 اا سس دي 2

 كار هكا تال 0 1 قدساوا تيدالا ل تدوةنس نيسجو ثالث ناو هوشك ا ارعةثاهسجتو نيناعو غسةنس ف ىدضالا مول

 ةرامز ردصقو هك هدشل :اقبوةعل ريمالا ىلعر ءاشلادو.-الا ىتاكتلابوةعينبريهاوأ

 تكرتوهعمتمقفْحيشلا بانحىفةرامهملانم هارت < ىنيعو ىنع هبانح لازأ
 رئاسي لابعلاو علا قارتقا دتعةياهمتدعب « نكلوءإضغت ىنب رقو

 بستالنيثل قل |نيثاهع نم ةدخاو لكو رورك" ”معوذن وهو تادوسلان م نسنح نول ارم 2

 اذهىمسفبرغلان ون نيذلا ثادوسلا كا مراد ىهوةناعجاوتب ةدسلن منا مناك امناومأالو بألا

 ىبنم عس.داو مهسضرأ ماب مهسنج عدو اههف يه ىتلا ضرالا مءازو ركستوةدلبلا هذ همس أب سنا
 عساي ىضقو روك ذب وةعب ريمالاةاقولا ترض امو لعأ هنلاو مال_ل | هيلع حوف نن ماح نب شوك
 روك دملاقرويملامْروذ ةيقب رفاىلاٌض منو رصانلاببتات ون 2 هدلوسانلا
 ندم رحت مءادعالابب وع وقعت ريمالا لاغتش اةدمىاسملءىلوتستا تاكدقو ةياّون نمي دهملا عتراو

 تقأو تك ا

 ا 0 ِ هنأ ادع

 بلطأ او ةدهاحملا هناَغ ْف

 ىلا ٌتىنطوىلا تدعم

 دارسملا ثلن نأ ىلا خلا

 تاكو داش .رالابكزاحأ و

 م هوحرملا نيدلاءالعزيشلاا
 مؤرلا ماشمةإحأنم

 سانا فلس

 هر ىنفأ ةيوم 55 اهو

 ضاقاقةضاي ,رلاوةدانعاا ىف

 ملعل نم هسيلعىلاعتدنلا
 نوو هسا مذ ةرسعملاو

 ع ل ةئسسق باجل اةعقو تناكف لأ الاؤرب ,زح لا بوقعي

 ب دوةعب ندمت الو اوه هب راغملا اون اه سعت و نيعيس واتس هن هل قود |وموتامعش نمنواح مشعل ةناّمسو ا

 ممهلم دلاحامموهف ليال اب مهل أرهط نم ملك ناش ا ارعهناتسب ةسارح نيلغتشملاهدنبعىدوأ ارو ذملا

 لعف مهحامرلاضر ةووأعح هو ارام دنعف الم ل تاتتستلاف ىلع لعحو ركن كنتفوهل همر دقريتختادارأ

 لجش نبى سول توقعت و «أةدعب لو مث كلذندعب لعأ هتلاو كاد ىحموةفعاش ةقلإتا انا ةيلذعاانالوقي

 نمؤملادبغىنبف نكي لو نيعسنوعس رآةنس لاوس لماذ اومو هللاب رصنةسملاببةاثوب دعب ريمالا نب

 قةلودلا تفعضذ هن هنرمذح نع رمد ملفه تحارب انوخ تم تاكس لا الابط اخاف غلب ًاالودسنماهحنو نسحأ ْ

 ىلأ ةبلوت ىلع ةلودلانابرأ قفتافادإو فاخملو ةئاممسو نت رشعةنسةدعتلا ىذوأ لاو 36 3 تامزممانأ

 هتلودلهأ ىرادالو ريبدتلا نسكت لذدلع :روذو وهاس ريكس ع نموا دبع نفس ول نيدحاولا يعدم |

 هللا دبع دجتول أدنالاب تاك ش 01 ارعد اولادي لوقا هتيالو نمرهشأ ًاةعست دعب هوقنحو هوعلفل

 هتهح ام ىلا ينو د اولا دنع نممالاب قحأ هناىأروةيسسرم عنتمافر وك ذاب ودعت ريمالازتا ||

 حنرفلاتراثشك ارعد-اولادعاو ةنحئارإف لداعلابت قلتو ةقاكرغباماعىلوة ساق رد لدن الادالب نق 5

 دير رعاان رووه ترهوةعيتشة مز : هياضحأ مز ماو ارنا نملا ةللارسع ىلع سلدنالاب 0

 ظرولا ملصم نينا كانك . رط دن انش هللا دبع ىس افون ومع ريمالا نب اسد رداءالعلاابأ هان ةسامنشأب , كرتو شك" م !

 جراخفاواحاك لاقت ||| «ومدقن نيفاوضوافتو شك !سلهأ ءءلعضبتو لاوس تب راتضااهاصواسلفنآبر علا نمرشك ءاضإ]
 ضعب عماررب زاا هب وازلا 20 ( كان - ناكلختلا - <ع)

 َق ةطسشملاهبلا ضيف

 د ع خشلاةيواز
 .ةسرتلا ىلع مادو هنردا
 هرعفان [ىحداشرالاو

 نمو) هيَ ةنأه ليف

 انش ةاكج ام (ةنامارك



 ىقتعقود_فونديرملا

 ةثيدملا نم نيس غاردلا ل
 عابد لج رءاجذا ةروغسملا

 لسقو ىدلاودب سابق
 امل تناالولاقو هأاحر
 ىدلاولامذةءاّملات دق

 اهتم سل اودعادا اه هام

 ىلا لحرلا داعورث ا الوريحخ

 وهو هتناكتساو هتءارذ

 هراكسنا ىلسع مدتسم
 ةصقلا نعلحرلاانل ا سف
 نم :صر قف تحرخ لاذ
 ناطلسلا عمايزاعْنيغابدللا
 ةينالغلا ةقلعلاانرصاحالف
 ترادو اهحتف ىلءانمزعو

 مرض لعتشاو برم حر
 تصعب رضلاو نسعطلا

 ريعو مثلا ترأو ةعلقلا
 نم اوس و ركسعلا
 ةيارود ىف خب اذاناهحتف

 مهقر ةورافكتلا كا :

 بوييامدنع رابغلاق نر 35

 رارسملا ريورصا اءيلع

 تاو ءلعلا لحم علط و
 هبدعل لسصئاخ# 4 ءارلاا اع

 : رتنرعلا ١ ننس 1

 ةعاقل | اوادنو 59 ةيمالسثالا

 رسبتو عضوملا اذ هن
 سس 0

 قاعد رضا 0 ؟تزعماف

 وه اذاَف ل[ رلاكاذىف ٍ 5

 كش لذ ندلااءالع مشلا

 ىلارفاس نمةإ> نمهنا
 حتةريضحو هو زغلاهزه

 مدسعنم انمدعلا قودعلولا

 قبب رطل اءانثآ ف هسترر
 الهنادج .روشلالاق

 نعهتلأسىدلاوعمتولتش 20
 هبلعت مري ا 0

 سا

 رومالابرح مر غدهج ولاغن كك اذذاو هو بوةعل نب دم هدانلانس يباب رك ز تأ ىلع 0

 ةفالطلاىداب ودعت ريمالا باس رداءاللا انآ نا سادنالا مريت ادر و بح لئالقامايأالا ثب الذ

 ىرخ ا دعل : ضرك اوم هزهو شك ارعترعلا هرصح ناىلا هرم ل ا مثسلدنالا لهآ هعب ابوةءلسش اب

 ةعاج نطابلا فلسرأ من ردلا لبحىلاب رهف مهنءدوزخاو هياومءاشستو شك" | سه لضأ هنمرحض ىح
 نيروك ذا لتةواهلارضف س رداغالسعلا أ تاوعأن ماهم ن ملتقي واهملا د وعمل شك" !سفلهأ نم

 سايعلا ىلا عدو ياذجلادوهنبفسولن دجتربمالااهبهسيل عج رخدقو سادنالا ن مءالعلاونأ آءاحو

 اوعقاوتف دهترصانلا ننىحا هيو شك اع ىلاىهتناقس ردا ءالعلا ىنأ نعاوعح روسانلاهءلالاف

 ءالعلاابًأدصقوالاج رحت عسجسو شك | م ىلع ءالعااولأ كوتساو لي اىلاءالعلا نأ نم ى< مز ماو

 هت نسف موتر هراتخشالا لا ةرورمضلا هنأ افهتءاج فعءضاوا ارارصعءالسعل اونأ ةمزهق شك اع 5

 صالارءالعلا او ديتساو هإتةف هنعطق بك" وهوامول هدصرف 8 هيدا راثودنع مهنم الغل تاكو تال“

 جرا قتحتأ لوهفنأ فتحو زغلاىفتامءال علان مناك اتقامراصامزاح اعادت تاكو نومأملا, ب قلتو

 هرصأو د بح هنومهدإو ىخاو لأ هللاو ةنامدو نيت الثةن سوف هنا مهدالب لهأ ضعب ىريخخأ هناقو

 1 نلغودم : [تومدعب مدةةورسشرلاب ماتو سا زداعالعل !ىنأ ني دحاولا ديعدتوبأ 'اوهرهتمأم عل و

 ا مدقملا تصوت نبدة هللا دبع نأ ىدهملامسالازأدق ءالعلاو دول[ تاكو سهالاب ليد اوريك الا هنأ ىلع

 ىلاناكو مهمل ببحتو هتءاج نواة هءلامساو 0 نملادشرلاةداومداعأ افةعبلا مولةيطختان 6 د

 دعب وهرك ذآ ىحْتاذ ءاو وام لأ لو سادنالا ضعي وىمقالاب رغملان|هةثاسّت دو نيعب راوىدحاةنس

 هةاليبرهعلابب رقناكوةفر عمق ةليضفهدنع نم شك 0 رثلا هذه ريطست

 م رآدنسىف شك امةرضع هل ناتسإ ع رهصفاقب رة فوت رو < نملاد.ثرلانا نريد أف

 ندسحلاوبأ اوهوديعشلابف رخل ودضتعملاهسالوودنأ دعب لو و هنافو روت تلق لو كنر صا عضل

 ىلع لانهلةقودحاو مو تاس ناشإل نين واميب ةعاقرصاحوناسلت ةيحابملا حج رخغس زدان ىلع

 3 ١ ىف سون نب ريهارب اأن رع صحوت قضت اذ دعب ىلو وةثاسهسو نعد رأوتس ةنسر فص قهسرفرهطظ
 قثاولا ل دةناممو ن نيكسو سن ةنس مرا نم ريشع ءعلاوىداملا|قوة:س 1!نمرخ ار

 ىلا ىذتراب رهو شك“ اسم شوب د نب اب فور عملا نمؤملا دمع نب فوت هللا دبع ىلأ نب سد رداءال ءلاونأ
 | هلتقف هلت قل اولاهرهأف كلذ. قث ”اولا ىلا ثعب و اهب هلماععساعضبقف شك اس جتاوف نم ىهو روهرأ

 ٍْ عسب رز هش نم ريخالاريشعل ف ْ ع ا! نعمدعي ةماك لاقي عضو؟ةناستسو نيتسوسجة نسخ الا
 تضرةناوناشأ# وأم نبض يبني وهنيبت ناك ى تاب را ىفلتقو نينسث ال“ قثاولاماقأو مانأ ةثالث

 .مانأ ةثالث ةرتسم شك أه نين وهنبب عضو#نيتسو ناس ةنس مرح ىفق اولا لتقناكو نمل دبع نب لود

 نقملاد_,ءنبوقعب فدو وأن ر الا مهكملمو مهكسلم ىل نبض ونت ىلوّدساو ةنلامشلااهتوحفف

 مههارباونأ ولأ تاكو ةسسخ رتلاهزهىفهرك ذر ر كت دف قرون ا قكسانن لعامأو مع ىلاعت هللاو ماج

 1 يني اع تادخرعب ولع تاواوم ةموه2ةدّد شم مماهدعب وهل سوما ءالسأ متن وجنس قدما

 نيناميةنسقوتفىرغلار هلا فر واتمرئازح ثالث ىهوهسأب وةكروذمو رمد
 ١ هافيدي

 ةمنادةتب , دمهوطعافسلدنالاب نيدحتوملا ىلا هببأت و ءدعب هج وت دست هللا دب عولأ مهو نين عش قافاتو

 ةيبغلا ل.عافالاالعفوة ين رفادالت ىلا قحاب ركز ولأ و ىلع نسخ اون وناسحالا ةناعملا اونسحاو

 ةي قابس ناك هنكلا ] ةناقو مرات لعأالو ىلع تافدالبل اقثنعلا ١ اودو ران مانا انيدؤ 0 وهشملا

 | ناك ىىرذنملا رزه مندا و ظفاطاهرك ذو هتدمتااطف هلح ىلع رفساونيعستو ىدحا

 او ا :ريثك ذاب ىلع ىو و سمعت | |وةناهيسجت و نيناسعةندس نابعش دق ناويم نم نلاَعةتابف ول

 هجرت اكو ناسللو طق نم“ 4 ربلا ىف ةناسؤ “و نيث الثو ثالث ةئسلاوش :رخاوأ ١ اف فوتو مادقالاوةءاصشلا



 ا

 هيا سيعمل دل ب ةودالار أ قلو نمومل دبع ىب لع ١

 80 اعات ناكو وسهلا ازريفةقزومملحاسب لزنالوطسار وك نما ب وّدعب نيدمترصا:اهيلازهفل |
 ةقروماوزخ ا ور وسلا لعهتثحاوةلعو 1 اسهىلاهساراؤاجو فاقت ضرالا ىلا طش ذ هب رثعف ٍ

 لتقلا نم م متاظعلاابهف اوأعفو ةثامتس ون رشعو عسبس نس ىفاهماع جن رذلا باغتن أى لاوسهيدنأب تمتب دا

 متوناهدعي و واولانوكسوعاغلا مذو ةم#ملا لاذلا نوكسو ةزمسهلا ضن شنوف ذاوكلذريغورسألاو
 .  ةلطن ءلط بحاصو هوم ر ذلا وامر الماوخوتم ا ا

 هللا د. ءرلاص أ لومءالولاب ىلسلا نامهط نب ناسمعْنب رع نب دوادن/ بوةعب هللا دعوت )6

 «(ناسارخىلاو ىل 1ك مزاح ا ْ

 هنع هللا ىذرتلاط أ نن ىلع نت نسما نت سيلا نيدلا دبع : محارب بتاكر وك ذملاب وع تاك

 ةنامونيعب رآوس+ ةنسىالتقو اهحاونوةرصيلاب ووصل اردتم ىأ لعلم #ةيوشإو وه رش

 نري اك يا اذه سلو راوثلا فةرووتمامهتسو ا 1

 لضفوتدأ لهأ كاكو رو 5 لم ابوةعن لعوت أ هدإو ًاشندواذتامالوةممأ ى ١ نمناسارخ لماعرابس ١

 دوادزءب وةعبب رفطر وكب ملا هنلادسع نم ” مهارب | ىلع رود ارهطاسو للعلا فونصف نانتفاو ْ

 خدالا هلعلو( تاق )ةنامو نيعب رأوتسةنسس لية وةئامو نيبو ع برأ ةةس فق بطلا ف مسفر وك نما ْ

 قكذو هاربا لة لبق بوةعبب رفظ دقن وكي ناالاهانر 3 ذاك نيعل رآو سنة نس قلتق م .هارتانال 1

 ليعدمرك ذو فورعملا عانطصاو ةقدصلاوريلاريثك اذا اوتاسمس ب وعن تاكو رقاق درت 1

 تايعاهحدماحو دما ذوصّقمناكوءار «شلاءاعمأ بف عمسئذلا هلكت فروه ارعاش 1!نعاد ارينا ىلع نئا ا

 مالا ماقور وصنملا تاماسلو مهرس و سينشي اورس اذن لس ودحر لنا ص .شلا ىلأ لثمهرسصءءار 07

 حرج ناش ملف عومر:هتلزنمتاعوميلعدةءاوداندأ ىتسهسبلا برقي 0 ىدهملاهداو أ[

 فورعملاؤر عنب إس كا ذف لاقفدواذ سبب وةعب ناد قىدهملانيسنمؤملا ريمأ نانب واودلا لا هناك“
 دودصرية قح هسنلاى دم ع هتفالختءاحىذلا مامالل لق الئانأا

 دوادننت ب وةعن هللا ف كود * هيتنعأ ىوتتلا لعزن رقلا مذ

0 

 لاهعلاىلاءائمال اهيدنوتردتل امدقتن نيدسو ىدحاةئسف وا 2 نيتسةنس فى دسهملاجو 00

 دبع ىلأ ةعب سه بحاصاربطلا ىرعشالاراس ن هلا دبعن“ هرواعم هللادبعانأ ىدهملار ٌروتاكو ْ

 فرح هرك ف مدقملا سنول نب عسبرلالز لذ ىرعشالا ةداضعن هّنادبعكومراس هدحتاكودا رغيبهللا

 لوش قود ع هسه متي كلذدعب ص نلاداكو ىدذوملا وإتةفَدقَدَ :رأ اهنبا ىلع مصصو ىرهملاىلا هي ىيسارلا ١

 لا اسرلا ن اون دق هدرفاوةراز ولا نع هلرعى حدو ادن: بودعب ةهرافكوك ديو هبا كاتقدعب رق ال4 0

 ار سس سيف لكسر ناو نست دب ل م1 نيدسو ثالث ةنس فبوةعل دروع

 لاقف تمدح هم ةباعر هتداعىلع ىدهملا لا لدتب هللاد ءبعوب آتاكدروك ذملا سنو نب عسب رلاهيف تتزو

 "تابأةلنمىوكلا نيلختانن لعئالذف ||

 همحانرظنت تنور د ,ومالاب تعلد ءابوةعلا هيقأب ع نمل ههنا ندع بعيار زوا لق

 هسيخارتملا كني ادهاس لفت تذمتاو الا ها

 نيتسو مهردفلٌ ف لأ ةئاهعستلاملا توي ىف فا تدقروصنملا ناكواهلك ىدهملارومأ ىلع بوةعب باغو ا

 كوولّرعال ةلاومالا اظفحو قافنالا ىف داصتقالاب ىدهملا ىلع ريش هّلاديبءونأرت زولا تاكو مردفلا ||

 ريبدتلاببوةعت لغتشاو ءانغلا عام موبرشلاوتاذالا لءبك واسال طاووس ْ

 ءابلا فرس 2 ةمدعلا اروهشملا ءاشلادرب نب راشيل وعي كلذ قف

 تاه هما لترا نم باك دون ىتح ىدهملل تتكلا نم# 2 نكي لخ كلذ لعفف قاد "الا عبجف

 نم هفرسعن لوقب نأ ىلع
 ةبترلاهذهىلال سد
 ىلاعت هللاعاش نا فّدَتسَو

 راو كارت
 ىاالاو ةللا انغل

 ضانآو لعل ىتارملا
 هفاطل الاصمن مال

 ْ امأو) ة ل1 اوت ىلقلا

 (ىدؤلامح .رلاديعزجشلا

 كبارقو 0

 ذلا نم هناوأو ةرمصع

 اوزاحو ىلعملاحدةلاباو زاف
 زك رك والا بطلا
 قهتلادج تاكو ىلعالا

 لعلاةبلط نم»سهأ لئاوآ

 ملعلا نم لصحو فب رشلل :
 هلاشماب جستن ام بدالاو
 راصو هلا اوذم ىلع حمي و

 رهت ملا ولا نمامزالم

 مهاربادلق مداز بيطخ
 .ةئ ىدع م ساورلا
 هنا قفتا م ةسينيطتطسق
 .ندلا (يصيشلابلسستا

 حوزتو هرك ذ قباسلا
 ل ا هس طا وهستتا

 قوهانبنعرو اودهزلا
 ضعإ هل ضردعذا كلذ

 رش اوةلئاهلا ضارضالا
 توما لسع فرش آن آىلا
 لاو: تك نم ساالو

 و وغسملاشلا تندهح وز

 كسأىلاىحو ر نأكل له

 : سن ]ف أ ىع هكوقتو

 ديل ّقد م و9 ةانكللا نم

 اناهو ةمالسلا ءاح رشاذ

 ساورلا مهارباداق مث ةلوقوع

 دلق ئولعلو لصالاب انكم
 0 ساورلا مههرباةفيطو

 ررعلف كا ذو



 5150  نانرفلانعالادتوما
 دوادز بوةعبة فلانا ع ومكم هون لاط او تهد مأ قب لهالا نع اننرغ هذاو
 دوعلاو قْزلا نيد هللا غيل 03 اوسةلاف موقاب تقال ةتءاض نكك الإهو تاطوالاو

 «:انةملاهعمو ىدوملا ىلا ل خد لاومالان متاحئاساف لا اومالاتونبتزخ راةتر ىدتولا ةنراحوت ؟ناكو تاكمالاردةرىلاناسحالا
 قدها هالات ىماه طن نم ص ىجم جين ”اغملاوزهىءعمالاو ع تقرا دق تا اذاهللاقو ىلا 0 تما

 الملق تاقفنل ا ىفرصقوةريس ةدمىهباعتدروفلاومالا ثاثكتسا ريس مث كيت املاومالانانكعماهعد تكي ويلا اهب 1
 ماعف هلاقاعتريخأ 0

 لاف ما ثالث ىدهملاىلالحخدي لة هصصصاو هلع دروام ضيقف ةثراحوب ل غاشتو لاو مالا رفوف

 لاومالادورولاعفانع كوخ ام هللافو هباعق رانا قفسسلابر يفت قجالاى ا ارعالااذ_هلعفامىدهملا

 مولاملاىلا متحاو ثدح وا ثداملا نا نيفمؤملاريمأ الا ةفاننت 1 الرلاومالا ن[تمهوت قوسأ اب الاعذ

 فقوف ناك هلع ولتع رفنيحبسل !ضعبىفج ىدهملانا (ىوردؤ) هاج ىفهجروت درا نب لدرالا 0 ا
 دوادنبب بوقع لذا ال !وأ اي لحرنمىدهماب كرد وهادافدارق ارقو

 0 تك امغر ىلع 2نتك اي

 لاوقالات ربك و ليلقدعب ب دوف عيب ّ ةواهنالئءال نك 580 :رعشل ا تل ار تاور ]الا هيلع فش

 اهجوزدلا بهذوؤيسا ١
 ةو هراعكأ 0

 دلأو نيدلاءالسع , جيشلا

 نيدإا صم مشا انش

 ساحتببلا اوا_داإق
 ةداعوتم ارفع ملا
 هنلعداع آف هلح ٠ نءربتساو

 هلاقام محرلا دبع مشلا

 عرضتلاف طرفاو الأ

 مارنالا ليقامعن وم ارمالا و

 جسلا ها قرف مارملا لسبع
 نسداخلا ض عب ىلاًاموأف

 مح مهحرلا دبع زيشل ااًؤشون ناب ْ

 4 لجأ لاقمث هؤضوف ٠
 الع خشلللاقو ةلبقلا

 ضءعاهق رعو ىوا علا هللا دبع نب ميه ارا ع رودنملا ل ههجو رخاورك والام هيف ةؤادعاد>وو توقعت

 ناكونيلسملالاومأ نم مههردفل 1 ةنيسسعميلعقفن ًااهزتنملحرلا اذهىنب لوش ةعوش هاهم ردد

 له ني وع راوداب قتسء ىد وتل وانلاةةف 1 .ةماريمأ اناز هنو 1 هللاقذ اس ىدهملادا ودا دع خلة ىدوملا
 ْ نامت عنتع وهو ةلاقالاىدهملا] ًايودفتاك امرهم دق بوةعب تاكو فريشلا لهي الا فرسل ا نسحب
 ىلعوةةرومتابثةبلعوةدرومم-ةرف ضاعت فوحو امون هناعدف“ ب وامعلاللا هليمف هنخع نادارأ ىدهملا

 ىو اهذ ء,كتوععباب هللا ةفداروالا فواصهيف ناس 11 فر رول هس ار لع هن كل راحهسأ ار

 لرد باذإ هب راك از »وكلا هيفام عج هالاعذ هب نينموااريم هللا عتف نسما هناغلعلافانهان سا

 ِ نينمؤملاريمأ ابلاقوانمتاق بوةعل ماةقةحاحْ بل ىلع دوملا هللاقف هلاعدق مخرالخل ؟ةئاعشا ترصأ ]دقو

 ا ةعاطلاو مممسلا لا.ةذاه ءاضقل ن ضن نا تح الاقف طخ نمهللابذمعتسا ان و ةددوملالالوقلا ازهام كحال ندلا

 الفك ذلعفف هىفاداو ىسأ اروع "لدي عش هلاةفانالثهتلاولاقنهنئاو كلا ةنهاو لاقفهتلاو هلل اعف ماقم كلام ىذاوهكسماو

 1 كنلاهزذنهنمىعروهتنوم ىنينكت ناس هن ولعلا نم لجر تالف نينالذ اذه هللاق هدم قثوتسا حاصو مس>رلا دبع خشلا

 1 تره نسل ىاهلعح هي را اندر هرسةلشلفلاسملاو ساحل ناك او هر راجاهيلالو-وهنلا هود ْ ىلع 8 ا :

 : : لداناو ىذبلاعتهللا قلت بوةعا ل < و هللاقفاموف اينما دجوف ىؤاعلارضح اة هجيوواهعلا لضنل هن اءافخ قيد ضزالا

 ىمتلعف نا لا فرم ليف ذهاب ب وقعا هللامف وياما ل دك تنبات عدرا افدلو نم خيشلا أس قافاامو 3

 لاعتة نم" اذكوازك قدرط لاف تش قنرظ ىأ ذو لامملا انهزح هللا فكل توءدو تركت اري لاق هي ريخخاف هلرهطاسع

 . || ىذلالعنازه هللقتلاقو هباهمد حج ضعب عم تهجوذ هلك الكتل هير اجلا تعم-وابخاصم ضما هل
 ا ١ 6 لام لاب وىولعلاب رفط ىح قن ر طلا ندم يدها اهحو 3ه«تدم :لؤازحاذهو ىك سفن ىلع هنتر 1

 ْ لاقهنياو لاقهناو لاق عن لاق تاملا ع هنمهتنا كاراذقلاق لدرلا لاحام هللاق» 00 توقعي ىلا

 نع هياب متفف ثيبلا اذهىف نمان» لا رخامالءاب لا. ف ةنفادو 4 ةسس اروح هنا عضوت ا ارزع كا اب عْضذ

 لحدغل يدهملا هللامفل |وةيام ى ردانق هيلع مالكا عن دماوا راح ودعت يف هتيعيلاملا و ىواعل ||

 ىلعأ ف كبنطاىفازجشلا
 ىكي هنا الا كلذ نمةسبتر
 ىلاسعت هاءاش ناكلذكل
 اماحةكمىل ارفاس (انق)

 ةسنوق ةدانولال-ضوو
 ماق ًافدحأ لكن عوهريشهنعف ريب تايوتا دعس ازال ما اولولمد لالخ ئشلاحو رهإيقتسا

 نو دره مأنأ ١ نماروهشو نينس سو ى دهمان ىس .ومىداهل امان عسج وىدهملا مانأ 1قفار ,وهشونيتنسدمف || ىوتتملا بحاضندا ل
 هيلا نيمحباف ورصب بخ ذ دقو جير افهج اراب أف ديف عفشو«سهأ ىلا اخ نب كح ركحذم دنشرلا هيطاخو «تقناعو ىولوملا
 عبس ة نسا تامىتحا ميماقاف كا ذف هلت ذافةكمراتتاقذي رب ثيح مالا هريس و هلاممستلادرودتسزلا ||| 2 .ىد راغلاث بلا اذهب

 ١ لاف مهتومربخ اف هناودنا نمت عاج نعل است وةعب قلط اند ةياسو نادم رس ىاوثز |مدونش :

 صم رايز /ىس مراد 00
ْ 



 نانا
 : ندب ناحى دمآش وح

 0 قا دنز روبقلا اوتودعت مهق د مهانش رقم سان 1لكتل

 ةرو زلاةدابلاىلارفاسالو ١ دعيف قتلملااماو تادف د مهل تام ءابح الا ةريج مه
 ضعن ستفقد ]بنان ة نه سوردع نب دمت هتافو يراترك 3 'زكهتاقةسامجلا باك فار 1!بابىف ارك ذناتسملا نازسهو تاق 1

 ةعقاول ةفوقودملا تلا نيتنثاةنس نامدوادنببوقعي ناءريسغرك ذوءارزولا< ران 15 قىراشوللاب ورحنا وكلا :

 1 بأ : ورث هند ئدهملاناىأ رمش دواد نب بوقعت نهننادنعلاق :وتاوصلاب , إعأ هللاو ةلامونينامغ و اقول درا تفتر
 ا مدام ول دءالورت رسم ةرمول انما يداك يستطع ابك ةةيقديلع ساخر ضحخو 5 ةفورسع أ

 حشلاجو رهقناععامسلا ِ لاقنتفاتمنَد 1 ان ”اةنس ةرش عت الث سارق ناك الفلا ا 3

 روق 2ك نيدلالالح ا + هاوحتبد و بحرغق نم 5 هجرتخاة ير ف سول ىلءانح :

 || كلذىنان أ ىاثلا لولا سر ناك الف اش ىرآ الالوحت مج رغل ا ىناتلقوىلاعتهنلاتدمفلاقال]
 صه تقيل عب لك 4 هل ع هناهنلاهءقأب حج وذ مع قدشناقةمالاا

 لامن لوما دعب ىلا كلذ ىفان عاش ىراالخ دي ١

 بن درقجرت هعازو نوكي .عميف تيسمأ ىذا بركلا ىسغ

 د وبس رغلاانلا هادا و * تاع كفو فئام نمأيف

 وهوتار ودتدع هنرادو

 تيءلوقي |
 لاو_>أ هكشاي شوعت ١
 ْ انفورتف |

 امته مجدول اه آنروا لد

 جثلافم ةللاهجر ناكو الف تجر او تاعفف نلطسو هيذدش | قودوسا بح لدن :الصلابنذث ا تنتلظت تبدو: تحصل

 هنافصر ون زملا نيدلالالح ا كيلع السلات اقف نيزموملارع م ىلع لس ليةفديش زل ىلعت ا داق ىلاوةلطن او ى مول ئشععوذا اتلداق

 هطيضامىلءاهلةتاكىتلا 1 هللاةدمجو ونينمؤملاريمأ ىلع مالستلا ت هد هنيدبأ ديشرلا لاعف ىدهملاهناكر نو هللاتعوو ننمؤملاريمأاب

 لوم تاكو هن ىنتعا نم هن

 كلذلبق نيتنبلا تعمنام
 أت دوععبأ دبش :رلا لاف دش .رلا هناك وهلا ةعحرو نينم .زملاريمأ ىلع مالسلات اعف هبت سا لاف ى داهلا هناكر و

 ا تع كةنعىلع .ىاياكا ترك نف قلع لعل ةبنس ةلديلل تلج ىناريئدحبا ىلا كنف عفشامهللاو دوادنتا

 هلرهطدقو 0 نم ا نحاس إو هيعالت وريغصوهو ديسشرل المح بوةعت تاك كبت زجخاف هيتنكىذلا لحما ن 3 كلت رف

 تاماركو ةقحتافو 0 ا دب دش تاكو 0 2 ملاص غن ضيفلار ةعحأب , اةرازولا ف ستر بوةعب ىدهملا

 0 (اهنف) ا رعاشلال وت أودي همق ةوانتا ارمدت هو ناكوريكبلا

 .ةاورلاهيلعق ةناطتوتاعثلا 1 يل كانا عر 0 ايااظ داع دا

 :تاطاع !اموحر 1| ماما نا ارم اع هفوزعم 0 ف :ىذلا كاد

 شاك ىمسملا تاحدب يزاب | هب واعمدننا دمع لأ ةدالو تناكو نون فلالا دعب و مماهدعب و ءاهلا وكس وةلمهملاءاطلا مهب نامهطو وال

 نءةنيفةرهوجدسأ 1 هيفتامىذلاتقولا فت امر قو نيتسو عين ةنسق ليقو ةثامونيعبسة نس فوتو ةلاشنس ق يرعشالا

 ا لونوةئامو نيعيسوث الث ةحبس ىف ض غلا قونو شا رتر اعمق نفدو دادغس هناقوتنناكوىداهلا ىبوم

 معبنرخ هل ضع ىلَء : ناعادوادز/فوةعب نارك ذورعاش لادرب نب راشبة جرت فو 0 دقيس دقو سوا 7 نب عسب ولاه ةهيعا ةرازولا

 عضو فاهعضوفراخ الا ١ ةئامشاعو ىرصبلا سدق نب ريضح مه مماو ىريمنلا ل,ةوىالهلا شنحولأ ءاثر بوقدب تاماثآو هلق ىلع

 اهينحت لك هع داع متي نم ١ : اهلوأ ةسابجلا باك فى متايبابةْنس

 2 ' ءسأ ريكو هدبف 1 ”يرلاطر نر ع ىدرلاتبةدودعبتالبوتعب 37 ٠

 ل زب زعلار زوسلك نردوادن: نوره نب يهارب نب ف سون ني بوةعب حررغلاو 1 جاتلاو لاما كاددرتو | ْ ْ

 قف 0 اودي ملف ا «(امهرك ذمدقم ار صميحاص ع دببعلاز ملا نب رآزن ١

 : اهضر عل هو ون زأا اطل لا

 ريح لا با | كجم ا ا ع
 هر ناك هنا لبق ومالسلااهجملعتا ارعزب سومه نار - ندور داوم ايمو يتط دنا ديد

 ناكو [نيظعابا ؛ارطشا هيلع عممتضةوءاقولاب روهثااوهوق ابالاب فورعملان هيل [تحاض يذوهملا ايداع نب لاووسلاد وْ م هنامع

 ةفرغم 1 وحلمت | ب موقعي ناكومعئادو ىف هعافولا فءالعلانيرتضرة يسم روم روهستلار ءاشلا ىدنك 1! نسيقل اًىرعا

 تتارثز لا هل قرفة عدو ماشا ىلادادغب نمءوبأ هب رفاسو با سحلاو ذراعا لعتو رقلا بابن ءاهج أيش ذو دادغبب دلو دةروك كلا

 للا "و هس ف ةروثانأمز زر ||| مدقملا ىذيشخالار وذاك ذاتسالا صاوحن ضعي |عطقنافةئاهمانو نيثالثو ىدحا ةئس .رصم ىلا هزغناو
 ٌلراد ةص عنه -



 تقارولاح نم ان اءانثا ىف 1 ْ

 ةيوحأة سل عوبسالا " 0

 م نم سقي , ةنوثبم راخأ

 لقفرت ماما لا

 كب راوح نم ةدداونا

 هئئايصو هتماهشوه تان نمر وفاكى أرق ةرادبابل امزالمزاص هرادةرانع ىلءروفاك هلعف 0

 مدخت و هندب نييفةبناكو ضاخنا هناودىف هساأو هرضخساف هلع قفنام هك اردا نسحوهتهازنو
 بالا راصىتتروفاكع م مدي ازتت هلاوحأ ل ارت ل موش لك ىف هيدي نيد لحي وتاباسملاولاسعالافوتس و
 ند ًاوهيلعمدرف ا اىلادسفت عاطتتا موهنوم مركب و هلنوموشبب فارمثال او

 ََ وش لك ىعقوفهعيقوتبالا مهردالو رانب دىضعالن اني واوداارئاس ل اروذاكمدقتوةصاخت ولا هنم

 نمتلك ةرشعن اعل نينئالا مود لسآ هنا ع هند د دىلءوهودلك اذهءزتأب قىدلاريسلا نمل دلو رن

 لعل لهأ نمالحرهسفنل تترومع ركل نارشلاّةسارذوةالصلامزأ رتل و نيتسو تس ةن#س نايعش
 لزن موهبلع ار قب و هيىلصت وهدنع تسب تاكف فاريسلا باس اظفاسو خل او ذب حلا نآرقل اياقراعاضش
 نب رغعج فلا تاكوه-_تجزت فروك نما ميراتل !فروفاك قوت نال ار وذاك م ىهاتو دن رت لاح

 ل ارغلاساضقر وفاك تاماسأف يداعب ودهدسكع ر ,وفاكر زوما ف رحىف هرك ذمد-ةملاتارفلا

 نم ةرهول اذه ندد

 «بيفاهتكرت ىذأا عضوملا

 كاتنمرح تحتاهتغعضوو
 اتفصااهف صو وراخالا

 ْ ماس اهتمالعب 0 نبل و

 ف رشا اهنا نع مامالا

 ىالصووهرادملاع رساو

 ةراخلا فرعو عضولاكاذ
 ةرهوس+اددوف اهعفرق
 صاخدنو لات هللاركشو

 جرتتلا ةلراب د ارطضالا ند

 ْ لا اومالا لذ د ولصوتت لز , لذ مهتاج سلك نب بوةعن ىلع ضبقو نب واودلا بادصأو باتا ع هع

 000 برغملادالنايلاط ايفذقسهراسو هبل مو الامهريغو هدأ ع نمصرتق ا لاقتءالانم يي

 . رك ا ءلايهحوتموهو قل رطلا ىف هرك ذمدة لا ىديسعلاز ملا ومو رلاةلنا دبع نب رهو-دئاعل ا قلف

 قلعتو ةمشإ رفا اىتناو هدصق ىلبع هروسا هنا ليقوةبعصلا ىف ع ترق اهكءامأ هب رضا ارابدلا ىلا نتا دتاو

 نب رازنزب زعللةرازولا ىلوتاىلاقرتي لزب لودي رصملارايدلا ىلا جر ثهرك ذمدقملا ىديبعل ازعملاةمدخت
 'ساسو هلودلادعاوةدوهمو هاب اومزالوهيلع صاذلالاثناو ايندلاهماعتابقاوهد:ءهتلزتم تمل ءوزعملا

 ىلا لغتنا ةسيناودلا مدخلا ف فرصتب زعملا ماي ف تاكو مالك هعمدخالق يد موةس ايس نس اه سأ

 الوزن لاقو ةئاملثو نيتسو نانتتنس تاضمرر شع نماثةعبلسا مو زي زغلاةرازو لونوهدعت ع نءزب زعلا

 ا ةاودالرز و نملو وهو ساكن بب وعرب زولازعمللر زو نمو هلاشممزعملاةافوع ران رك ذدعب هر ان ىف

 ىلا هتعاط ىف غل انو هّتمددخ ىف نسحأز ملال صول ةروفاكت اك نإ نم تاكو هب رص ازاندلا ف ةيمطافلا

 بتروءاذعلاةرتع عم وللعلا ل هأ بك بوقعب ناكمريغلاةو قالوز نا مالك نآ أ اذقيرز وساد هنأ ْ

 عيجوةال ا اوءار ةااوءاهقفلاوةاضعلا هرضتو سانلا ىلع هتافنصم فأر 2 د ةعجس و[ للك قاساتسفنل

 ميدان اور ةوا

 مسظع عامجا ةناوز أوو

 .يتلاداومتءار ةلابطأو
 0 ةيلغ هللا لص

 نم فارش *الا ا فرم هد

 مهفو ءاسضالاوءالعلا
 مخفملا ىلوملاو مظعملاىتفللا
 هداراشاب لاك نب 5
 رادةفدلا ىاح ردنكساو.

 هللا هجر خشلا !ءبلغوا
 ماق هسلحت نم غر فاذاف شن دل اناحآو ةلودلا هوجو نم مهريسغولودعل انامعأولث ةاضفل ابان رآ 060

 0 تدخلات كك توبتكت نورخ آو ع ركلانآ ارقلانوبتك موق هراذناكو خا دتملا هنود .ثنرءارعشلا
 3 ا لاقو ةنسأر 0 انامز

 نيسحلا هئاسل- ه] نم ناكوا موطنا وبحاصملانواك_ثدو نوضراغب وبطلا قتسيدالاوةقغلاو 1 هلأ 1 0

 دسم ىف نوأاص ةعالاوعا ارقلاهراذىف تتر و عاصمالا باك فنصمىزالزلاب فور عملامحرلا رسب ع نبا

 عل لكب صن, ن 7 اوهةلشاحو هناطغا مياطموهئاسللو هسسفنل خاطمهرادف ماقأ ًاودرادف هذختا

 العلك ًابةديد عد اوميدتب نع ودعا ةصاوب دو باتكلاو لعل لهأن م هتضاخلانا 5-5

 ٌ اثنين :ىرحو ْ .وهماعىلاعت

 نفذاكو 2كوب تاع

 ةالصلا لعدم 3 هلع

 سدر لا نكصتختتويبةيناسم لانسر دفويسو بت ل ار 2 رخا مهبل كتف لق مالسلاو 3

 ىسانلا عاقرديلع ضرعتو ماللل ساثلاهبلع لحشد وصلا ةالص بقع مول لكس لح ناكوءاب رغلا ١ لك هناك ىوتفلارمأىف 0 8

او تك أ اوابث وبكر اداّدَو 2 اع ةءاجز زعلاهمودخ دنع 3 رقوتامالاغل اوغ اوما اذهىف لعقود واف
 ش بطاخالودربعل

 ةينم هسيلا بسنت ىذلا ملاص نب لضفح وذغلاوت أ كئاقلاداٌوَعل ةلاءالو !وهوإح نم ناكودئاقلاالا مهتم دحاو

 هرادني صمت ف عرس روك ذمار زولاتا مدن كلارابلل وم دب هيزيدلا لاسعالاب ةدسلبا ىهو لضفدتاعلا عرشلا قدح رت

 | نعم جلا نه اعف داوفاو سالب هلم .تانترعوددغلاوحالسلاوسرتلاو حو ردلاب هناملغز وذو ىفملاهعمسانلف في رشلا| 3

 0 دم ىنأ نيدلا نصر زولاةسردم عضوم ىف فةرهاقلابتناك هرادن الاي وسوبلااو ب وسشملاو موعطملا || ىلصىبناا ىلع ضروب زملا
 ةرهاقلاب ىلاةبرب زولاةفور ءملاةزاطان او ةيكلاملاةغأ اطااردضتخملا اركسش نبابفورعملا ىلع نب هللادب ع ٌ لاقو سو هب اعىلاسعلا هللا

 رك ذمدقملات ار ,غلا نب لضفلاونأ رز زولان اكو اهتونكس اوفاكم منال هيامتصأ ىلا 9 ونسنمداعساب لخاد متقدصو ةللالوسر ف قرص

 راسل ام 00 ٍ



 او معو
 روصدلا كلت لب ١ لمد تداصوو

 نر اهم رذطأ لو
 هولا ارك

 0 لص هلاقام
 نمل ارادتفدال لقتل ١

 َّ ةتلونيللارومأ

 قدعمس اح واهفهبلعلوعب ومتساحدير نيذلا موقلاتابساتءاعضرعنو حور وعيلاود هن
 را وةمظعهتمهتناكوو 7 ذقيسامه يلع رحنادعي هعملك ًانفدتاك اًواهسحاعر ودل

 |١ قمعقرلا ىأن 7 زر اطنالا رع نير بجأ دماحلأ 3 اف ترانن داود ادم نمار ءثاارتك

 هتجرت فاهضعي تان ىتلاةريسصقلاو روك ناار ز ولا فهحدم رثك اتد>وفهرك ذمدق ارعاشلا

 أ مدقملا ىصسملابفور عملا مسالا نيدت كامل ازعراتخلاريمالا مي زان تن رو روك ذمار ولات
 رب زولا فنصو«تمهنلقنانه هترك ذامملظعمو روك ذلار زولالاخح رمش قلعتن الدو طالصتارلا

 نيتسو عيتةن_دناضمررهشاف ساجوز زغلاهداووزعملا نمهعمس ام َس هق-فلا فاك روك نما

 5 هاا ا ااونأر رولا ساحلا|زهريضحو سانلا ىلعهسفند باكل هس فار قو صاختاو ماععلا هريضدحأ اعتئاماثو

 نم هرتتأ ام ىلع مالا تعمدوباتكلا اذهنمسانلانوتغنةعاج رصعقيتعلا عماخللا ف سلجو روك دملاتارغلانيلضفلا
 تاطاسلا ناك داعبالا | رئاط لك قبس رات بله ةقث اقرويط هتناكروك ذملار زولات !نولوةب نيد د رمدملا نمةسعاجمنم

 لقودانأو ةدمدعب ةكلهأ ١

 ىعسملاهئبا هناح قل قمذأ

 اناش تاكو ىداهلا لابعل

 اكمرنمو هتاسوهقاط رغم
 هلع عرجو 0

 بذغ نمرذ-ةلو هبر
 ةهذن هك الهو تاطاسأا 1

 رز ولازئاط قيسفرويطلا ضعبنامونزب زعل اهقباسف ةرخافةةباساضن أر ومطز زب زعلاةمودخل تاكو اهراس
 هدو ف نصل كن مراتخادق ةنازن زعلل اولا البس بق نعطلاىلاهؤادءادحوو زب زعل ىلع كاذزعف

 كاذلصتاف هل ءريغتب هزعل مما دس ةيغأر غالاءلذ اودصقو مانجا ىتحماندأ الا هنمق بن لودالعأو

 بقاثلا بسنلاوالعلاهل ا ىذلانينمؤملا ربماللق زي زعلاىلاب بتكفو ز زولاب
 : تحاملاهتمدت قوءاخ هب هنكل قباشلا كرئاط

 نا ا نق فورت ةمفاوب زلانيد.شرلاىذاقلاد هس اطل ل

 «ةعموص رن عزيشلامبف جرح |رعاشلا بتاكل تاريخنتبايضورعلا لد نيدحت ادهن نأ ودل ىولنيتيبلانيذهناهريغرك ةوشانجلا
 اهالوتبد قب ودفو | ىنالدج رثرهدرف الا عاورعاشلا تدع ون نب دج ا نن ىلع نسا ىب ةسجرت ىف هر 5 3قءس دقو ىرمصملا

 * اود 0 ا ذوهنافوع دا ىلعتفقو نمالارك ذأ الينا بالا انهى تمزتلادقو هنافو راش رطأ

 ىف هياذ_عىلع لبهتومو | كأن د ا قب د يعاد فورعملا بتاكسلا نعاس نب بدم نب ىلع معماقل اونأ
 قى تلف ا نرخ الا ا اندومابتاك ناكحلاةفروك ذملاب وتعب رك ذي دّدداو هريصعملانيد زم كااعا ارزوهمةرك ذوةرازولا

 | دمف ىذ._ثالاروفاك ةمدخ ل صتاوءالوتء اعف راخلا عمة[ماعملا لج هنيد لعاظفا عت« سغنلانئاص

 ار نار تنقع ا ايدوهمتأ هدسنع هتوظح بيس ناكو هتداراسسح ىلع هلةطبضف مال اورصعهن اون دمامز هيلادر وهتمدخ |

 1 | ىلاد رمد بالو ول دسقو عضوم ف ةنوقد موا دفلا نب ”رشع إسم ءرلاب ىدلمل !نارادفذا هللا ١

 جرخأ انو هق «رعأ عضوم ف ةنوفدمراتبدفلأ نب رسثعتةلمزلاب ىدلبلانياراذىف نالوتي ةسعترروناك

 قرظ:لاهسلالعف رحاتلا نو رهن ريك توع ريلادرو وانهلإ لاغبل اهعمزغناو كلذ ىلا هراجافاهل 1

 مام تا نع بزعموه 1 0 35 راثنإ هل « ريش ءاهف دوف اير اه نش ان تاك لاح كواذ هرغااب ىدوم توم قفت ١ ودك ا

 انس 00 طول | نال ىتلارادلار غفت هرلاىلارا سو عسي بلا لسو ناكل عابفاهلمعميلابتكودي رشف كلذ ر وفاك ىلا

 عمج هنا نانلغل انءالرا ١ رانبدفلآنورشعا ماذاتسالات فر ءزوذاك ىلاتت قراني دل نوثال وهو لاملا رخو ىدلبلا

 مهعم كفا هنديرخ لجو ىدةتساو نورها ة[ رب قامو قتلا زر يسون نم هلعدادزافرانب غل نيثالثا,تدحوف

 |١ .صاداز ازف ىياغكءذهلاقو قابل ادرو مهردف ا اهنمزخأت ةريثك ةلصروفاكمم !!لسرافاريثك الامام

 ار راسا اةب وقعت ًارىولعلا )وح هلئادبعلاقو هر ومأ رثك ؟ىفهر وا ثنناك هنا هلع

 (١ لهتسم قر زعلار ومآ ونو زعملامدخنو برغملاىلاراشو هينتح نيب زو ىأ لاق ىضماسأف از وفاك
 رطل مس كضرتم مشل ذب الا بتاكيالواهجالادحأ هيلط اال نأ ص او ةرازولابهبقلو 010 ةونيتسو نات ةنس ناضمر رهش

 دقلا رد نان | فد رآذنس ىف قلطأ ماروونال تعم ماع ًافرصتلا ىف ةئاسنلثو ىعبسو ثالثتنسسف لكن
 يك ا ا يالا | اف قوت ىلاةنسلاىهوةئاعلثو نينا: سفروك ذمار زولاراديفةعقرتدجووهيلع تاك املا
 رنا دا هسلعتفقوو | ا ناثدطاقراوط اوةونو نامزالاث داو -نماورذحا اهتدسأو ١ ١

 مو ةفض ىف طاالا

 ةيدح داق نان ات اق 3

 ىلع ايش دانف هيد-وأف

 .. نيزحتوصب ىباجاةتوص

 اودتخاو اودهاح .وامانأ ||

 لاقهعفلا فايا" هلوق م
 هردق ططالاق ىزت رقملا



 تاىلاءاعدلاو عرضتلا ىف
 ع أموت خشلا 8 0

 ْنك_َعش وهو 0

 وفعلاب همأ يا
 انعفءامهللا تاوضرلاو

 فرغ قنيملاصلا عم
 هنا( هتاماركن هو) تانلا
 هيأ تن حوزا لوي تاك
 ىح دب وما نننجرلا دنع
 "تاكو" ىرانقلا ذإا
 ةنالو ف هك راهمسصاق

 نم تنأ ف خالىلب موو
 دوابح تمداملزغلا

 قاثموحرملاىلوملالزع
 د.ءزهشأ اهسفتام مول

 ناكو موحرملا مسحرلا
 دوعسلاول أ ىتفملا لوسي
 ىانمقاريثكىرأ تنك

 مانقلا بلط دعات ينك ٠
 مح 2 ادع جشا اعف

 نم ىعنع وىسأريذخ اف

 تعقودل.1ءانة انيبف مامقلا
 ةعقاولا هذه لئماسفىل

 ميحرلا دبع خش ١ ىرهطو

 وهاك مايقلا نع ىعنمل

 روط د3 ىدااوناذاق هنداع

 شل ا/ءارالف ىلادصقو
 1 لو وكر ملادف
 ىلع تو تضمتساف ىتع

 لتلقألا بهذي ملف ىو

 ركسعل ابايضأت ترص ىتح
 نيدلا يعد |وملا نآكع

 ىل عمجارسقو قراثفلا

 نم
 ىسساانابرآو داهزلا 0

 الانفس الامدامت>الا و

 .ةاشرالاامكأ نم ليلقلل ٠
 نم نعاو (ىككدقو)

 ب قازلا ف ناك هناَناَعتلا

 هيديرمنملجرةررب را
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 نافآ قنمكمفو-تبر 5-5 مْثكو نامزلا نم 9

 ةلءلثعاالا و كا ذ ىلع ود ملفاهمتاك ف درت دهحا و مظعلا ىلعلاهتلابالا: وقالو ل اوحاللاقاهأ رفا
 َكيدذ انىدغتوأ كاع عاشباف عابتا اتددو هللاقو ادئاعزب زعلاهبلاثكرةروك نملاةنسلارخ اةاقولا
 كرءرتس أن انم قدك ىرأ تناف ىضمامفام ل اقوددب قو ىكبف بوعد أناهب ىدول ةحاح نم لهف ى داون
 لوملاسام مو رلا لاس كنا ودب قلعت ابعفشا مدن 1ىكل و هيل صو أ نأ نمهسفلدنأ نم ىلع تا را اودابا

 صاقنامودص ورد هيف تضص هرع نا حارس نت لعغد نب 2 رشم ىلع قب ال وةكسأ او :وعدلابةنادجلا نم ع او

 هلع لصواهانب ناك ةيقفرصنلاب أب لحئاد ةرهاعلابةرازولارادبةفو رعملا ىهوءرادن نذدن نر زعلا

 لك فز زعلان مهعاطقا ناكو هدءبامانأ نب واودلا قاغيصأو هدعشلانب رح فقرسدن او هرب ق هديب هدلسأو

 فلآ ةئامعب رأب ف دود هلدح و ومالغف الا ةعب راآكلامملا اوديبعاا نم هلدح وو ران 5

 ثان نمر 0 اهئءاهامةك راش هع ارم عةمس راحل هياعتاكو راذن 3 ةنامسمت فنص لك نمزت و را د

 اذاثنمحتدادغب لهأ نماندوهيتاكل اعف قدمدع راف 1 ااهذارطاو 1 3 وهرخ5 ىلع تق هردولاملا

 رسكةالككوام راضو هلم ءرلا لزخذ ماشا اىلا ير خه ماع دقىفناكوءاك ذوةنطفهمضو ءاهد ول.- ةلوركم
 عاتضلاص اية فرعمو:بتسايسسوةنطفهنمى ار ف ىذيشحالااروذاكرحاتفرصمىلاب ردو راتلالاومأ
 وبر زولا فرعابلفرصم عماج ىف ةعبلا مون لاق ةرازولا ف عمطفارب زدت روك نا مصل |لبسم ناكول لاعذ
 ٍْ ىلاهعم يحوز عملا بتلالاعماوفاك د وهمب لصت او برخملا ىلا برهءهدصقوهرمأ تارا نب رفعج لضغلا

 لز مفةناملثو نيدسو سج همس فساك ار روتسازب زعلان تقلملاهذلو ماقوزعملاب بتل لاتاماساةرمعم

 نوسالا موت رك نمار زولاب ضرما دّتباءريغلاقو هن الو نين اع ةنس ةغ اقذف كاهناىلا هسحارب لم

 قلطنا مدتسش او ٌضرملا هيديازت مةنكس هنذخأو ةئاسعلو نين امعة نس ةدعقلا ىذنم نم رشعلاو ىداحلا
 | ار وث نيسعنف نفكوةروك دملاةنسلا نمةخ | ىذ نم نواح سنين الا حابص ىلع دح الا هلل قوت مث هناسل
 أ ها هتداعتناكو لامر غب هتلغب بكرورهاط نحمل ءزب زعلا يرشوهراد ىلارصآلا نم مهلكسانل ا عداو
 ١ ذوزانيد فال 1 ةرسشءهابماسع طنحو نفك هنا لاقي و هناراومرضحو ىكو هلع ىلصواسمالا بكربال

 | ىلع هزاك,ناكامناوا دب دش ءاكب رهوح اغلا هلع كبور زوابكءلع قسالوط اولوةي وهو زب زعلا عمم نم
 اوزيحاو مهدئاصق تذخخاو ,رعاش ةئافداثر هنا لاش وهريقيلا ءارعشلا ادغوةدحاوةنسه دعب شاع هنال ةسقن
 قدوملارك ذدقو امون لاقوهمالس ا نحو لس ها عيمصااو مال تسالار هظ ناكوهنب دىلعتام ةنا ليقو

 | هلبا ىلصىالامساتا و ئن ريغ ىلع مهنا دي م

 0 | هللادجرزقلا باب دتعدادغب ةناسقلثو ةرسشع اس ةنس هن دالوتناكو نودع مهوةاروثلا ف لسو هيلع

 ! ا ةلمهملانيسلا مشب ءايداع تب لأ ووسلاو لمسه نيساهدعي وةددشللا ماللا او فاكلارسكت ساكو ىلاعت
 ممر روسكم هلمهملادفلالادعب ومهم نيعب ءايداعو مالم ةح .ودغمة زم هاه دعب و واولانوكسو ممااو
 نحاص ل ضف دناةلاامأ اوهدجع 14 قو 0 3مل لع رد هوتسداك اًهلااما وةدودمةرمهاهدعب وامك نمةانثمعأ

 ديعماقلاونألوةيهسيفواحود مام رك اليبنالسح .رناكةنافريصمةلابق ىتل اةزمع ا لاسعأ ف ىلا: دليلا
 روك ذملاز زعلان نى اللا ةلودرعاش راغغلا

 حلاصنساىأرب ر 2 ومالا صامتا ٌغاردداغ ند د هقكدوطاةيعكأ

 ىدحالةيشعت سلا موهيسحتفف هومع د رضوه سو هيلع وبقت م 0 وك ذملاك الاهل اودقانسكمكاكو

 3 رخا و ريسصح ىف فا وحد :رهاشا موةثاملثو نيعساو عسنة نس دعقلا ىذ نم ثاح هليل نم رضع و

 ةعاج عم هلتقك اطاناقر و نلارعاشا !مساقلاو اامآ قوقاعت هللاةسج .رامماس ومد ناك ىلا ةرخ انم

 أ( ناكو رانلاب مهق ةرساوةثاس جلو نيعدلا و سبة م را نمت سثعااوسدانسلادحالا مه ىف تانعالان م
 ملعأ ىاعت هللاو:دحاوةرحح ىف عسبجلالتق



 ه.فئارباصننا 0 :

 مسا

 رد وحن ىلع ني نيسان ىلع ننناعنب رامعنبتاكر نب رئاص نب دودعا سول ا

 * (روهثملارعاشلا نيدلا معتقلا قينخلا ارادلاودل, اوملاىدادغبلا لصالاىنارملا

 ىدادقلا تراث نب ىلع رجسأر 1 ,ىلأاظذاخلا فيل اتدادغبمي ران قعهلت ذىذلا ىناءمملا نب مح رك اديعاا

 افدةّيمروك ذ 31 اا بوةعب ناك يب دلانالاقفزع راثلا نه ةثالثلاءالؤد هنمدعلاو لكك قس ا

 نم ريكا نمأ ايش ميرعتلا لرشو ولضف هيف ناكو هنقاعتنإ امو قدح اةعنسص ىف ىنعي هتءانص لهأ ىلع

 سانملا هفطعل لامق الجخ د هدسحتْفلأف هتندحو تاق

 سا " الاىوغرللا املاك اك قرع < هزاذعقوف هند ملا
 ىساقت انمتار ذرلا دءاصتن و« هدود+خ درو ترطقتس !ىناكف

 فونصو افكت او بورحانادال وجالس, العلا ونور كال .طاوةينادملاةضايرلاو عالةلاو

 ناعموذد راكم .رعاش ناذ عموهو نوكسورشيوددوقءبقاعضاوتمسذنلا في رش ةر واحلا فنط اهكف

 ءافلذتا حدمو ىناعملا ا عمةاسعس ارم ارمصتخضاراكهرعش هرعش نم تو عبط املا لمعي و ,رعشأ ادق و رك م

 تل د (ت تاقز تقولا كل ذرصعلاة يل دج سايل ىأ هنن نمدارمصانلا مامالا دذءةفيلمل "هلم . اتناك

 نمكلذف ولد امو هنايرحاموه<” اهو نوكح وهن ةاورلااهلقنت هراعش اواثملا ةلداو دم هنامح ىف هوايدلا ١

 نع ودادغس تاك ةنالرادلا نمرادلا ب رقوةرواحما عمدت در قف موةسعدديل اىاعم اودع 3 ”ارلاز عش الا 1

 برا ا دسم ع هلم مرو قس نوما اي تفاك هلوقكلذ نئاربككا ا

 طئاح دصق نمنيلا ا ىف لح لذ 5 وعشان وتلا وظن ىلا تدغو ْ

 هيلا قبس م هنارك ذواضبأ هنعفدشأ و

 ر ورغلارارذفخوالابتغا طك غلا ملك اق او نكنال 00
 رود !ىفاهؤامضاءاذاتن د ا املتق أ تافهرملاامافلاف 0

 ةيشحتب راع ىهواهار مناكءادوس هب راج فاضي آى دشنأو |
 ضاس حاكنوذ+تاذش و وخلا ةانب نمد راحو

 ٠ ضار ببشلاب ألو امارغ * تنشف ىناصتلل اهتم سعت
 ضايبلا ىريسعت 5 تراحصؤ دي دا اودسلاب اهري_عأتنكو 1

 عمد أوز انميريسعو 35 فاواعلل راع هراعز اذ هن عدشتاو | 0

 ع ندع نح [تامالاهسيشف د ني .: كال ثلا ىلحش فا تاقف ١

 عرفة سنش نمو تلاقذ هي ةيبش ىبلهثنارس 2

 د سس سمسم

 1 1 يش ال لل 1 د ا م 5
 : ليعس ىلإ طفاملا راتلالد ذولعح يذلا هذ رنا ىىيبدلا نبا فورعمارعس نب دس هللادب عون هك ذ

 |١ بودعت فسوولأ ند دن و هرعش هش ن ماش هنع تدلع ىع - :رطشلا نروصنم ىنأو ىدنقرهسلا نب غاغا ىنأ

 ْ ا نوكت هانعم ىف حام وهو ةقن : لوكا هلاةسايس ىف كلاسلا ةد. عدا اراك هنففنصو كل ذ|همهفوهتد اردف
 ةصو هنهو هل-ر تلتف | < ىلعفر و علاوذم ورغل القاع ع هورو*“ متنواهتيبعتو بورك لاو 1 0| املا ا: راصملاو ةناليولا وهند لاو تاد اناا ءار زا ف واع دال فوذنمصضرالاىلع عقوف |

 ١ افنطلاضاما| اثداضشناكو لوصف ىلع لمشت هنمتاي لك اياونأ هب ر وباكلا اذه مسقدتو [مْدَص ولبخلا :

 نعىلاغت ١

 ا عقو ا

 مد ناكو هل لاس م

 1 ل ةونياح تناالاسزد سلا

 مو دار 8 دقو أنآ لعل ةض هنأ

 نسع ا 3

 نيل اك لامن دهج 5

 .نيلغتشم نيبقا صرسملا ْ

 عسبتف خالسلا هلعقوذا 3

 وزعلا ىف هعورو داس

 لالا وىولعلاملاعلا ىلا ْئ

 عفترافىلفسلاخ زربل نع :

 س نراك تاىلا |
 نعت ىلا 0 ١ اان ةاهسونو نيسجنو عب رأ ةنسس مرت عب ار نينثالارا منى ه5 قلاقذ هداومن علل ًا سو ىفاعومسلا نب الاف

 2 0 6 5 مالعسا البز دع نب مّيمنعتملا لعام دقمه رص ءادتباىفاي دن قرن كملاراص نما ناك يب دلا ئباري_ةلاقو : علهيلع

 فد زسعلا 0 : هنامز لهأن مدح هدب و كلذ رعش اودضان رلاؤ السا اةعاتصو فيسلا باد" انىرغملز مودا لعل 0
 8 0 «-ؤز ج5 1

 تكلا :

 ةص حاصوءسفن كل لذ

 ىنش ثل اسرة وّدر وهم

 سن

 خالسا اةعفركا

 و د أ الغتشم هت

 ةناغ قد لرهطذا لبجلا |
 قاترطنفةياهلاوةمظعلا 02

 9 5 1 3 3 2 : قاكمتقو ف هنعلوقملا ماقنلان م هلق فتي اموهرامدما ىلع ىعالط اًةرْثكل ن 1 نا رواكتمامهو لب راهن لع ١

 1 3 3 : ا هنعنلةاذلاو هنا ن نمريثك قاذطت عم اوهيف هب واس | | زعتسمهرعشل ةوغذ م تازامو» داعمتنك |

 عيدي طخعاب وتكمةلالجلا ا اش هلقذ ل هناذ لضوملاع -ركملاب فورعملا نالدع نت ىلع ندسلاو 1نندلا فيضع رجلا انيحاص مهتم
 تمداقف بي رغبواسساو
 ىسفن نع تءغوهنضر هزلا

 حسنا دقجورتاذاةكلذف ١

ٌ ”0 

 «سيقرا سلا 2 1

 0 نك هاش ا .

 تعلطاو فئاطال ا عئادب

 - الامفرانعملا بئارغيلع |
 هنا قلب الو هةر نك :

 نأ: 6 هاا

 عكا ا
 لحزلا مساهنم طقس دقو ١

 ما رردلف



 مم هزم تن ”ادذاىذلا مدل

 أك ةحاوفنم ةوكش ءرهط ىلء دس و قرز أ نابت سل دقودا دب ةلددفةح امل العتب مالغىف هنعىفدشنأو || فقلم ىدس>- تر

 كلذ ف لاّعف موعل ١ لع نمةداعت روح م تدرأ اف ف 8 0
 قشعاو ىحأ نم قنامت تح ذأ د ةوكش نم ا لاح رآلاب : اوهمانا وص تءعسف هيف

 قرغاف مارغا |ىبساةثب ووفطت اهناالاىاوهك ىوهتعج ْ ىلا كدسح يف لخداناب
 كرزالاودعلا اوهفهفادرا دع هقانعدنعنابتلا نريغو | فانأ اذان مرام

 نايبالاه ذه .ةناراصنبا دشن نامجادوتعباكبحاص صوم اراعشلا نب لاكلانب>اصلاقو || مع تنك ملكك
 2 لاّمذ ىرخأ ةروص ىلءاهتمىفاثلات نبا !ىووهنكعل : 1 -_ د لست

 قرغاق مارغلا نكت ووغعت د هل دون ىدهن ىاوهكىوهتلج : كا

 قاذ_هءاحدقو قرزالاودعلاوهتلاقةوادغل اة .ثي ودعلاتةصواذاد برعلات افةردانلا ناعم |نماذ>و |

 ردزاو رضخالا شيعلاريغاذك لاعفرشءةعبارلا ماما ىف ىرب كيبل ني

 رجالاتومااذءإ قفرزالاودعا اكدر ىت دوسالا ىدوف ضدداو ضرءالاعود 5 اتصالا بولا ا

 رجالاد رول اءام فرض الاد رحل اايطاندر وا دقلومإ اهحاصن , الاقةعتأالو لك ”امرلا ضعب فثرأ اروا

 اضنأ هنعف د ثناوهدهاوش رك ذىفةلاطالاىلا ةجاحالف عستمباب وهورغصالا ينم قرزالا هّنلاودعنم

 مهعم هلح 2 0 م4 !همدقامعجاو 3 ًافمهناضأةيفوصلا نمةعاجيف

 ةيقوصرود 1-5 كءلا ةاياعو لخفو ءنابا 5 ىدااطانرلا محا ىالوم

 انانساعوجلاو ع رن اتسم دازلا مهبتأ 3 قادوأو قوي اونا

 دف فوضن الاىلاوهو ني ءاملا ىلعوثع نأ داهزلاةداعنمو زيدا ىلعاود ٌِ

 كار ماما نس وب اقمهنفك او مهذفتالوأ#« ءاوإ_ع وأزيد مسهل

 لاف مداقتعاىف لك
 مس , رغةبعقاو هيفىلعقو

 دارس تس ىلا ىو

 محرلاد وع مشلاهب وازن

 ٠ يسع عستلاناىلر مذ“

 ا 0 كيسا

 1 ى دلاوونجرلادبعزيشلاو
 : مهيأ نيدلا المع عجإاو

 انام موسقاو تسير قرا

 0 د أر مصارف عارف

 ريصعل ابرشلر معلا مع عاشم د افصلال رتل قوصلاا سال ل5 اضيأ ةيفوصلا فهنعفدشن أو

 يكلي ذ تفل ولر طش د ماش مدهاشلاو صخرلا

 أ يلا ضرالا نمةددمم ءاضدب ةفراغتسملافاعملانموهواضن أ هندى دشنأو || 0 واقر ِض

 هلاصود تازال سحاق 6 تايدحملا 0 ش١ 0 هلاوزبارتهتسسمهلابسسو * هراذ_ءرعسش ليس هارت اولاق 7 هده ناشننلا ملا

 وديع تارال,مثيجاف و هريمغايببحز تودع لست / اليلقالاتي هذا قب رطلا

 ا ب 300 2

 5 هايف تراست ع ىرب بح نعناول كلا نسي له كات هلا قاطعا ىح

 كلذفلاقفهاصغ ىللعاكو: ىشماذأر اًضهدكرح ت وعضو باص نياربك امللاقونالدعناريغةلفدشنتأ و

 | و ترطف نيحانج
 ليحرلاىلاسيشملا عاد 35 اعداملاهئاجو ليدل بشل ندد 5 اصعلاىدب ن ءثيقلا | 0 1
 5” سهمتوصااذاو ءاعشلا

 هيفلاف م قار لن عدم كلذنم عنف فيجارالاوثتاكوتارشإ نإ الاقي صا دادغبب تاكو 5 5 2

 تءذ َق تن م ىع

 امةمراص تاظاسلا.ة ةسقردل نم 35 همولأ تسلو نارشب نءانأ . راص نا : 0 2

 وهاذاف كات وطنف معا
 | ىهسلا ىف محرافافاحرا ضرالا ف ع قطن لذ لوصف لغ عوشملا عسط : ا ا 0 0

 3 سامد يلام سد اندسو د دع 3

 ضعب فهسفنل ىرفعلتلا نباب ف ورعملاملاس نب فسوب نب دج هيا دب ءودأ ني دإا تاهش بيدالا دشن او تلو لادا ا

 نيد. ارصعلاءارعش نم ةرهوةسور ل اةرهاج أ ايةيام و نيئ الثون ا ةنس ناضمر رهشلابل أ تام درت 220
 ءادوسااةمللا يب ممتاحاع 35 ايصلان مز ىضةناامو فدك ت يشأ 0

 0 نيحانح ىلاعت هلا اطعأ
 ءامض مهلا رط ليل نم د امدلا لبعح ىدذلاوق نسلم 1ْ كي اهيل يطا

 ءاضيباسمتوكينلقرسام « ىتسفيص باسسملا مون اهنأ و | دهاش ًاوتاوعسلا نوكأ
 اورلاو نز ولاوهانعمعسيج وهظفل مافعمتذخ أ دقن ىحوباصان ندا معن تيب ىلع ترخادق هلتاَعذ كاعتهثاةردتة مانع

 ا ءاضينا هوان ا اممداعأ 5 ةشيدتك تل شما ن نمط نأ اول هلوق ةوهوأ| 3 اان لا ذعنع لابو

 ةلجنمراصْتالشيبلااذ نهو كلذ لسع هاو ن0 ذات اس الإ ةعصال تيا ييحرلا فلخل]ا لاعتو ياليسلادبز ونأ

 تايب ٠ 3 7 7 ل او يااا



 مهضعيل اوةنار طن 0 0

008 

 ل ورع * ع

 ءالاظلادفاالناتددوف #« قرفغمف هناطدخو ترس ىتح

0 

 ىهودابأ

 ءادوش اتعب ضفا ماض 5 العتب انشلا قيثسأ !|تلدعو

 ءاضيباه ,راتدعاام هداعأ د ةفردتك تيشمل خ نمةسبط نأول

 دادبنءاسو رلاضعب ىلابت رباص نب انا ءايدالا ضعب فربخأو

 روكحشا ىنتءاوأ الا « احدام بهاوملان | أسأت ئحام

 روكشماهدنع دعسان هب اريثع ىلاعلا ني توق
 سا وسنملانِ روه.ثلا نيت ىلا مف نب ًازوههاقنام لك ىفداحأ د ةوهرعشا مف سد راركىلءةرهاقلاب تفةوو

 اههوةعضمل اىلءامهلئاق فرعبالوءارعشل !نمةعاسجىلا

 توقابلابث ساتان ق.تن د ىنتقرحأن اف ىلغلف ىنآلأ

 ' تويك اا دافعا يكلم ملك جسنل اعيجس

 :لاّقذ امها و .رباص نيا لمعق

 انلالادش وطوال »ع 0 و فلا عدراشملا ىدملااهبأ

 توقاسلا هل ضف لب ضر د انلابهل قرووما ءاّديو 3 تو.؟فءللراغت ءلاناكو ر

 2 دون ماعذللر +حاامور هع نا متلي ماعتلا كاذكو : ١
 5 كلذ نان اسال نم , رمصاعملا م

 ما ب رى تاولاروددمد رعنب مساقل

 نويكتل ا فدننر دع اصدقو ىدسأمدعب توع متهقوف د ىف زةلادودوع

 نيقرافاتم ل د رب ىلصوملا لش درالا نبا, ف ورعملا ىراصت الا نع نب نس ا ني دمع هللا ديم عى نأ ب ذهملا لوقو 0

 هلهاريغىوهلان اعّدااماذا هب ابطةملارناولادقولوقأ

 هلثع توبكتعلا تييءاجاذا © هسقن لشي زةلادودل قع

 رو-غنوأراغ كا ةحلن السف و ا

 روةعلاتاكلاو زل اطسرأ ارارطضا رشد ناويللا ىف

 قفحو ةعحا تارتطلاىدإ 5 اعيجىزابلاوروءنزالو

 فرفزو#نزلا هداطسصتامو 5 رايد طفي اهنيك

 رخاا

 هاير اسءاراهدعب ودل مسهل نيسلا مب ةفرسلا نعلاَمب امرك ذ.ن أ ىجمشب رةلادودرك :زندل

 ضعءبىلا اه ضعت مضت ناد.علا قاق3نماعب اتي اهسفنا ذ دكت همن ود ىهحامعلال انك قى ره دوكالاق

 ءالدخطفلا ضعب ل دوةفرمس نم عنص ًاوهلثمافلاقبب توعوهبذ لخدت د م.سو وانلا لاثثم ىلع اماعلب

 مهضعب لوقاهرك ذمدلاتاببالابو كر : تاني امورلعأ هلاوتضرالا ىهةفرمسلا تا

 تدع ملف هرخآ هرناكخم اولدمتسات ىذا از ازوعأ نا

 قدما | عض ظومةاصد عضو د هيأذن 386 راطشلا تعالق ١

 م<ةرلاوديفءاوس ةازئلابهش 6# صنق ىبد ع ىملا وق اك ازهقلصالادأ] 1

 ىرعملاءالعلا نأ لوةاضن أ هنم سري د 0

 هماعل ماعطلا لملارخذااذا د همويلانوق ماعرضلاخدن لهو

 لّوالاتدملاامأ اهانعم مهفي اهلعمي : نملك سياف حاضن !ةدايز ىلا جات املث والا تاننالاهزهىفو تاق 0
١ 

 ةماعملا ف ير رد ارش انه اور نالرانا نأءتيسان مشونابلانافتوفالاسا نورث: ذامو

 تاسأ ثالث هلجت نم هلوقب نيعب رالاوةعباسلا

 ْن «مساقلا هت ىأ لاكن لوق ل

 ايثداقو ؟دمانوأاستو

 مالكلارتا تا كاانامز
 حتاشملابتا ص ناسبدلا
 رظنا ىللاقتةروك نملا

 امزنن لتع

 ءاضية قش رطاسومق ءاضيد

 قد رطلا اذهىلعسلحو
 نيسبقاسه لاجرةعبرأ

 اضرأش ًارذترا

 ةريدخل ابانحىل انيه-وتم

 مراقولاو ندالا ل كعم

 ىه صرالاهزهن لاق
 هللاءابلوأ اهل ني ىلا
 قدر ط قد رطااثالت 'ولاعأ

 مهلا رلاءالؤهو قحلا

 قنا مع تل أس نيذلا

 نورنا عمان ميلا
 اذاف مسهفر اذا "تنعم

 مدعم نيدلاى هيتس

 للصم خيشلاهدعب دراما

 عءالعو بشل اءرعيو نيدلا

 دبع يشل و ىدلاونيدلا

 برق[ ىدااو ناالا بحرا
 مع هللا ف -

 1 رظلا اذه ىلء تبرأ ار

 ةكلاس مهمدعت ىلءالحر

 رجلا ريشا

 ةلج نمهدازنيدلا ءاهم

 نيدلا يت خئيشل اءعاذنادش

 هش رح هدعز ل-ذثاَدف

 ساخنا كلذف هلو-ددمدعو

 ركجمأ هنال>اللاق

 : عا ارا لاغتشالا

 هنوحاو ه رسم نع هنقاعف

 ىبحت يشل أو هثار أعذ نع

 ليضف هلناكن اونيدلا

 ةرهاطظلا م وا علاق مان

 شان اهلعح هناالا

 بلط ف هام رصدغو

 ىلاق مة بهلالا ف راعملا
 مدقمىلا ىقوغلااديرت لذ

 اوهلاةفهنع :



 ى مشل ادمن رطلا هزه
 نهيعس اى اتاقذ ندا

 مهردحأ راكلا ماشا ءالؤه

 ىدلاورخ الاو ىتعص
 لامن ىدلاو شرت «الاو

 ناديمو قا قد رطاذه
 نمرطامخاهنذ ى ارب الة حلا
 تال :نملك 31 رطاو نا

 [همزخأر امل الدن وابق
 ىضبقف هماعردقب امردت»
 ال: ىلا قامو و حان نه

 دوعأالا ثعقو ا ضرالا

 امر_ةمنيدلا ين جشلا

 ملا دبعيسلا ٍّش
 3 لا ا 0

 ىلع تمدعتو بذالا

 ىلا تل متل ل رح 07

 ىرادتحتاب ناكملا 1

 دنع فق ىذإا ىلاراقذاو

 يشل اى ارذرطند 5 2(

 تال [امنقدي يزن اب

 ىذلادنزب , وب نيشنا و

 ناكملا اذه لافامر

 ةناادنسهللا كاموار
 صالان او هلناد-1لاَعذ

 هدشوارازاذ نو ما فءرمأ

 اقيدس ىدلقو قدسو ىف
 تفرعفتركشتو ثوتناق ٠

 لانذلاثمشونو لاح
 ةكرابملاةلاسرلادروأ ان اهو

 كيلعتقناسلاروعلايءاقو ٠

 ىناللا ركحفااب
 هتوحاسمةقداصلالمأتلاو
 كاةقيقدلا تاراغالا
 تابت ا 4

 ا و عئادبىلاةسقت

 َْت وطال اهم 0

 ىح بول لاا هب نئمطتو

 ران 7نمهماعم ىلعل دتست

 ةلاسبرلاةزوسص) همادقا"
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 ثوفاتو انلاو رجا عطنا 35 ىقغرجث وقال لصأانلاطو

 توقايهعما هلمالغ قرح لاقو

 توعلاع عالتا ةءورملا نم 35 هيماهتسملاباةتوقانتؤقان

 توقان راثلا سهل ىشك فيكو* هيهات ىشختامو ا 2-0-6

 مدواد جن ىناثلاثيبلا ف باول قرباصْن ب الوقامأو نواراسسالا لا ركر «ثلاىفاذهءاحدقو

 هذع هللا ىضرقيدملار وأ !هعمو مال سل اوةالدل اهيلع زل اةرحاهمىلا ةراش | ازهف ورح ”[ىاراغلا هبلَدُعي

 نمرة لابن دملاوةكم نيبلبجر ود ثلثا ءاثلابروفراغالحخ رذامهو عيت :نأةكم رشم مافاخام مناف

 اولاق بايلا ىلعتويكت دعلا حسن 1 اورو هيل انوكرمش :ا لصوالةراغلا باب ىلع توبكسعلا جاو تكم

 اهيل ااو ردا نيحح مل رويكسعل اناك امدحأ هإ-ةدول هناقدحأ؟ اًمهه سيل

 تيبلا ف هلوقو سو هيلع هللا لص ىنلا تاز م

 لاذددك ام )!تونلادعب ومملاو ةلههلانيسل د ككاوح !ىلاوات لا بهل قدنمسلاءاّعبو كلاثلا

 ةسل د رنم لعن وهيفرث ؤتالفر ا ذا عقب نااظ هنااو رك ذمالل اداب راضن ؟لييعلالاثيو له هم

 ملا ح-ولاراناا لك ًاتفرانلا ف تحر طلي 3 1!ثذست | اًذاق دال. .ااهذهىلال مو لب 5

 مار لوط ىفىب هدا اتا عتود طاق سب ًاردلوهفراتلارثؤت الولب دا

 ا ارسلا ]ف للءهوك ربو تن زلاىف اننا 1ك اودددأا اوسمغف هذ تا عاشرانلا ىلءاهواعؤ هضرعو

 اذه ار ولاني لفل ور و ما حل هّوْوط 1 ملعتشالد وطانامز قبو

 جارسل | ىلع هوعضواملةعطقل اكل: فرط نا ىف موائهاهرك دنت ائشا ةتكنهنفو انهن وك رث اطلا

 اذهاوسغاع نكملورانلاه يف لمعتاماذ هني رضايلا ضعب لاقف مف قاعتالرانل والد وطانامز هوكارت

 : ديال ليهدركت ىلع هضرث وت الراثلاثااذهن مرهف لعتشاف تا ذاواعة ةرانلا لو 06 !متيزلاف فرطلا

 ِ هك قىدادغيلا ف سون نيف.طالا رسبءنيدلا قو مانكش طخ تن 1 + ارم ثاهدالا نمئثف هس نم

 ىقوا» هر كاتو هناحت هللا ف ىَح اذ اههوقفبل

 لوط ىف عارذ ضرعل دذو.ةعلمق باح بحاص نيدلا خالصر هال اغلا كاما مق هناةريسةسفتل هلعحىذاا ١

 معأ هّللاو تناك معاضد عج روتي زلا لعت ثد ىحا موذقو وتب زلا فا مومسغد اوواصف نيعارذ

 اهتيب لمعتالو خر غتو هيف ضددتوهماراعضاوه دةؤل لاح ف اح زلار و* فش شعت ةس ودتوفرسلا هإ؟مو

 ا نوكسوءاغلا مضوءارلاو هل هسهملا ني لا تشن ىهوئث لك قا ناهسفةعادلاةرقملارانلا عمضومىفالا

 ||| ءادهاش ئئثازهذ رجلا متئاب هناو ماعتلاهيفرك ذىذلا عببا ارلاتدملااماواهقوذ نمةانثمءاناهدعب و واولا

 | هذعب لصتا مالكتلا نكلدوصق ا نءانحرخر_هفوإ اب وسب رغب سرلو سانا نيب فو رعموهواريثك

 | ةناحدون ,ر شع و تسلا بع ءردص نم رمثعلاونماثلاةإلفروك ذاارباص نناىف واو رمشتن اق ضعت

 2 اهم هللا ىدر رذعس ن ىءو؟فورعملا ده ماا بابن ةدب دولا ريانا رغ ةدعملا مول رداد

 الثا سور الا ىداج نم زب ريثعل اوسما1نا ىف هدأ اومتاروك ذااىرغعلتلا باهد لام 3

 هريس 2 1 وةيسفنل هي دوملمق دش ١ ًاوةاجتشإ لعد اع ون عس و

 0 واح ترمدو د ىدارف بو نما دا

 ا ىلعتمدقى :رمشلا كل 3 اولود اودد يادصأأ 1 5

 رك ذلاة خ1 ١ سارع اراهدعب ودا ةملاءاشلا تو واولا وكس وول هملاءاذسا 0 روسو
 ا ل ار را ناك قىكسلانبالاق كايت وأ

 هنالمل هترك ىنعي هبف قرثوح تاحندأو ل هللاو لا ةف ترثك افاهمانس افاهل تعقاهعم2ٌأ صاب رذج هنال ةراوح
 ماع اودوتلا نوكسو ملا عشب قينعتلاو ةراود 1 نمقانثملاءاءلانوكسو ةبناثلاث ونا ارسكو

 ءاشأ هيذف هلغمالكسلاىنباي هرك ذىرحدقذاو فو رعموهو قرندملا ىلا ةسنلاهذهفاقاهدعب وابتك

. - 
 هنن 2
0 



 لوص> نالعا (اثرعب
 د.دوتلابثوكت اعادوصتملا

 نوكب اعاو هو ءانْفلاَو

 كلاسلا نالدحوتلا ةماك ا
 ءاقتيلاوعانغلاىلا لص:
0 3 

 : 2 ا ١ 0 تصيح ةصعت 0
 داما ةر ودكم هعمنوكتن ابا اذهىفةرعاشلاو هل معتسملا لود هزملات ال الا ل نم هناا ةمكس رغ

 || ىحبرع ءملا ناك فقيلاو 11نب انا عمك] ذريسغو اطعسمو نهدمو له لدم هإ لق طافلا فل
 نونا! نغاضوعماللابقيلخمو ءابلالدب واولاب قونحتمو ةدعالاىبءاهرسكو يا حت تاغل عم درأآةبق

 : ثولاو هم ةدلصأ ميلا ليقو تامدئ از ليقو ناتيلص امنا لبق لا اوقأهنالثوالانونلاو ياا ىف كو ةيئاثلا

 ا فدر او يووطالطتسر تلك قناعم<الفاشلاو ملساناف ىمعأ مساوهو لأهل اوةدئاز

 لثمةبب رعالك ىناعمتالداصلاو محلا كلذكو درطماز_هوثكلذرعةوم .ةلاو قهإل لاو قسوخلاو
 تافنينونل اىد- ا: نءانعج اذاو درا 0 باب وهو كل ذزي_ةولامع1ساو ع اصلاو صخل او روما ا

 : حاوعلاب اه قئرهولالاقو قيحانمانلقةمئاثلا نوذلا نفذ حناو قيناحتانلةىلوالا نوثلاانفد-
 هل ا

 ا
 0 1 ريسغتو شد |ىحريسغتوانأ ن مريسفتف (تلق) قدوحأ امى رعلاب هريسفت كمن ىح نمقينعملاف لالا
 طرد لال ىرطل !ادهلوف أول اوف راعملا باك ىةبتق نبارك ذوق نم ليش برعم ىرهولسا لاق دج شداانأ ىأ دي جلس
 تامائعف قدا سافنا ٍ قةريسملااهدلب , وبرعلا كام شرالاةءذسج قرنعتملا عضو نملؤأ نال' والا تا“ لن يركش ١1لالد
 نوكيا اعادت لك كراش ١ مههاربا قارخا ىلع اومزعاملنيكرش اانا ءا.الا» رود ىف طسولاو ريسفتاف ىد>اولالاقونامزلا كلذ
 قيذعمملا ىلع مهل دف ىلاعتهّنذا هدعل سرلب أ مهءاذاهعق هنوقلد :فكادردا راناااو هرضأ ومال اهيل ليلخلا

 هتيلباقو هذان عتسا فيسك :

 ددعل مسهلوت 5 2 0 هي ماجر ان الكنا ودجر. علا اذه ؟هللاو هومر م هيف هوعضوف عضو ق.نحنم لأ اوهؤ
 نك ذلاو قالا سافنا ا هبقلودلا تاع ؛ كِل خلف ةدث اق ع نءلام

 سفئلالزانم قىاشألا |[

 َى راع ىرهوح ىو

 تاويل وو نمل صاح |

 رردارالا ةكرشلاو سالو
 حورلا ءاكملا اههمسو
 ل هسا ظو تاودكلا

 سفئلاوسق ىذلات ثلا

 ع ركسلا دبع نن لضفلا نب ىلع نب دمج نب ايارسا | ىنأ نب شيعد نب ىلع نيش عب ءاقمل اونا«
 ىلا لصالا ىلص وا ىدسالا تانح نب ريشي ننا ىذاقل اثايحنت ,ىح ند نبأ.

 هب (غئانضصلا نيابفرعب وىومتلا ني دلاقفومسةلا ![كنااونلوملا
 ْ لاضالا أ لعش نىك يق زوربسلاو درت سابا لح نايطاخسا بلير هر

 تلح وت ركستلادب وست ورع نبمللا دبه دمت ىلأ ىلعو لضوأا ان ىدوطل !تاططنارجا ني هللا دبع

 نب رمع) نب د#ت نت نانو ىسوسر اعلا دج ني دجأ ن لسا أى مالا ىةثلادومت نبيكم ج رذلا نأ نع

 وعلا ىفارهامال ضاق ناكو بلعب ثدحو مهريسغو ىرذكتلا نيدلا جان ىلع قشمدي و قارسيةلاريغسم |
 ناطتواعر وصلا علا نم || دوو هتافو ريسدش غلب لص وما ىلا لوا سافر زالادالب وىارعلا,ةقبطلا كاتو هركحذ مدقملاى رابثالا | رسنالا فد ولا هعيشمو | نابفورعملاد# ن نوحرلا دم تاكربلا بأ كردءلدادغبادصاق ةرعردص ق بلحن ملدر شد رصتااو

 هيلع وقف هيلعباقلا ا ىلع مزعاتلو تلجيلا عجر ماهبشنإ دسملا مومو:دي دم لصوملابماقأفهستجسرت ىهنوم رات ترك ذ |
 نع ناكح مال تاوتالصلا ١ روهشملا اي مخ قشمدىلارفاش ءارقاالر دصتلا

 لل ب ورسلا 2 رخعادجتونأ» رك ذامنا ارعانعوةببرعلا ىفةكشم عضا هنع هلآسو ىازلا فوحىفهرك ذ ذعر
 4 ءالنتاناو ناحرسلاتنذقفالا" 0 الاذاىت-اهرخاوأ ىف هلوقو ةوةيبحرلابةقو رءملاةريشاعلاةماقملا ف

 نانوطنموأ ناعوذ مه نأحرم لا تنذو قفالا لهىدنكسلا ىلهناكملاا ذهبا وجمهمتساةناحو رمل

 ىداملان ديلا نيبوةدرحلا ا

 نكلو قام-»الو ىضرأ ||
 نك هولا ىدبع تلو ىبعسو |

 8 السلاوةالصا اهيلع هلوقو | ىالعاتدرأ كناو لد تاعدق هللاقو سكعل اى !ءوأن وص نا رمسلا بنذو عوف ص قفالاوأ
 هلئسملاذهو(تلق) ىندذالا ع نغلاقهمدقت فدو وهيلعءانت ]او دح دعهطخ هل ند هلااذهن هنلتناكع

 : هللا دب ءونأ نمدلا جان كلذ ذدقوناح رسل ابنذ عفر و قفالا بصناهممراتخملاوةعب رالو رمال الزر

 تبل ةلاطالا فو الولوتاماشملا حرش باك قىهدنملاب فو رعملا هرك ذءرسقملا نجحرلا يعزي دس#

 ةدعقلاىذلبتسم ءاثالثا ا مؤناهمل !ىلو د دناكو فد رشلا لعلاب لاغتشالا لال اح ىلا تاصوا سو كلذ
 نيدلاقنوءوتلانكو نيلغتلاوءاسلعلاب ةنود دالبلا مأ كلاذذاىهو ةثاساسو نب رشعو تسةئسس

 ةرودقملا قاهعما< يردن ناكو هيلعةءار هلا تعرف هإ ثم مس من نكي بدالا ةعاجلا خثروك نما

 ا اري رة سورا ردا بتال يي رس
 .هجاسمممحا

 7 ندم[ نب نموا تلتدا

 لّوالانارطان ثندسحلا
 دج فنا مالسلاهيلع هلوقو 5

 تفضا اعد مدآىب

 تد فاذاود سملارئاساهب ||| نب 1

 الاردسكل ا ام دسف

 لع (ةرامأ) توك: ىهو



 سهأتوةيندبلا ةفيبطلاىلا
 ةيسلساةيئاوهشلاتاذالأب

 ةهملاىلاىلةلابذحتو
 ىوام نوكتفةماقسلا
 قالسنالا عينموريشلا
 ةئيسملالاعفالاو ةسممذأا
 وأ ثديلا ضر ن وكشف

 سو نيس ةلئاح سلا
 مو باَعلا رسةو حؤرلا

 موأعلا راوقأ سكسعتت
 فاي قالا عطتنيفف ,راعملاو

 رونبةرونم(ةماولو) عملا

 حورلا نم روما بلقلا
 ىلااهل هلاوز بح

 ايةيئاقةينامسلل اًدعباملا
 د وةلفعلا 000

 نيب ةدد ريماهلاح جال دأب

 تردصاذاذةءافسلا هللا

 2 ةثساتواع
 هينئئاارواهكرديةيئالظلا
 5 ( اهسفن مولد ىمهلالا

 كلفلازونن رونا (ةنئمادع

 انا

 تد_لاىلارونلا ىرسف

 لزن فارون لكلا نوكيف
 ىبعملاتاةلاىلا 3 ذلا

 رك ذلاهنم 5

 وهو يللا رع

 َر وصتىأ لاعفالار 5 د

 هيالاو لاعت هللا ءامعت

 تاوصال اوفو دردحا سند

 سن نمالا 03 هرذ دن رو

 هتعز# ىذلا كاردالا

 لوغقلاوعب ةنساقلا ابيل

 لاعفأ [ةئياعم 0 وى ل ا

 ءاحللا فرحت ءرك ذمدقملا ىسينعلا عكو تب انفو رعملا ىلع نب نسل دمج أى لا بوسنلان مؤ | ةقاكمو هاف صاولاندنل ١

 ضعه؛ىفابتأ ار هلاغاركححتب ُى اهيلتتما ؟ لا تامدالاو ىرصملا ىنغلا بع نب ىلع نسم اووأ هنا نط ا

4 

 0 اسس طر 1 "د :اوءارقالاتقوهف هنو ةرا السا 2

 |! نسح تاكو كلذ ىب ذتقاردعلهريغىلعالا اهتمع ا م

 |ريثك لت املا رط حو رلا يخش ناكو ىسمتنماو ىدتبملا ىلع حولا لب و ط مالكسلا فدطا مهلا

 ل ىذتسنأ رتق جن بل عمللاهيلعأو رد ءاهتغلاضعب وهتقل> امو ترض-دقلورافو وةئيكس عم نوولا

 ا ماس مآ مأتنأ ١ اًقنلا نيبو د لجالح نيب ءاسع :ولاةيمطانأ ءادئلابا,ىتمرلا
 ٍ لارعلا همت ملاس مأةن ورحلا هذ رم هدجو ماظعوة يلا فههاوةدشا ا

 : ىهلهردب لفلاجلا هيلعبيتشا اهملاون الر ةلارفوجولا عايل ةابمإلا «دهببشياف ها ع ارعشل اةداعترحاك

 1 نع حام وكلذ فلولا نيدلا قوم خيشلا لاطأ اوملاس مآ مأ تنأ ا 71 لاقف ةيبط مأ أ سصأ

 ا تالت ىلع هارب نم م هوتي 6-0 لكي همالك ىلع ليةمتصنمهعفلا كلذو نهذلا زيعبلا ديليلاهمسهش

 هذهف ش اانالومابهقفلا هللاق هلوق نم زجشلا رفا. هحرش 9 مجشلاا هلاقأم عم بلجن ل ةعادق هنادر ودلا

 أ لمتو نرصد موردواهنذيفاهيبشت 1 ,:ملوق لا هللا ةفةيناقلاهبشر ءان تحل ءآر 1

 : موناكو ذأ د[ مح يناث او ناك مسااهوضو محلا عش لخالد و(تاق)هساعةرضحمتي أ ةرتدعاف وهيعفلا

 ا ىةداه ثلاث داع 0-0 ت1 [تاكو ندب روطسمهدد ودانجالا ن هلحرعاذ ةىاورلاةسرداا بولا شن

 ا ةمط ا ترذأ هلأ ًارةومدي نم سلا هذخأ افرواطس 1اازهقام ىلعدهشاانالو هايلاقفةيعرسشلا بيتاكسملا

 7 6 وهو هرم 3 ردملابابىلا جرخورمة 2 ةعاسا ان الو يع ل حا ثلا هللاقد

 21 ساءت دعو هيلع لح داصتلت نا ىبعشلا صاعةجرت ىف رك ذمدقتاماذهنمب رق وئئشلام اكن م

 || ءاممالغلا نم تلطونب مرضانا ضعب شطعفهرادف هيلعأر ةنامولا وهذه هللا.ةذ ىعسدلاكإ الاَعذ
 ٍ ةرولإ هاو كلاس كاكا راح ازبخ اكول مع كلا «]لاقفدرابءامالااذهامبلاق برش الخ رض اف

 مسا تو اتا ا سا ؛رصعلا لبق نذأو نْذْؤااءاف.ةيداو رلا
 نيدلاءاه ئداقلا هيتس اموت ناتو لحمتسمو هن لغش ةلوكبن أ ىسعهوعدندلا قفومخبسشلالاقف

 تناك اهناو ةماصلاءاقرز رك ذىرف ىلاغتهاءاش تامرك ذه ذى الا تا- ىضاقداد_تنياب فورعملا
 | كلذنمهولعامنواوهب نو رم احلا لعق ماي ةثالث ةريسسمن هارت ليقىتحذ دمعبلاةفاسلا نمئشلا ىرث

 || أنش هلاولوةب تامهتكمأ امو هلوذ نم لكلا بمجتف نمر وس ةريسم نمئيشلا ىرأ ان نيدلا قذوم خش الاقف

 : اة اذكواذك ةفاسمت اة ناك م هللا ةفلالول ا ىرأ اللا ف قذوماءاز سه فكى اقل هللاّقف

 | اهرك ذلواب :ريثكرداون هلو مرماع ما مجالا ىدصق اكو ىذرغنو ريدا اةعاجلا فرعاذهتاقول لاقف
 1 هسردق ثع : و«:ةادرمذذ.تدالا معقب راغملاءالضف نملحر لد دور أ ع نمهيلعمدقدقو هدنءامون تنكو

 م نيدلاءايشدسن ع تنك لاقواهئابدأن مق ءاجس عمل سوللاب هاترح ثحابمرك ذىرح ولضافلجرثع
 || هب راغملا ضعي لوقهن دشن افا ر انتو انر واذة لاق 6 هر ذقبس دقو تان ىر ري اريثالا نب هتيارصن

 تلاع (تلقزة نع موهتعاقاورذاو ريغلا عاشمضءبلاهماى ةرصخلا قدساوأر 5 ذتايالاةزه (تاق)

 ىهوروهشملار ءاشلا حالا يآىلا ة يوم عاجلا

 . انوا_ترقسكسمالتا « مهدورخ تنثناك سرذعمو
 اةيفعرا اواوادجربرلا 5 اودضنو قيقشلابيسضنبلا اونرد

 هب رطونلا م6ىوهلادجو“ 5 ووهار ىلا اذانيذلا مسهف

 ْ نكرابلا نع تفاح را ىلا هتاسأ ىف ىرمسدلاىورذلانسالوقلثم يقرع دبا فضتو تاق
 0 دعنز ننهأد راش ىدنأ وابيطر * ؤاولرغت ىمللا توقايتختالج هلودوهودةنم

 ىرهوح هجدصم ها لوة:تنكرهاظلالعلرلصالا. ازكه تاق تاك هلوق ع
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 قيقدنهذلكو مهن لك د هلعرمصقا فناصقالا ى ردود

 قيدعنم مفاهقوفْوْوا * ايانثو دز نم براس

 اههداذهدعب امهرك ذن .كوامواذحأ ت نكن يتنن تانسالا ذم ترك ذو
 امم ىولانم نظناك 4 امراصو عادولا انفقوامل
 اعيةعراملا ىوذ نمترتنو 5 الو /قئاع تلا ور جل عار

 : درياانبازعلا لع تذعوادرو 5 تعسف سدر نم هاولو |نرط : قشمدلااواولاتيءاذكوأ

 عسا ؟و نبال منا ليقو ىتشمدلا ىرصاعلا دعس نب د*لوقاذكو 1 0
 قطان عمدبانعانتاريسع تبرعأو عادوللا:ةنئعااسأ ْ

 قئاعشو مسعند نيب نعجو 5 حاحتو رساعم نيد نكرذ

 قئادعاهه>ونم ةلوضوم « انقادجا ةيبافل ءادقلا انآو _

 اذيأ اذهن مروه كلارعاشلا ىبااةةيصح أن بننإلا مدل ىنأىلاسستء وأ
 ادجولاوةيابصلاناضشي ىلاقو ب اهناقو عادو#ل]  انذقو: ابو

 . ادةءاهرك ىف ىكلاراضفاة معو ىمادمتضافوايطرا واول تك 7
 ' هسفنلءرك د مّدةملا ىلر رالاىزحاحلا مارب نب رتس نس ىيسعماس+ل اانيحاصةدشتأاوأ] ٠

 اًولؤل هدد عولاتف < قف“ < املاىفامدىنيءعمدئأر * نامزلا هو انيقتااامأو

 'ىاب واتم ادنتاعد 5 نيعتال ىسيح تام 5 قالتلاازهوا ةيقهىرع 2

 ىا قارذلا عمدرخاوأ اذهو 5 عادولا عم دلئاو أ كلف

 د درعا قشر نب نسحلا ىلع بأ ىلا ابو سامدشتب رم ذملانيدلا قف ةومشلاناكو

 ىهورلع اهللاو هيف تايبالاءذهدجأ لذ هناودتغشك

 اعنا ءاعىبئاالو كيد التاختابلاة 1الث دك لدو

 اعوطت عدلا ناك اذا 0 ع ةضل د رق فعاملا تنا ارك و

 اهيا ان تلوقلا نم < هناكم كي عر ا ع تون
 اعضوم حصأل ىف كرتاو م مثآام « امئاقنونافلا كطاقتالف

 ىدااملوةلا علم هيف تيطعالو هس د رب ىدتغ موسوملا لربغيلف

 اعم-ممذلل تضر_عالواناسل مب ميشلوتلابتاوطام هناو
 اعضو لذت نأ نم اهتاأو 5 ال اك 0

 اعطقت ءافولا نأال تعطاقو 4# تند :ايةوادعل !نآالتتءابف 3

 ىال لصفملا باك نيذلاق قفوم خيشلاح رسثو ةهلط الا ىلا حا الور ريك دباب اذه ليقدةو(ثاقزا

 عرش ليال راما طا 1و 0 ااا سا رافع زل مساقلا |

 ْ اوناك تامزلاكلذ تاعاوناك نيذلاغاسؤرلاد ناىدحاهريسغو بلد لهأ نمريثك قل هي عفتناو اديح

 رع فام فوتو بل< ةئامسجنو نيسجنو تس ةن# ناضمررهش نم نول ةثالثل هتدالوتناكو هتذمالت

 بوسملا ماع اهم ركرهمرل نم نفد ودن|_هسو نيعب را ا ةنسىوالاىداج نم نن '"سيشعلاو سماكتا

 ِ هنلاهجروهماغهمالسو هنن |تاوأصإ ليلذللا يهارباىلا |

 نبه جنب رمكح ىنانس ننس مت ع رز زا مدع توع تن عر رت رك ولأ (* 3

 نم نب ور عنب ليدلا نب ثر كسا نبى دع نب اعزب ب عك" نيدوسأ نب ن صح
 دسأ نذل دج نبا عدن. ىصنأ ن بس ّةلادبع نب ىمذأ نب نيكد نب ةعلدو

 * (ىرصبلاىديعلاناندعزبدغمن, رات ةعس نبا 0

 قدوحورلاوك دل دمع
 تافصلاوءاعسألا ةدهاشم

 ذات اذلا رو ةظحالم ع

 قال هأ حالط مان مسالا

 تاذلا اوهلد طفلا اوهسل

 هك نزاع ىيسملا

 ةردقلاو ملعلاك ةيدوحو

 سور اك ةمدع وأ

 كلا ل رهظتف مالسلاو
 ءانمالا حو را مأتم

 1 ةيلكلا ةنهلالا

 0 اندخاو الآ ةنأم

 ةعلتخ هو-وىلءد>اوو

 اهفضو نكعال ئشءادغاو

 نمعف نيسب وعبمجلل
 فرحو ء-هجالب مسالك
 اذائشب بينتو توسصو
 ملاع ىلا كلاسلا جيرخ

 اطهفلن روك7ب ماسحالا

 رهظن ال مابت اك سه

 رع ةروص ف ىلاعتهللامسا

 فرحو توصالب هنم عمدت
 كلانسل اداع' اذاقسيئرتو

 ٠ اهنعربعب ةداهشلا ماقمولا

 توسو فرح 0

 ةءوعسم فورح تيثرتو
 هلا طفاك هدم مكمل سه

 : ءاونالا نمو ريغاذكو ىلاعت

 ةدهاشمحورلارك ذنوكمف
 اهلا 2-6 - وتلاوءام٠الا

 كلاسلا مواداذافةءلكلاب

 قاثاقن روك 0 ذإا لع

 قالا فاسو أر انقابمفاصوأ
 ىلاعتدنلا قال أر الختم
 : ىلا جات عضوملااذهىو

 فراغ لماكتلا دشرملا
 ةريط اماموهذاجاءتحالا

 هللا مسا فسشكت ااذاف
 ردشرملالوش :الثملاعت
 هتلامتناب لغتشا لماكتلا



 اس ميجا ناذلا ىثىلاعت
 تغتلت الف تافضلا عسل
 | ىد مالا ءالذ ريفا
 ءانونالا ل. دافتر اغت

 1 فاسد قوروك ذلا هس 5 ةد6 كسلا نع 57 0 ا

 توعن ع رزاانبتوع 5 نملة لبد كسار نم نانو تك ه1 شاط اق وةروصا ا هذه لعدبسأ

 : فىطخ تبأ 1 كلذ هبلع:دهعل اوزوك ذم اة يجنن ممكع هلأ تح ةروصا اهزهىلعهسن قاسدكو < ١

 0 ا رامس نيس دع نبتوعن عرزملانبتوعنثعرزملا نثتوعىادوسم ا مروا هداف و

 كلذف باوصلاب لعأ هللاوروك ذملا ىصفأ نب ريثك نب ركبة« دون ركن يثاهلدنب ةرعض نب ورعأ | 7 0
 فرح و هرك ذ ندمحلا قريبكل امن ران قىدادغلات ءاملناو رك ذوادعةوسفت ا ٌ 6 1

 ةنسسقدادغببع وزمان بتوع مدقدرك ذمدسقتدقو اجلا نا ةعىأت نأ نناتوع وهلاقوءاملا ا 0 0 0 3
 لذفلا ىو ىنات سلا تاس يناوفزاملا نام عنأ نءاهبُت دو ريبك معا مشوهوةثاماثو ىدحا ْ دهقو 0 00
 نب مهارنا قدما ىو ىدزالا ىك نب دحتو ىبءدالاىنأ نبا نجسرلا هل جنن رمداو ىمانرلا 0 0
 قرلا دن سايعلا لضغلاوب او دش ارنب توعملاو» او ىطناز ارك وب هنعىورو مهريغو ىدايزلانايفس ١ امتىلع | #بت سال هن هنأ

 دوعن الناكورداوو خم هلوأب رابجتااببدأ ناكو مهريسعو ىراينالان ركوب ًاوىرئلاددات نر كوناو م

 تنذأتافاضي مت دعاذاىاقأ هءنامم-ىذلا مسالابتيلب لودي ناكودم-ايريطتي تأ نمافوشاشن ص ١ك ل
 هلو رعاشلاربرضلاةيةالاروصنم هدسدمو ىعتاش تا [تاقاذهن م لمةذهيلع 0 0

0 

 زوصنم نبني سك دحو

 1 00 5 موأهتم 1 د

 0 توةسفئلاحورات د ثأ لب ,سفالاو:صتنأ توعابكناهرك ؟ىذلاوىبحتنأ | 1 د قالا

 1 نتودسلا كلم تلال دع تيك !لتنأ 0 ٌّ
 ا هدم ١ 0 8 توصلا نم قككف

 كلم ادبعىلعدشرلا نوره 62 اودي ىمدالا تععسلاق ىانرلا لضفلاونأ ىنرمخ لاقت هراسصما ع نهو ا ىف ضعبلا غو فورا

 سك دقلو ايو نداكو ناغةنس ىقهنعهللاى هرتلاطملا © نب سا.علانن هللا دبع نب لعن حلاصننا

 رظناهنلاو كت كلما ريعابهمه هللاق<ي لانسمرلا اراظناملفهدو.قفلفر كلملاديعب قا دقودشرلاد#نع اناليكلاى رهازلا خيشلا لاق

 الهممهالغالبسورو مصاعمالب ارب نع اق دقديعولاب اكو علدقاهضراعىلاو عمهدقاهب وو : ةجرلاامهملعىفاصلا شلل

 ينل .كرذ_تاوذف اهتمزأرومالا لاتقل وردكلا ملافصو رع 1 لهس هللاوىف مئاهىنبالهم |] ب را

 ريمأ انهليا قد الافامأون لد : لاشذامأوت مأ م اك: أ اذفأ كاما دبع هللاّعف لحرلاوديلاب طوبحت ةبهادلواح 3 ء
 © هلل مسابلغتسشا كاع

 كئامنر وكفوح ىلءتعجوروعولا كا هنلاو تاهسدٌقف كاءرتساىتلا كاناعر ف هبقارو كالوامف نينمؤملا || قاصلا عشلا مهمفىلاعت
 0 ْ ْ "بالك نيرذع ىو الاقك تنكورودصلا || مسالا .ة له ايش مدد ريع نأ 2 عدس و لاك 35 ىلا - 0

 ْ ل دو ناس 0 ناسا د هالسح تق قيض ماعم 259

 ١ - م خم 2 اعوعن 3

 ٠ ْ 0 دواخل 6 4 ةوأ ليغل 0 1و مارا ناق هريسغىلا تغتاثالو

 0 2 0 د 0 7 1 1 4 00 [ةدهاشملزتملاكلاذقرك ذل:
 ىعمالالاقىباق ىف نايقايلاهماقىدعرشلاوريماءاتب وهدةملا نك نارب ز ولاهّنلا لس ٌ 0 | جشلاكرتفلا مهوفومسسالا

 ارملا نا قولطارع

 نلامعت هللا ظفان . لغتشا

 ءاروسإلا نمءريفاذكو

 ةظفلا اءابمسالاب اواْعْتش
 ا مهم 3 سل اك رانماق

 | جو هللا ظفأ توك تأ

 ىعسم نيع اهريسغو وذو

 دوسجولا بحاولاتاذاا

 اذإوموفلار ودقل اما

عشسملا نيسع -هقذأزا
 1 ى

 ىلاد رف هي رمأ كاملا دبع هي تحاامل شع ةعللدحأ جام هللاوفاهرر حي هأا,لاقو ىلادشرلا ت
 ارام تنعم فيسلاعضوملا ترظن دغل هلو <<. لاقد ىلاديشرلاتذتا م ىتءمالالاقهسب ن :

 ديلولاةدابعىبأةجرت رب ىف هنرك ترف ا تا اددو تاز هلثم فى وق ىلع قاشا كلذ نم ىعنع وأ

 هلل اديبع نبع ني دسجلأ نااذدأ ع رزملا نبتوعىور وهنافوي ران لعتهنوروهشلار .ءاّس !اىرتعلا ا

 ال لاوس نور , لذرعاش هحدماذا ناك قاستسرلا ىضااربدملا نباب ف ورعملابتاكسلا نسا بأ ]
 :ءاق ندين اذار ةالاالا غار شل اماما 35 هّوأط ؟ْغةعكرةنام لص تقرا ةئالو عما ديعسملا ىلا هن رذذا

 لاقل 0 :رعدق هلل افقد ةذلا ىف لذا ايفو رغما 00 0 سخ ادعلا

 ةالولا عت ح دلل ابك < ٠ ادم نس>ى أ فاندرأ هدشن أ مرعأ

 - نكلتاسدلا بقي اولاعفب #* .تا ارفلاو وز -ددافكم نمو 03 ارط نيادثلامرك 0 0 هوزحو دع نمدعل همر

 ةاكزلا ناشلاانمناىلامع 5 الص ىنغئامو مهل اذ # ةزلدصلا نملع هز هزئاوج تالوةي مهضعي نمتعمو

 وهكمفلانم جيرابلا ظفللا
 ساو ْ 5



 لاكو ىجسملانيعوه هللا ا ا
 ءاوهلاوهلصأت ا مهضعب | تالصلا ىهةالصلاىوصتف هب اهتمداصلارسكيىلصأتف ْ
 نم مهب هنا هطاغ اشنمو | قاطلا مامت أ لوق نم لاف انهت ذأ نبأ نم لاو هفراددس او ربدملا تبا كديصت

 هنفنأ نم عراخلاءاوهلا ماجن هئافن عئاحنم د" ةفايع ترسك تافماسجلا نه
 مسالاومسأ اوهو وهةلظفل سجن ة هس قنولوط نيدجسا هس ءرص؟ با ارانالوت ريدملا نيدجن اكو هتالص نسحأ وكلذنسكتسأو

 مهريس اذه عف ىلا نع رم رمسكب ريدملاو ل_عأ هللاوثولوط نبأ هلق لب ل نيعيسةئسر ص قهسح ف تامونيةثامو نيتسو

 نال سوكسنمو سوكعم (|| هب راحمصتعملاتاط لاق هلا ا اا نسا (ثدحو)ةددشملا:دحوملاءابلا
 تاذالمساىلاعت هللامسا : اهنعىفلذ وامي ءارغلا دي دش اكو و وسل ى مسلاثن اكوقارولاب رووهشملارعاشلا نسل ان دومحت ناك

 ءاموسإلا ده ديسملا َ نمصعملا رادلاتب رتشادو < تامال- فاضت اها اوريتاك هنالاهعي نمدو# عئنم ةرانبد فال | ةعبس

 تافصلا عيمج 5 ا فال [ةعيس نمكتب رتشاىت>كلتك رثتنأ ركع اهللاقهياعتاخدالف راث تتامه نكت 1
 ءارومالا و زه ليصافت و ١ الضذ نتف :ريثكلا رادع نكح راو لاهيا اوهشل ارامتن: فلنا ناك اذا لت لاقرانب دةئام عبسإ

 لص ةبح الطسمالا ||| نرتغنالبوتكم.ءلع ماكل اباربق ىأر نمئئدسح عرزملا نبا لافواهمالكن م مصتعملا لعتف:ةئاه »بس نع
 رب دقت ىلع هب لاغتسالاب ا يحانل ذك لد زم را د تنكر ءاشاذااهسحت وءاشاذامرلا قاطن تاك ن مننا ى اقام: دلاردحأ

 وه ظفاودي لواسلا مست : ام معني مث قزلا ىف يرلا عم <دادستباوهامن مال لاا مهاعدوادنيناملس نبا هنأدحأ ن ناش الدمأر اغب

 مساىأةهيدحالاتاذلل مساإلا ةلاطالادصتنانساورد مك رابخأ عر زملانبالولعأ هاو نامئاشني نيريةاهلبق تي 1 ؟راقلار ما
 ثيح نم ةذوخأملاتاذلا ١ ناكوحر زالا نبت وع نب لهل ومال هل ضنا ىدي دلو لن اكو مالكلا ارسشتني الا ناكمالا ست ز اال لب

 تلا عبج ءافتنا لإ اذ هءارعش نموههقسفلاةفر هولا نداعمو بهذلاعيو سباك قىدوعسملارك ذار_.تارعاش :

 8 سلاو تاقاضالاو | هلابط انهو لو اودي همضوةثاعلثو نيالثو نيتنث اةنس ودون امزلا 4
 مسرالو مساال هدسعاو |[ عب و للا راحو# تونعلان هزلااهبىنخلاكو «*ىرهدر وطش تلح دق لهاهم: 1

 اظفلي ريغوا تح ناسلالو | -- زر 0 0 ىلقهيلعن ام عج واف ب توثرلاو هلاثملاىل نغذاف
 نوك الدريسغو دو-ولا 1 ضم ضعب ىنبعنرهسأ دقو 5 0 ااهلديعلاءانبأ آو “ا مدقىذةعضب انرح نكح

 فركف ةةقح هل امنا ؛ تيق.ناو تيدنفناث ل « نب ءازع ازرع ىلنمهملا فطاقو تينفاذا عيسضتنا ةفاحع

 طافلالا نمءريسغب لغتشن ا ابو كيلع ماعلا لين او ب توبث ةحاح كعامة:الو وب امؤاعأ مغسباو ضرالا ف بخ

 قىحهو ىلنا رك ذلا مث : توه لقفل أنواع د ادا وحى أ ناك ملعلاب لقو «نوكحمسلاكنديدو هكلذذ

 وهو تاذاالاج دهاشم ْ : توولاهرعك سبل لعب * ىاذالاودعانالا كرك 3
 ءاقبعم نيس باق ماعم ا لاقوتئاماثوعب رآتنس فحرخوةئاملثو ثالئةنسىفابملاهمودقرخ .اوارا_صرصم مدقدق تو ناكو |

 تاذلارك ذم ةئنئالا | ةئاعلت - راةنسعر زملانبتوعتامءاب ردلا نتا رانفئى ةرمصملا ف دسص) | سول ند يعيش ولأ :

 عاضتراب تاذلادوهشوهو ا هدلوامأو لعأ هّللاو ماشلا هب ربط ةئاسهلثو ثالث ةنسىف تام هنا هم ران قنزن نامل سونألاقو قمل 0 0

 قدأوأ ماقمو دو ةبقبلا ا عمسودا دغل ن كسوهريسغولز اغلا قرعشل عطر ءاشوهلافودادغب جرن قءرك ةبيطلا ناف للهم 0

 ةيتواللاسئرنمتعمو ||: 1لاقلاق ىخونتلا ارب أب بطلا لاق وز زودفو ردملا جت نب يضارعاهضعب وأ هرعش 4: بتكو هنم

 صخخشتلانأ ارصعلا اذه ١ هلأ اوعلافح سات ئاهلُت او نت , رشعو تس ة نسف ترضع ى :رابحتالا سايعلا نم مج نب رجسأ نيس اونأ 0

 لس نإ ع عفتر مل نيعتلاو : و " ىنيعنعو عر رأا نيتوع نيل هلهمدإ نون كرمس ن ءىناحرلاو رانزابلا ارعن هتلاد.ءىأ هب راج 1 ١

 تلتف :-ارعلا نياسر لا تابسالاءذومةراتسلااءار و نمةفحت تنغف ىدادغبلا نسا ا ىأ نم ءاقلا ا 3

 ى-ءصضالاتدح وله 5 ىنع ص :رعاقةوفح ى نط 5 ىسعلغاشت ناودأوسهم 5 لغاشتلا ن ءلغش ىف

 ىلادعب لصأ ملاقهتلقام | : قرح فعاضت اذا ئرو رشف # ا آثادرس د م فّوكام هئمادب و 110

 فالح كلذتاعفذلذلثم 0| هلرعشل ااذهتنأك ناهللةلاعذ ةلضن أ نعف ورد ن وممساعلاونأ هعمست رع ارهشلا اذه ذنوب أى لاف

 نال ىوذلا له هدام : لاعذ ليج هحو ىلع دهلد تاقفانيب هيقدر

 ءانغلاالا نوكنال بار ءمللا 0 اضدأ لهاهمىلأب و سنا ا نمو َن ذلكن مهاوهىف جاف # تراصأدق هدف نس افوه

 نس نال 5 ( قاث - اكلنا - :4) عبلا ءانوبلا



 عر
 مفكاذلا وهلا لضدت

 : نيسعولا عافترالا لص

 هلاك ب وءاقبلا ن 1 3

 ا هلوقو نقدآوأ ىلاعت هود

 عم مالسلاوةالصا هيلع

 تالمهيق ىءسال تقو هللأ

 ١ ذال_بتصئنالودرسقم
 ةسشيهبف قبب لهنا تعمل
 ا ءانقلاب ىنعملاوهو دوحولا

 ا تأزوحل ةاملا كلذ لاَعف

 3 تاكف عام ريغ هلمعل 0

 ةيئيثالا ىضتقت نيعتاا نأ

 كلاسلا لس عف ذر ,ملاغ

 : .داقتم او اذا يتلا

 | ىنلانمنيعتلا عافترانا
 2 و ةيلع ىلاعت هللاىلد

 1 « واس ةنن وك

 1: كر هءأسق

 ]1 ءاقيلاو ءانفلانعلفاغ .
 | الو داشرالا ماسة نأ
 كاسأل قاد ناقا

 تدهاج اق مهكللسم

 نيكس عسبش مهن رطق

 ناثاوحلا ن : ع اعطقنم

 ققئاذغتاكو تافولأاو

 مزيطتا ن :رم ةعطقةع.سلا

 ا كلنارهسئرلاقف لا

 ا يولاطملا ىلاتل ودق

 0 ١

 مهل م نملصداج اوس

 | املافسأتممهنع تعج رق
 ١ زب زعلارم

 ىرحام ل مف نأردقأ الو

 : تاذب ملء هللاو مهتيدو دب

 رودعل ١

 تل !نمتغاتا

 سمعا اذه ىف نانءالا

 يسانتااوعوطقلا ةيانمغ
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 همك سان اقفىصا ونعل حوا هساشللكع نءعةنسسا عت اح

 هنف فرضنلاريضنلا ناو عقالاو »ع هل ىلا درولاو ضْعلا س تالا

 4 رابتاس هقلاضنادس وي ىذص نع نغتسا وهنس>حىلار امن

 هيبل اعولط اعرسم ءانف هب ىطع الت لاش باعد
 هق اهسفن ىلتف حباربعلا لا 5 ايهل ىرتذا ىأ ل همس : ةسارفلا لثم

 ةدد-ثمعار اهدعب وىازلا متفو مم ما مضي عرزملاوهرك ذنءتن رضافازهريسغار هش ليال هاك ذو م

 هللادنعنب ىوقلا دبع مظعلادبعد#و 1نيدلا 5 ز اظفاملا شل ال هلاقازكه هوإمهمنيعممةحوتشم

 نسل هيد واما هناقسدنلا اذهدوعفروك نملا كالا -اماو قلاعتهنناهجرىرذنملا ّخ

 تلاط ىنأ نب ' لعن او أ مناك لسحو ةليحلا : وفاكلا | تفوءاملا ضب اض الاعب و اكلا :

 هللا ىذر ىردسالاما اعلا نم ريدزلاو ىعتل اهنا ربع نحل د هعب اي ةقالاسإلار ىلع عدوتا و ءهنعهللا ذر

 امهتعوسف لعل :الومت>ر ذ:نولاةحلط ة#ءلوقوةرصيلاربب ىلا او لع اعقل ىضر ىلع مْزعف اهضمعأ|

 ثكتن نمولاعتهّاامهدعبأ لاف كل ذب اهالوم ترمح فاني ول ةب هأنعل :اناموانتتساأ , الاءانعنابامتالوم»

 نب سأسعا | نب هلبارن عن ملا ىلاوىراصتالا ف. ننام ةرصبلا لاكمي د لن امغاف :

 ردزلاو ةليظ تاس للطرح نما ةلبجنن مكح فيشح نبا لمعتساةهنعهتل ذر ب باطملاذءع

 نن ركشأ اذر و نااايس نا ورضا اودصقوا اوغتافابنعىلا عت هنلا ىضوت شن اعابمفونككأ ةل :

 كلذف نينمؤماريمأ ى ازا ىردأ املاقويأةةرصبلا ل وشد نم مهعنعهيلعراشأ آوفيشحنب اىلا هلح

 هللا ىذ ا ىلءة عتب ونافعنن ناةعوإ:ةىفاو 01 وةريصملادب هاو ةووقسانلا مهاَقلت واهواوكدخ|)

 ءاش اون رطضاوة راج اب سان |!ىارتوهديحلا اوقةنوهنماولانف نسل ادمع ع نملحر مملع درفام عىل عت 1

 هيام قر ريلقزرلاةنب زخىلاريمزلا هللا دبع أم ىأفمهلاتقىلا هاعدو فيذح نبا ىل وبحب نب كح 8

 نمهالح رنوعبسو مكح لدم هإ اقذ سقلا دبع نم ةئامعيسف ةلبجن ميكح -ادغوا,ذىذلا ماعظلا نم

 اشيدحمب اب تون وكي المع مومل تا موقن ن 1ع ”الدزالا نمتناكو هنأ ص اللاك هايج نت اناعيورو هيانكأ 7

 برمضق معد هللا لح رهنقاف سانال اك انو , دح نوكست 7 ةيرمض مويلا كنون زمضرس توق نط ؟«1تلاتفسانال ا

 هنعهللا ىذر لع لوصو ليقكل ذناكو هرب د لع هه وثالبةم قيفهسأ ر رادتسافهدا< اتاعم ةفدقتعاا

 نيثالثو تسوس ةرح ” الا ىدانجس حشمت الا ىضاشا لا مهلع مدقمت مهلاهشويح ٍ

 ريسع] سددت ا مول ل اةعقوت ةروه-كثملا ىمطظعل اةعقولا ت تن اك ممدايز نبهلاديبعرصق عضومدنءةرسملا || '

 لثقو اعف ارهشلا اذه مايا كلذ لبق ةل يجنن مكح لتقو مهمودق لأ ناكو روك نما ارهشلا نمنع م

 الواو لاتقريغي منك مويلا كل ذفامسءهللا يضر ريب زلاو تح لتقو فال ل ةرشعرادقمنيتن ر لانني 0

 نأ لق سينا مول لسا مويداو عدد ,دملا لهأ نال ةوهخران ققوم ًاملالاقوهّتدرسشل "لاطالا فود

 ١ اذافعقوف ساننلا هلم اذ قاعتمئش هعموةش لإ دملالو-ايصارسن ناكل ذو لالا ناك هيفو سول ابرخأ

 دعيوأ ةسدبلانمبرق 5نغذني دملاو ”كمنسن ملك نا مث ديسأ نب باع س نجحرلا يعشن عاش اهنف تفك" ا

 نأ دراطمل اودب اصلا ناك ىف وج 8 0 ذو(تاذ)مادةالاوىدالان همهلاروستلات انام ةعقوااباولع

 را قيل ف بذهملا باك قدرك ذكلذكوةكك ؟ نورا اديعفكت قل !بامعلا |!

 باوصلاب لع أ هئاوةماسعلاباهتغل ؟باّمعلاناامهراك" ىفناظةنلاوبأو ىباكسلا نبا

 «(هتعهللاع هر ىئاشلا مامالا تحاصوا طا د وبلا ىرصملا يب نب ف سول بوةعب ونازد#

 ا عمس هنافودعب ىوتغلاو شردلا قهماقم مأقو هتامح ىف هن صتخا ةياكت مهروط وهتعاج رةعّةطن اوناكت 1

 هنعئىو رو ىفاشلا مامالا نمو» هرك ذمدقملا سلاملاهبيةغلا بهو تهّاددعن هالن ودثلا تن داحالا |[

 ىدامرلا رودنم نيرأو فر د ىدلح ا ةريغل أ نب مم «اعلاوى را قكدانن مهارناو ىزمرتلا ليعمماونأ

 مهربغو



 نر سسلا د قولا سل
 ذب (ىسامالا ىلع ى دم ل

 ةاضقراك نسون تاك ا

 تارقلا قاض لولا ىلعدب رثو ةنملا:دمىفدادغب ىلارصمن ههّنلابقثاولا مايأ فل جسدق ناكو مهريسغو
 ادهازا دباعاكسنةما خط اصناكو تامىتحد.ةلاو نسل اىفلزن مودا دغبب سبف.كلذىلا ةباجالا نم عتمأف
 تلط ىلع رار داسقلا نم ةلسلس دبعلاو لغلا نيبوديقه ملح رافو لع ةظاع ف لكن 1 ىلع دويلات أر ناموا س نب عسب رلا لاقو
 تامهملال سمو مولعلا نك سرا ادا نكي قلطالاعتو هناحس هللا قانا الود وهوالطرنوعب رأا مرو ةن وط اهق دير

 هرمصع ءالعىلسع آرسعت ا نقم قا نان راع نعم نم كأي ىحىديدحىف نوم ”الهتلاوفاقول هاش اول تناكسف ةقواع

 : قحمرمملئاماب عمجاو 1 ىافذاملارتلا دانعن ”رعولا لاق و قثاولا نع هنقدص ”الديلع تا ثدأ نما ووهدي د-فموقناشلا
 ب !ٍ هيداع وهدسك ناكر ردن ىماف نيل ثنللا فا كانا ءاهقذلا ةثذاع 1| لئامضف ف ءاعتنالا باك

 دعس نامزلا كل ذ ىئذم ملفعملا ا اخ لأ باححأ ن نمي رب لودادغب ىلارم دم نم ىرخأ ن مف ماظعلان ةرغلا ىف ةنلاتةوىفهحرخأف

 تانو را :ريذ هللا مالك هلاقو نارقلاف ل سدو دادغبىلا لجو

 م«اذاىطب وبلاب ودعت وانا ماهتغلاتاقبط باش ىىزاريسثلا قدس اون شل لاقون عسل ىف
 3 0 هالة يف نوعسلا بار غابد ىتخن ى مو هبابث شالو لستغاةعبلا عون نسلا فوهونذ وما
 قوعنة كيعادتبجلأ دقن لهئالنا م الا بوةعنوأ لو ةيقهتلا كافاع اعمر لوةيفهلل ىادس>ألوةيف

 نارين :.ىسيع نبا
 ةسس ردع سررسم وهو

 ىمتتاف | اشاب دو

 ددرتلا ريك و هيالط كس

 لَه هبلعلغتشاو هيايىلا ْ
 والقال عنم صخر 3 ىلضوأر هب هتعم.الال للان 0 افىراج ىطنوبلا ناك دوراخلاى أ نيد.لولاوأ لاقو

 رامالو هل للة ا ١ هللا تاك ع نمهتعك عرأ ل راسا مان كت ”ةلرحادبأ ب وةعبوبأ ناك ع سنرلال قو

 2 ردع نسر ا رزاع لج رلاتاكو ىفاش لانه ةلزتمد و ةعبىبالثاك اضنأ عسيبرلالافقو ىل طب وبلا ب وتعب نأ نمىلاسعت
 كك ةئركاشاب دافرف ْ رولا راسب توام ارضا لسانا راسب دس هلو فئات لاذ 2 هلآسامعر

 1 تيطخعالاقو قاسلاذز_هلوقب وى د وبلا ب وةعدابأ هحورفهيشفتسس ىفاش ل|ىلاةطرسشلاسحاص 7

 ف ىلعت وبلاعراش ملا دبع نب دش ءاح«#.يف تام ىذا هذ م ىفاشلا ص صاله ران قىدادغنلا ا ا :

 ا ا ارم و اهلا قانا كللارنعنالاقو كنم هي قاب ىط» وبلالاعذ ىفاشلا ساحت

 هك ريف 0 نا دينيا 0 ا

 1 هك 1 ل قس و ا سا ساعتان عر ١ كلت فكاكو ىدسيملا
 هلام واع 3 5

 200 3 8 : تدذكو وأ ايذكوتن :[ترذك ىدبطالاشنتندك مط اديعنبا هللا ةفهسنممل ع ؟باحأ نم

 ا ئفاشلاس |هنيباقاط ٌلرتوقاطلا ف ساذ- مدسقتو ىذا ّنلا سا هيام اا
 هنردا ةئدع ةساطلا |

 0 نبدجث سابعلاوبأ لاقوه#ف سا ناك ىذا!قاطلا ىف فاش لا سام ىلع وبلا سلاحف ه سس 26

 ىرقنك هس ردع م نم رمسَعل

 ةسردع مت ناس ءوهسدت

 ةسرداار مث نيعإ راب قينزا

 ناتضءوو و راادقيط هلا [
 ل 8 0 ا 0 لقا 1 تكلا ف سيلفى ل طر وهلا باكر كل_بلع ىنناب لا.ةف مان ا ىفى 1 :ًارمامالات وة

 12 رم مم 4 1 39

 0 ةسرولا لا ا تو؟تنأىك لاقوانملار امذف ىلطل وبلاب وشعب وبا ىزااوانأ ناش لادنعتنك ناعلس نب عسبب لا لاقو

 كل ل لاق ديد افتوقتنأ ىلعن وهل لاقو هاد وآهعطقا ناطدش ثلاهرطانولا ده زمال لاقوثن دخلا يف

 عسيب رلا لافو هةنعىلاو ادب ةاواغمهمقاس فاصن اى اذيةمهتي ةرفتنحلا مانأ ىطعن ولا ىلع تلت د عد بدرلا 0

 ىديه سسك ىح ىندب ىلع هنأدب دل اب سحأ التاقو أ ىلع أيل هلا ن نسل نمبوةعب ونا ىلا ب 0 اًهأ

 0 اماريثكسف اري ةاصاخاب رغاان صوتساو كت ةلح لهأ عملة لن ْنسحةاذه ناك تأرفاذأف

 ثيبلا انهم لشعب هنعدللا ىدر عةاسشلاعمسأ |

 : مم نامل سرادملاىدحا |
 دز انتاطلسلاةسودمملا |

 - نتن هب ردا ةنب دع ثاخ

 اهمعلقن مث تلع ىغقتسا
 ةيرعو تورتات اننسخال قنا نقتل غرك ندا 5 اهم وهمرك الوسفن مها نيهأ

 ءاضقىلااهنع لقنروسشأ دادس غبن نكس اور قل ىفنيةئامو نيثالثو ىدحاةنس بح و ىفةالصلا لبق ةعجلا موف ىفونوةريثكءرابخأو 0
 نينس عبر ام ماقاق نردا ْ ءاثالثلا مون قون هب أنا قتنارغلانءالاقو .لاعتهل اءجر مد لّوالاو نيثالثو ىتنثاةنس فوت هنا لبقو ِ

 مو رركسعب امضاقزاص مث 1 ءاطاه دعب واهتعت نمةاملاءاسلا توكسو داولا قوة دسحولا ابا مضي ىطنوبلاو لعأ هلياو تجر : 1

 نماس.:رقدياعمادخ لبا اهكفو نيسلامضإ ف سون و رصمراندن 0 نمهن ردى هو طروت ىلاةيسنلا هدهدلمهماا

 هفعلزءم نيكس شح ْ قءاسلاو تاغاتس عو#افواولان ءضوعةزم#هلاعماشرم مكواهنو نيسلامضو واولا حماهرسلاو

 داق ناىلاالوز_عم قبو سنو ىفهريانن قأبسو 000

 لاعتهنااهف مد ةكمءاضق أ تت وم



 3 "48 ناطلسلا ةلودفكاذ لك
 0 عمهيجا هنالاشو ناماس

 | ناطلسلاب هترفس ضعبف
 + (ىرونب للا ىعكسلا عك نيف سول نيدججا نيفسو ماعلا«

 نيبعجوىرادلازب زعلادبع مساَعلا أس لتربضحو ناطقتلا نيس انآ ب صةيعفاشلاةعادح أ تاك | .,_؟ةا قناع ملح
 هلو هرطنةدوح وهلعىفةبيغر روني دلابهيلع لاغتش الل قاف الا نمهيلاسانلا لحتراوابندلاو ملعلاةساير ند نايل ناناسلا
 || امى اعمل ادعس .ونأ لاق ءاهقغل اهب عقتنا :ريثك ا فة صوهنعهللا ىذ رز ىئاشلا هزم قدح و ضرعءواس نغم دليبريمأ
 هإضفو هلى ف هي زاتحا ىن ارغسالا دماحى أ عيشلا دنع نم ىشلا بيعش نبنيسأع | ىلع ءونآفرصنا ||| ةيمءافحتو ينساب ادهدأ
 هدليبءاضّقلا لوو روني دلا ىنةطحودادغبهستعفر كاذلاَعف كل لعل او دماحىنال مسالا ذاتسأ اب هللا ذ هبل كلمساو هياقلا مساق
 نع ىنغ ًافرونب دلا ىلع مالكلا مدقت دقو ةدد_كثم مج وةحوتفم فاك جو ىلاعت هللا دج ةثام#عب رأد || رب رس ىلءسؤوا+لا هرثق || سجنةن ناضمررهش نم نب رشعلاو عباسلاة إل فروش دلاب تو رابعلا هإةةوةريثك ةمعن كتناكو || ناركسعلاءاضتب ةلدعوف
 1 ' روك ذملاهدحىلا ةيسن ىعكلاو ةداعالا || هدعاساملفرسيتو ةنطلسلا
 ١ ريرس ىلع هسادأ وتامزلا

 ١ قونايلسناطا سلا ةسأ
 ا هنيع رقاو روب زملا هدهعت

 فرضافر ويلا تبصئملاب |

 ىطرعلاىرغلا مصاعب ربل دبع نب ري هج نس ربل ادبع نب شولا) <

 7 امر بقلعتبامورثالاوثيدحلافورضعماما
 || ني دمى ا ورضن دعس ىو ناش #س نيثراولا دبعو ظفاحلا مساماانب فل ماعلا نأ نعةبط ر قبىدر
 ٍقرسثملا لهأ نمعيلا بتكو مهريغو ىضرغل !نيديلولا نأ و ىناطلار عواو جابلاور عى او نمؤملادبع
 مهريغوى :رصا اس املا ريو ا وىورهلا ارذول أو ظفايلا ليعس نب ىنغلا دعو ركملا ىطق سلا مساقل اونأ

 | لاكعمنيتنس نمابب رقهبف
 دمي دج ن ننيسملاىلءرنألاقو برغلالهأ ظفر عون اضنأ ىناببلالاقو ثيدحل اف ريلادبعأ| سبل ىف عنى رعب لستم سلدنالا,ن كي لوي ىبابلا دوليا ى + تعم ةركس نب ىلعوت أى داقلا لاق | رئاك الات اذاصةرسعو نتن ,عفأ [اثم سادنالاب رك ملل وهدد سايلاربلولا اي ىداقل اان ةدعست دهن اعوا ماعلا اذ |( < رت 3 3 ع ُ "ّ طا طناذاعارس ف كتملا
 || مزلوه«ةفتودقفلا تلط اهمةسبط رقلهأ نمانخشريلا دبع نب انا رك ذمدملا الا ىسادنالاىناسغلا | لارا 0

 ا 9 5 3 ع 0 5 55 ١ 5 6. 0 2 0 ع ١ -- د 5

 ءامجن أن عهيتروديناسالاو قاعملا نماطوم لا قا ديههلا باك اهتم درغمابتك اطوملاف فا آو سلدب الا ور رس ىف 0 2 0 5 5 2 هك مر يم 1 5 هم135: هْنَط لاجر نم هممت نماهعف قافةعارن عرب وهنوف أو ولعل بلط ىفبأدو تي دل اوبدالا لع نماريثك ندخا ]| د ْ نس ْ 0 0 0 |( كدا تااناسلا ملح هنعو ظفاحلا ىضرغلاس ديلولاابأ مْزلو هيدب نيب بتكو ليشالا هيقفلا ماه نتا اديعثب دج ا رعارأ 3 900 ا ا
 || لئايقفريغص باك هلو م-وفاصوأ قءاساموعءالقعلاو لةعلا باكو رسلاوىزاغلازاصتخاف رزالا | 1 7 ص 0 َ || باك هلو هلجحوهتباورف ىئبشيامو ه[ضفو لعلا اسيد عماج باك هلوباعتسالاءاساليلسا د يغماناك منع 7-5 0 هللا ىضرةراعصا اءاجأ ىف عجب و هباونأ قسنو ههجو ىلع اطول اهسيقح ريشا الار كارلا ناعم ماطولا ١ 1 مك هنمغت اسهفزاصعالا بهاذا ”لاردتسالا باك نص ئدنم نس ف يكسف هإثم ب دل اهتف ىلعمالكلا |! --- 0 ىرعأال مزح ني دمشوتأ لاق از حنو عبسو مو هإثمىلادح أهم دقني مباكوهو مهتملا فو رح ىلع كلامج ويش ْ لا
 قهمدقعت عمن اكو هيما عنو يلعاناعمفيلأتل اىفاّذ :ومتاكو هفمل ان نمثل ذريغوم ماس ا وبرعلا 1 0
 ةان2 لوقو: لتحت اووف ةيلماشو ساب واهدالب نمةينادروكحسدوسادنالا 3 هرم ىلا ل وع مث دما 5-6 7 ١ 1 ا سادنالا ب رغفلاحوة يطرق قراقو بسنلا لءىةريثك ةطسب هلثي دسحلا ىناعمو قفل ايدرصر ورم الا ل أ ل: 0 0
 || ةثالثف سلااسنأو سلاحا ةدت مبا ىفنصوسطفالا نير غلا ااهكلم ماي فن رتتشو ةنورشالا || ا د 1
 لوج الامل قومي ئاذ قشف لهج نال ةف اذهنا لاقو هسخات قد هداج ىارو الملا | نناشد تاج رول ا باعوا لس زا ل اير ا يا نسم اولا ورا همانمىفىأر لسوهيلعهنلا لص ىبنلا ناثإ|ذ نةرضاحن اد 0 اذمال صنت ب مءايش اهبف عجراف- | ا 000

 1 هنا مافتح .رفاملسم لهج ىنأنبةم هركعما اسف ةنمؤمسفنالا اها ديالا مئافا دب أاهلحنديالهنااوةنملاو | كومان اك (ةئامعستو
 ىنلاىارلاقاب ورلارخ تنك قداصلاىن هدم نب رفع لبق هتأاض ا هتموهنباةمركع قذعلا كاذ لانو مولعلا ىف ا موقرملا
 هنعهّللا ىدر ىلعت/ نيس لتاق نوما ىذنب رعت تاك-ةهمداق غاب عقبأ ابكت اك مسوعيلءهللاىلص ||| .ةءرسو نهذلاةَرشافورعم
 لاقف فصنو نيتاقرعكتقبسفةجردف قرن تناوان اك تدارركابأاءلاقو هنعهئاىضذرقيدصلاركب ||| ىستعادقو لاما نس يأ ىلءاهصقفانؤرىًاررلسو يلعن ىلص ىنلا نضر كلذ نمو ةنس ني ناب قرلارخاب ناكسف صوب تاكو || بلاطملا ةيدانتو لاقتتتالا
 *" .موقرملا هذاتسن ا تاملكب

 لوسراب



 تتسم 211111111 4"
 ماسلا لهأ ضع ناكل ذ نمواغصاو نيس كلدعل شدعأ وهتجسرو هترذغم ىلا ىلا عت كض.شب هللا لوس ران

 مومنلا نم قد رفامهنمدحاو لك ع موالئتقارملاو سول ناك تي ًارمنعهللا ىنةرباطلنانن رمعا لاق
 أ أن واعم عم لست قو أ |رعف ادبأ العلن اعالة وعملا هبال عملاق رمعلا عملات تنك امهيأ عملاق
 ١١ ىذررك,و نأ اها لاةفكرح ىف نطقس .رانتأ ةثالث ناك تب ًارامنءهّنلا ىدرةشةاعتلاقو نيذصإ ِنابغس
 ١ اهتسف مس .وهرلع هلا ىلص ىنل ا نفداس أ ص ,رالا لها ريحت نم ةثالث كتيب نفد كابو :رتقدص ناهنعدهللا
 لا ةفارفس دار رعاشلاة طخ اوهل .ةوابب ارعأنااض» أ هنمواهريشو هوئلراةٌدحأ اذه دركس وف اها لاق
 ارعُس هر أ هال

 0 راغصّْن ما كتانيوسراو ع انقوشوكيلااذتبابصرك ذا ا
 ليقف كا|ذىفاوغلتخا تاةفءارعشلا هتف نمتايحنب حاصل لاقى دع نبمثيهلا لاقودرغس ريو ماقأف

 راصق نوما روهشلاك ردو »* ىريدت وىيبغل نيؤسل اىدع

 ل اوعي ثم نول ١ حاض و ارعشل اهقفأ

 مرحام لع نم هلياذاعمتلاقو د تمس يسمون قاهتلقاذا
 ممللا قتلا صحرأ امابتملعأو هب -اهرنعتعردت ىح تاّوناف

 تكس م هلل يقف تكسفون ؟ساببارعأ نااضن أ هنمو تيمانأو وع ىن:رب نأ نمريخ جانا و ىلع بضغت
 ىنعملاف ليقاسموهبف سيلاسعهتهسأ نأ تهركو هر واسع عىل سبا لاف هع

 ذاكمبحاص ىلء لك * ىنللالاةفاريش هل تاقف بلاثلاوبولثملا ثا دقإ# هتبلاثوور ع ىنبلا'
 | نم لهب لامئلبق لوشن انلشوب ريحا نمل ف لعن الامل رشم ةلاقاذاامرمعدنلا ىضر نيس أس ا نب ىلع لاقو ْ

 ْ عدخت نأ نمل ضف هللاوتاك لاةفهنعهّننا درب اظن نب ر عةبعش ني ةريغملارك ذات اه :مورشلا

 0 نامدآ انلاستف مالسلااهيلع لب ريجمان5 ضرالا ىلا مالسلا هيلع مدآ ىلاعت هللا طيهاامل هنا ىوراضن نمو 1

 ندلاو ءامملا لاق نهامول ات نيتنث نع لو ةرسح او نيةمراتذخل لاص ثالث كرضحادق ل وزعهللا |||
 . اولا عمت :رئالالات لّةعلاراتخشا رةلاعفت :رانندإاوعامعلا لب ريجلاةفىتعلات ,رتدثارةىفا مدآلاق لّعلاو
 قتاسأ نمديجلا د.ءنيثاللادبعلاقو ناك ث.- لمعلا قراغنال نان مان كلوالالاف امتدضع

 ناشلانمناش هلابمنزيمتاو ع نم هنا ةعران عاملا 7
 ناحبادج مي #3 ندعوذ دهان ا ملعب نانثع

 : ءاوول م

 ناسحازات !هدنعاورب د مادح او دمح نا نمسك !ضاثلاو :
 دحاو ارق ناضمر ر هس لالهنوراقند ةرصبلاب سانلا حرش ىاب رلالاقاضنأ سلاحا ةعب مج باك نعفأ|

 دان ورع ني دمجها دعو ازا ا اذه و (تاق)هيفانتل دا مان> رخأ مقلاغذبابلاهيلع دف لحب لا كلذ ار داونلا بحاضزاجلاءامر طفلا لاله ناك الفون او ريس فتعمماروس لاو لزب لوويتم ||
 ناكمهد ىف قاعمجتل الاقو رساخلا ملس تنلأ نباوهوهنغهنا ىذر قد دصل اركب لأ كوم ناب رئءاطعتا|

 : ميلا خشب وهودةازاجلاو كل ذري هم سف ىف لسنقو ساون نأ نمربك" ؟ناكودردانلا نس-ناسل ا تن ِ
 اذه هيسطب ئث ىأ أ صال تلاةف :ريطم موقف تحص لاق هنا رداون نفئازفلالاذعب دما ع

 | أ.شهنمتلك أن اىل مزال الطلا بع هّللاؤ تام را !بابس زاجل لاف قزرلبابسأ ب تأ امهننا ناح# ع
 002 4 27- 2 2درع 4 هما عال زاك هللاقفشوقئمراند دهن اك اداوةحراملا ف[ صاتداورعاشلاىر و لاهل لاقاضدا+ دمو
 هنعمطقنا م عماخلا مزالب ناكو هاب حاصىلا هبتك امثل ذنغتقار ولات اك قدرك ذرةشاضرأ زامعلاو

 ةروصنم مالعالا ىلع ع .انتتأت كرابحتاو هب وتكمدهشتالو :< قانةلفاثالق
 هبدغلا نم لاندْزَد فت غلا نم تدزناف

 عب ةعقاولاتاومالا

 هليادعسم ىثملا ىلوسلا
 نماسهحي أ و مود را

 اهتماجتزر وهنثك شماوه

 لعاهتلع ىلا ىثاوخلا
 ةهرادهلا حرش ةهراثعلا

 يلعاهقاع ىتلا ىئاوخلاو
 ةدمالعا س و هاقلا

 نمداعدتوىداباز وريغلا |
 لّوأ لءةقنلعت, ةكمعاضق ١
 هناىدب ناكوةيادهلا باك :

 سائالو هلالماك احرمشث تتك |
 _ ءاهللاو لاقو ليقديف |

 ناكو .لامعالا رئارسب |
 هيامعم ىلا عت هللا حاس || نءاللا ف دايز نيهللا دع .ريمالا ل ل ءسبضغ ساد م نادنصأ نمتمز ما تاةعرزنا مسالل ,قاضن اهنمو

 اكمهنمةسارغلاو ظّفنتلا نمأ
 ة-سايرلاوةعفرلاتلطفف |
 بذاحيىلا لحما ةناغف ١

 ةيظعلاةنهارملاو ءا مالا

 نموءار زولاو رباك الاعم
 تغر هنأ هنائهاد مول

 ضاخلا نامت ف ةلرز ولا
 ناطابشلا ف ريط_ نسم

 نماداصولا ثالث اوضيقبل

 هديك ملف تادابلا ١

 هركم نم لات هننا صاخو
 نمانذاعأ و ناعالا ل هأ

 نضافأو ا ماطم

 هنا ماعنالا لاحمانلع

 مارك الاول الخ اوذ |
 ريسها.شملا طاعولا نمد)#

 فطلو ءادالا نسع

 انعولا سلا < قر رتلا

 مرجع ميسشلا ربك ذتلاو
 د نب ١

 ةداس لام هنلاوج .ندلو

 ىلا أشنو نوماطسق
 دراوُ ءانئقاو مولعلا تاط
 لعا ارهفم ءوهفملاود هوطخملا



 لئاماب عقشاوهرصعءالع
 ةدافتس الابف ةرمشل دقو هرهد

 هداز ليفارساىلوملانم
 لصتاود دازئ وحى اوملاو

 لغم اوهللارعس ىلوم اب

 م ةدعنوذت نم ةدمهنلع

 ةيفصنو فقوصتلافبغ و

 كلذل لن: نطاسلا

 رد ل

 حاشملاب الوآ لصتاو

 نانسؤشل اهتم م ةيروادلا

 مدسخ مث ليثس رهتشملا
 مارال جالا م ةدع

 لانو هلام 1 لص 1 0

 هلْ ازاحأ و هلانام م

 ىاريبلاىاسلا "ازا
 نمريسللا ساقاالو

 مسرب ازا مسهراولا
 كاس خم هرا عشن فرشتو
 ريسفتل او ظعولا كلسم

 ١! سلاما ندع

 صال بص اوداقاو عمن و

 نعىمتلاو فورسعملاب
 مدالبل انمةدعيف ركنا ٍ

 عاش .وةيئيطخطسق ىلاداع

 0 ذعقترا اود أ اهنف

 1 ردتلاهيلا ضونو

 قف ةودلااشاي دعةسر دع

 هلنيسعو ةروب زااةدليلاب

 ان امهرد نوئالث ولك

 نارجلس ناطاسلا غأ

 ىدإ فورملا هما
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 هيه ب ضن تادلاو ىنماقلا

 لك هلزيعو ظعوال سرك

 ناكفامه هردنورسسع موث

 ىرخأ عنو ةران سوزي

 ريسسغتارارم مأدقو
 كتافكلاو ىوانؤتبلا

 ااس .ىةترصأ ماركا نا اولعا وَ عييشاذا مئللاو عاهاذا 5 ركلاةلوصاورذحا اريسش در لاقاضد اهنمو

 ٍ وأ افذاحل اق وتو ةلاط الا ىلاةحاحالف هي افك فو سلاخ لا ةعح من مهتلقن هلك اذهتلقاما_ًاريصأ ماثالاو

 || نمةيطاشتني دعةثامعب رآونيتسوث الث ةنسرخ الاعب ررهش نم مون رخآ ةعجا مون روك دم ارع
 : ديعن رعابأ تعمم ءلع صىذلا اوهوىرفاغم ار وعم نب رهاط ن يللاول اهيسانسل اهو سأ دنالا قرم

 دةوةنام لو نيتسوناممةنسرخ“ الا عب ررهسش نمنيقب سلخ باهذع مامالاوةعملا مون تداولوةيربلا

 أ| ديعن باو قسما ظفاحن اك هنا ظفاحلا ىدادغبلا ثنا نن ىلع نب دجأر كى ى أب يطول اةجرت ق مدت
 || عا را هدعب وممملاو تونلاو ميلا تشن ىرُغلاون غلا! ذهىف ناماماامهوةدحاو ةنسس فان انبي ١1 ظفاحرملا

 ا ةريبك هب ق ىهو ةصاخةيسنلا ف مملا م ةناساو ميملارسكو نوذلا تشب طساف ننرمذل اىلاةمسنلا هذه

 : دمشأأ هدلاونأروك ذمار عونا رك ذو:داعالا نم ىنغافةبطاسوةبطرقىلعمالكسلامدة7دقوةروه-شم

 ْ: دجتوهداوتاكو لاه هنا كرت انآ ونيناع ةئسرخ "الاعب ررهش ف قوفربلا دبع نس دمت نب هللادبع

 هلوقهرعش نغرعشو لئاسر هلوةغالبلاو عرابلا بذالا لهأ نم فول نب هلبادنع

 كفرط نانع اع نسحاو ب داسمآت ترثكتال
 نكتار كامرف يي هدتلسرأ اعرلخ5

 ةئامعب رو نينامث ةنس تام هنال.ق
 . ىوغللا ولا فاريسل ا نايزرملا نينا دبع نب نسا دمءس بأ نفسو دججتوت )<

 - »«(لضافلاننلضافلا ىرابخالا

 ىف هتومذعيهد ساحق ردصتووةفااناماعروك ذملا توتا ناكءاذا فرح ىف نسم اهني 00 مدقت دق

 ْ ا يذلاهسأ ب اكلك أ او بنا ةايح قةيلطلا دقن ٠ تاكد قوهماءتاك ام ىلع هفلحنو هتجسرت روك ذدملا رات 9

 || ةلرهظومتجم رت ف مدقتاك هب وبس باكر دق لاك هابأ ناف دياب ف فان ل لج باخوهو عانتالا هام“
 ا ةرغتاكف عانقالا كل ذدعب فئصوناشلا | زهىاعن نمدريسغل رجا لام قرنصتل الاسف ثا اوعالطالاب

 ا نيددح ف صنملا هلمات اذا و روك نما فسولهداو هلمكسف ةه«ماعاليقتاموفينصتلا اولا لاح هتدافتسا

 3 بثكا تاداهْدساتاسبأ حرش ىف تتك ةدعروك ملا فسوب فنص مئارياك انواغت ندصتلاو نغفل

 1 ةيفداجأو قطنملاحالصات اس حرشوءطسإ وهنأبف ةياغلا 0و رس لوو

 نب م.اقل ادربعى ال فذدملا بد د رغل اتانأ 18 رشو جاح زل ناعم تاسأ ١ وةدمعىال اراحماتاسأ حرش و

 3 نلضفملا حرام لا تام .لعّئرقو ةرازدة صو ةراورتصهناعار 2 فلات تااكوذا ةرغملا مالس

 000 هرك ذمدقلادجأتليلخلا لاب وسلاةغا اف نفاد هييذهت ادا عة دع فريك" باموهو تلبس

 3 ش دسبع ىثدخ عر اءالعلاول لاق قاطنملا حا الما تاكل دكما مرسول اسارطتملا ل مهبلا فاضاو

 ْ فا ريسسلا دعس لأ ة لاقاف ردا دص3 ناو دادغس , لعل اراذن ,زاح ى رم 0

 0 وهور ورث ن دمج تاب لمقام كسلا نالقطنملاحالصا هيلعأ أرغب هباحصأ ضعي و
 ١ ' ليمذفاهلملامأ اوتدسق .اهرامتامابار ةالا هن ومو

 ١ ىفاملاءاشهتا كلل بر داو ل فال لاتنتلا مث ضف |ب همحلص هر وطمو ديعسوبأ لاسةف

 تاقفوه امو لان عفرلا ىلع لدبام إب قنا
1 

 لبلد يلع مالساورونو 1 ىدولالْزْنآ ىذا اهلنا ان ١

 ا ْ امطملاد هتقووهتعاسل ض مفك داءهج وريسخت 5 مثمنا ناكو هحطصأ اوداعت نارقالا هي وطمو

 ا رش لمعف: هراسغل | خاب وهنف حرب نأ ىالعلابلغتسش اواههابف نام تاكو هناك دىلا هل؟ امع#قريطتس

 ا لؤي , و #2 ناودلا اذهل معن وهو ناوندتئامعي رأ هب .هيدب نين ود ار هىث دحو ءالعل اونا قطنملا تلمع

 نينانغعو سجنشنس لالا عسب :ررهش نم نيب ثالثا ءاعب رالا هليل فوت تأ ىلا دافاول اتم اودادس كس

 ةثاولو



 موأ

 0 نوف «سيس عا 0 ل 5 لالهثالذ

 ىأ نيد .وهنزب تراه نمار :رواماصانب ناو كان نافع راع هللا اورو ا ارهشل انمنعي ثالثا

 اذدهساو سانلا نيد ةلوقنمتارطانمو ثحابمهرك ذمدقلا ى رداع ارك ىنأنيدجلأ بلاط

 ىلقو-نءالاقو انهه هثداعاىلاةحا-الفىفا رسل ىلع هسسأ ةج رف مالك امرت دقواهرك ذ 5

 مل | ىلع طن ليجملا لخمس ًاودإ_ءلحتس دمىه وسراغلةظعةضرف فاريس كلاس باك

 كا اريس نمو ملعأ هّنلاو مريعغو ةيانج نمبر ةلاي عزان ذزار ىضقأ نمىهو عرضالو عر زالدءاماعب سلو || 1

 سراف ع تلافرل رت لك عج نم عومو را تلو كحرلا ركل ل ساس ىلع نا اى
 ةنيفس 1 نخب كلم وهءار و ىلاعتهللالاق ئذلاوههيحاصنالاةرو هنم عنمأ ندح

 لادلا تو نونلنوكسو مالل اومسخلا مضي ىدنل 1 اكلملا اذدهمساناك لقو-نءاريغلاقو امدغ

 ملط آهنمتنأو أ املاظىرزاطاناك ةلظلا شعب بط اخ مهضعب راش وفل اهدعب ودلمهملا

 لع هاو ذريغلدقو ا

 دلع رصم لد ربىرصبلا ىوغللا ىريخل اذار شنب ليعمسا نيب وقعت ني ىسو بو ةءنرنا)#

 ىوراهل نةّتمتاودالا لمأك ةغللا فرهاموهنمالا مهنمامءابدالاءالضخلا نمت عاسج هب هنقثنب لها نموه

 ندم ل ضفلاوت أ هنعىؤرو هتةيطوىحاسلادالن نب ىكع ننان رك روحت نعروكا ذاابوةعولأ
 كاذكو هوعل راع قوحو زول قدس انشلل اطحخ هأو هيب لهأ لثمأ ف سو ناكو هريغو عازار فعح 1

 هطخعرب رحت اونذ ن نمةخسل تغلر ىبس طخ قريثك سفانتوةنغر رمضم لهل او همة رقهتعاج طوطخ

 نم ههبرصملارابدلا ف برعلا مانأ آو هس رعلاراعثالاوةغللا فدع دقلاس تاكل اى ور امرك ٠ رشم

 هللادبعو ؟ناكو بشل ىفةراحتل ا نمرصتوقزتون هتبب لهأ تاكو اهمافراعا عله وازتاك هنأف هم هّشر

 ةلرداو روت ذالك دوعن نأ باص ن مةسغللاذخ ا دقى رضا :رتلا ىدعسسلا لاله نب تاكر 1
 ءاشنالا بتاكىرمصملالالخنا نبى سون اخ اونأ قذوملا لاقى صو هوءار هنالا سس هنعذحخأ, لوب رقع
 رعمأ مشو هوةخأ ارقلاقبرط ف شاموهوبوةعبانأتن ار تاكرت نباىل لاق ىلاعتهّلاءاش نا هكا د ل

 راقت تار تيا رك ذئذلا اذهومتيشمى بق علاط وهوباك هديبةمامعلارّودمةمدللاثك نوللا|| ٠
 لاقفهعج ىذلاتائف رولا باك قدرك ذلابد ا فو :رعملاهن اديب ع نمد دعس نئ معه ارا قح.اابأ اظفاخلانافأ| ٠
 ْ داودرتغلاقو ةئامعب وأو نب رشع وشال ةنس مرا عبار ءانالثلا هرب عريعتل اذازرتن ب وةءيوب ا ف ا 0

 كاوروك ذملاتاكرينن اوىلاعت هلذاهجنر ةّناسعلدو نعي راو سجن ة نسف رد وتر كادنو بوقعت ولأ ْ 0

 نب قفوملا هلاقاذ كةرصم ىودن ناكو ةئاهسجتو نت رشعةنسا موتو ةئامغب رآو نب رشعةلس ىف رع 1 1

 ةثلاثلاةنسلا ف ىريعتل اةافو م ران ىتاكربنباناكدقو بوةعدابأىرن تأ ن ركع فيكف روك دملالالخا ْ ْ

 نم نس ًاروك ذلاتاك رب نيارعش ف سبل لضافلا ىداَعلا لاق و لعأ هتاومداد أ ةرواعل نكت آو هرعنم

 راطعلارفاسمفامول عون, ,!!نيذه

 بططرلا نصغلا ماوقابد 5 ةّصف نمقدرنالا قدعان

 ىلق نم حر نأردقت 35 ىةصقأف تنفاحت كبه 0

 نيدشرلا ىاةلادرك ذوعاطلا فرس .رك ذمدةملاىودكلاذاشنابننانعومتلادخأرةتاكر نءاتاكوأ |
 لاف الا دوى ازاهدعب و:ددشملاءارلاوةمعملاءاسلا مضي ةاررو هيلع ىث اوتانملا باك فربنزلا 0

 ديدشتت رخاماو نا ىيرعل انذار ريسغتو ىمعا ظفل اوهومسالا اذهثر دخل الدأ طا انكم تلق ةمهم
 وهوفلالاب راخوإصآنوكف تكالذف مهتداع تحاك هوريغدقةيب رعلا لغأ وكي الا نعم سياف ءارلا

 لمةعف هنش اوفذحو اذهاوذار راك نان نمعشلااضنأرنو لو لان اهانعمذاز راختو ف لوشلا |

 فقرث)ناىلافالسالا
 ةزس ورح الاىداجر هش

 (ةثامعستونيناموثالث
 هج ءرتاك نيناسعلاب راقو

 ةروصلا لانهما
 عساو ةريساالوبقم

 ريسفتلا لع فارع رقتلا | ر
 3 رع هظفح نم ناكو

 هلاقام ررشو نارسقلا

 ناقياي ريسسفتلا بابرأ
 هئانثآقرك ذبوناةتاو
 مماشملاوءاحلصلا بقانم نم

 كدعت ام ءالضفلا ظعاوم و

 ةسصاعلاسوغنلا دناؤأ
 نولعألا دئارش نانو

 هسلاكت ٠ مت ناكوةساّملا

 ماوعلاو صاوانا نم مانغا
 عام ساللابذ توجسدزب و

 عافتنا ىأامنوعفتنيو
 فل املا ضعي هلؤذت دقو

 دب رسب ىلاعت هللا ها
 0 نيل لسع ةذانعت هنأ هناسحا

 لا_هدالا ماعلا مسوتم دز

 وي (دجأ نيدلا سعت ىل وملا

 ةدابقىلاعتهللا هجودإو

 مولعال انيلاط ًاشتو ىارس
 نماددفت سمو فراعملاو

 ىف كرحتو فراعماع لك
 ةدافتس الاوليصخقلا نادم

 لولانم امزالمراسص ىتح
 برع رهتشملا ندلاى عت

 ةديسلا ةسردمف ا َز

 رادكعا ةداسمامو رسوم

 ه.تلقنتوةداعالا قن رطب
 زيو لاوحالاو راوطالا

 را دور رو حا
 الوأ سردولازبرهتشملا
 ننالث هدازلضف اةسردع



 امهائاكدح نيسعت را

 : ةسردم مم ةشدطتطسعو

 داو هناذارّرح ىنعم نوكت اذه ىلءوسانلا نيد روهشموهاك س .رغلا وأ ملوأ تاس اس نب كل أب نم ريشدراوأ!

 معذب ىريمخلاو لعأ هلا كل ذريخوأ ةيحاذلا,ىااهبدإو مالك ارب دوري أتلاوم دقتلا ىف عهنداعوهاكا م ِْ

 لاقي ومريح ىلا ةبسنلا هذه مماهرخ 1 وعارلا تفواهتخت نم ةانثملاءابلا نوكسو مخ ارسكو توذلا |

 قةسدما اىرق مهن رذ ىهذ ريغ لاق وةرصنل انا <ىهباسنالا باه ققاععشلا دعس .ونأ لاق و م راك

 سرافر ب ىلع ىهو كلام او كالا سملابتك ىىهاذكو باوصلاب لع هللاو فاريس د:ءسراو قدرط ١|
 ملعأ هللا اومهدلب مسا,ت يوسف لا هذهاو ل ةرمصبلا اول داهلدأ نمةعاج تالا ارهاطو :

 ماعلا هيدفلاىفاذمهلاةرهو نب نيسان ب ف سو نببول نيف سون ب ومعي ونال

 ةسو ربة دع ناخم رذاذ

 ةسردمىلا م نيسمخت
 ةش دمار بتاطلسلا

 هليادجتر قوت ددوةروت را

 1 تاوغنع قوهواماسردم

 تجررهش فكل ذو) هنابش
 1 نيناعو ثالثةنس

 1 هللادج و تاك ةنامعستو

 ىحهلعةةفتودرك دمدقملاىزاريشلا نمسا ابآ مهشلا مزالوةئامعب رو نيتسل ادعب هايصىدادغب مدق ا 1 6 1 ع 0 ا ا
 هللاب ىدتهملا نب ىلع نيدجت نيس اى ىضاسقلا نم ثي دحلاعممو فالذئاوبهذملاوهّقفلا وص ق عرب 1 و2 0و 5 1 5| | 3 1 ع. |[ كويعمود :

 ناهعسصاب عمسو ههتةبطوةلسملا نب رجا نب دحر فعج يا ونومأملاني ىلعنب دعدلاد_بءانغلا أو | هر رسلا قث ةريسا م 5 ع 2 +18 ه5 لأ ول ةريسسلا
 عبط و ملشن صد 3 بحاص

 يقسم

 طنا نحت ديك ادنح
 طق. تءعوسلاف رسل 1م

 ىلءارداق موقد تا اكو

 ىلحدأو مالسالا نيد كرن أ نأىل مب هلاةوهبعصتس نأ هلأسوءامسلا نبا.لا ىضغةشيلخلا ىلا مو رلا |“ ْ مالكبافراعموامنملاوروثنملا
 ا ءاعتاب اعلاضّتم نرعاا

 نو ذملاىنازههلا فسو ةجرب قدادغيمع رات قىدادغتلار خلا ناب فو ,رعملا دوت ندم هللا دعوت 1 كلسفانمظن دقو بدالا

 هندال:يفادّوعم ركلانآر هل اًنراقءامسلا نب اناك لوعي ىرتملا دجأ  مالسلا دبع مركل اب تعمم ا

 ةدب ةحبو ص قل هدد واسضن صدك دىلع قلمةسنيطتطسقلابهأر ارنمىبدح أ جرت ةر هش لَءلا فصو ىف

 نيلسماوناكو لاورغكن يذلا ة واج رتدحاوةيآ الاهنمرك ذااملاقف كلافذح ىلع قاب نآرقلا له أ 'آسف ا

 مالسالا ني دىلعتايثل هلأسنو هتنه# لواحو هتمعن لاوز وءاضقلاع :وس نمهللاذو عل هتنست :أقاسلاو / اذاءامدلا قاهعر فو

 قرق نم هن رق درت زون لهنأ نما ذمهلا بولأ 5 نب ف سول ىناعمسلا نب دعسوب أ لاق نيمانيمآ مهللا نيمآ ا ترب هاء الخ انلربا

 تددعاهرامابتت دايو

 ا روس الامكان م1 نيغطةذملانمةعاجو صني دعمط ارب عمجاو نيقداصأ | ندير ما ةيدرإ تن هتن اهيلاو ا قانع هوا هقناعس سول

 نءيرخةماعتساو دادسو مص سهو رط ىلعهربك ىلا هرغص نم ناكو هلم ظبرلاع نمءزيغ ف ثوك نأ : قاععتأ اوعجاو نملا

 هعفلاف عرت ىتسدادغي ىف ءاةمةدمهمزالو هيلع هقفتو ىزاريشلا قحساابأ مامالادصةودادغبىلاهتب ر 5 1 هصيشلت بنمجلا ةرايق ق

 تباناهلصأءانيسووط نم

 | ني نايغط يسع ند
 هارث ةرانأ تاودع هل سلو

 ءاناىلاهنقك ظشاكوه 59

 وهوا ات سقو» 8 عسلي ل

 نعءو 3 لَ ط سه شن

 02020010 0 0 222222222222222 2727+ بلل

 ىزذالتلاف يلأ 95 تادانلاب راك ىتدجو ء با اوصلاب لع هنئاوة دعا هان مسألاب نوبعالكإ مناف“ ه1 لعو

 تاقاهمدلو ريش دراورخريش درا عمو لاق مثورتريش درا ضرا اهلامعأو سرافدالب تب دح نمد لصفلاف

 « (تامار كلاو تاما لاب حاص ئانرل ادهازلا

 راصىت-:دهاماوةضاب رلاوةدابعلاودهزلاب لغتش اوهضةرو كلذ فد دز مث هعمسامرثك آبتكو دنقرع»و ْ 00
 اهبثدحوةثامسعو ةرممثع سجن ةنس ىفدادغب مدقو ىلا عت هللا ىلا قاحلا هند مم نيدلا مالدآن ٠١ مالع ا 2 كك

 هللادبع نباص لفل اود لاف سانلا سايل ربع يضاف ةبم كتلة سرد يعول سلخ ادعو و ل ولعلان ءاضرعم

 .هيقف مانقفملاعلا عمجادق ناكوةماظنلا ىف ىف اذم_هلا فسول نعش سا *ترضح حاصلا يذلا ق ةوصلا :

 رفكماة نار ل ذلك نمدجأ ىف سلحا فس مامالا ألاف ةإ 'سسم نع هلأسوماذ ١ اوعاعس ]!نءاب ف رعت :

 عالم نم ىلا ارصنلوسر مدة ةدعلوعلا اذهدعب هنا ةتاكلضفلاولأ لاق مالسالا نم دريغ ىلعت وب كلعل ا

 .فذاحلا لاه« .نارصنلا ىلع نامورصاتو مورلا كل<قتلاوةيننطنططستلاىلاهعم حرتشو نارصنلا ابشن تيد

 لاه ههد ونعبايذلاا م

 هل ا تاماقملاولاو>الا بح اصءةعْعاقلاوهلعب ماعلا كسنتملا قتل اع رولا مامالا ىرلا ىلا 0 0

 هلعل هنسرغص عم هياسختأ | نمدرع 47 ةعام ىلههمدقي ئزاريشلا ناكو راظنلا لعىفاصوص+ هنارقأ قافو

 مهالاوهاعلغتش اوهسفتالحخو ةرط امان 1 مهيق تاك املك رت مهينعلاع هلاغتشاو هنريس نسحو هدهزب

 لاح رخواهنكسدو سملؤنو ميتا قير املا ىلا باهصالاداشزاواهملا قا اًدوعدوىلاعتهّيلا ةدانم ء نم :

 ىلاع وح رلا ىلع مزءوانناثةا ارهيملا رو ابملا عج روباج نورس ىلاعوجرلالئس مةدماس مماقأ اودار هه : 0

 ١ ىلع هب هيحانك ربطت رئاظك

 أ رويس تقول 1

 ةنسلوألا عمير روش فروشغب قئار هنيدنينماببهتينمهتكردأف وص ىلا اهوتمهيرحخوهر عرس 1 قف 1

 نيعبر نسى اةيقكتال ارب دع هداومثاكو وصىلاكاذدسعإ ل ةنمتنفد و١ ةنايعد+و نيثالثو و سجس

 2 حصججج
 وا

1 
 أ
!| 



 ممر

 دوك نماراتلا نب ام ران نممتلةنهاك اذهتلق ىلاعتهللاهجر دروس ةثامعب رو نيعب راوىدحاوأ
 || هدحمساوهنةيناث ءاهورخ ؟قوءارلاوعاهلاو واولا عشب ةرهواما حاضناىلا جاتا اغلأ هسيفوابطتقم ْ

 | ةلمسهملاءاطلا تفوةلمهملانيسلا :نوكسو فاقلا مضي ةينيطنطسقلاو ف رعلابهانعم فرعأ الو ر روك ذأ
 ]| اهرخ 1 ىفو ةيناثلاءايلا فو نوزلارسكو اهت<ت نم :انثملاءابلا نوكسوةيزناثلاءاطل ارسكو نونلتوكشو |

 ]| هلا ةئيدملا تزف مورلا وام نسرصات نملوأوهو نيطناطسقاهاند مو لا نئادم مظعأ ىهوةنك اني ءاه

 || اهدعب وءارلاتوكسو محل ارسكو تونلاوىازلا تنوواولا نوكسو :دسح وللا ءابلامضإ وؤفدرتتز ربامأو
 || باك ىفىاعمسلادعسو أ لاقاذك ةواس ىل, امامه -سهىلءناذمهىرق نمي رق ىهودإهملاد
 أ ةانثمعاي مةحوتةمممفلالادعب وةدحوملاءاسلاينينمابامأ وا اعمالكل مدة د ةفو سامو باسنالا
 || مالكلامدقتدقةارهوانرك ذكناس ارم ة لب سهن نون منك اسةيناث ءاباهدعب وةرو سكما متع نم
 1 ةدحوم اءاسلا هقن رودغب وحلب و و صوداردو رولان ةعب رأاهاقناسارخ ارك ىدحا!مناواهلع

 1 وص نيداسمنأ ناسارخ ةدس,ل: ىهوءارتنك اسااواولا دعب وةم#ملانيسألا مد ودمع نيغلات اوكسو

 اهلانوستم هناىوغبلاهّشفل اءارذلادوعسم ننيسلساةجرت ىفمدقتدةوةأردو

 ما 1ع, فوردلا ىوعلا ىسيع نب ناسملس نب فوت جاجلاونا)#
 || ىلأ نعد و ةدماه ماق اوةئامسعب راونيثالثو ثالث ةنسس ىف ةبطرقىلا لحر برغلا هب ر هاش له نم |

 | املا ناكو بيدالادجأ نر ترك, اوف ارا لوس تاو ىلبلفالايرك زنيدمش نب مهاربامساقلا
 امناقتاواهتفرحعاروه ماهل طيضلا نس> اهم هيانعلاريثك اهعبجاظفاحراعشالا ىناعموتغلل اوةيبرعلاب

 |١ قاسنلا دج ندم ننىلعى_بطاو اهنعز تأ دقوهسلاهتقوىف هلحرلا تناكو ريثكلل اهنع سائلا ذدنأ
 : تانبد أ رسثو ىحاجزلا مسالا ىنالوعنلا ىف لججلا حرمشو رع 1 ىفءرصب ف كو هريغوهرك دمالؤل قال

 ا ةساجا ريش هنا ىئط تلاغو ىنثملا ناو دحر ىلع روك" نما ىلباذالا نسا هع دعاس ودرغمباك قلجلا 0

 1 وهدهنطأ وفي هتك ندر ىعداغدقو تادا#س عى ى :رعاسللةساجللا 2 سن ىدنع ناك د سقف 0

 ْ هتدالو ثزاكو نسادب الا رب رح ن مقياس اهني دعةت اهعي رأو نيعبسو تسةنس قولو« .ةداجأد قو لعأ هللاو

 | بيطحت ىل د شالا ىتيعرلا ع رش بدم ننحب رمش نسحلاوبا رك ذو ىلاعتهللادحرةئامعب رأو سنعةئسف ||
 ا ترسخ هن امعب رآونيعبسسوتسةنس لاوس فصتنمةعبللا مول مي رش نب دمج هللا دعوت يأت املاقاهعماح 1

 || قت اهتلع الفادادووة حت ن ومخالا< اناك امهناف هتافوتهتلعأف معالاجاحلايتآذاتسسالامشلاىلا ||

 ريح نب دمت حاصلا لحرلا طخ تب روك ذكناكف ارهشالا دعب شيعأ اللاق مث عرس اواريثك ىكسو 0
 هنا

 اكمال لءالا هاليقامتاروكنملا حاسي انآ ن هناجر ىسل دنالا ىرقتملا || 1 ى : وعسم ل

 م اههتفبالع عب ماللارسك ل ءهنم ىضاملالعفلاولعأ هالاي املعلاةفشلا قوةسْسم ناكنمو (تلق
 8 م و 57 . الم مااءاطاوءافلان زغأ هآلام لغسلاةفسشلا 3 وةثمتاك نافكلذك .تثزاك اذاءانلع: اراد اضنأ

 بويعلا ف ةدراعم ةدعاقلا هذ هوامهفاهعشاحف لغب ماللارسك مفلاش ملعالا ىف مدقتاكهنملعغلاو ع

 ٠ سر سرخ لوق:ةحوتفمردصملاو ءراضملافوةرو-كمىضاملالعفلانيعنوكت نأ اهلي تاهاعلاوأأ ||

 ١ | صرتأو سرخأ لستم لعفأ ىلعمت ملعاشلا مس او هعبج- || ذكو ىع ىمعت ىبعواصرب صر: ضرب واسر ||

 ٠ مودرس الفل ءاءنعمتلاىضرىرماعلا ىثرةلاورعزبليهسديزيوبأت كو أور عأكاذكو ىعادأأ ||
 ٠ ايي ك.لع موي الفدتينت عزت ىنعدسودنلعهنلا ىف صهللالوسراهنعهللاىضز باطلا نير علاه رسأأ ||

 ءاحىذ/اوهوءاغلبل اءاعمذل |نمليهس تاكو هدهتاماةم موي نأ ىسعف هعذرل سوهيلعهتلا ىبصلاق ادبأ 1

 لسوءيلعهللا ىللص هيدعوئىذلا ماقملاوةمالس انسسحورسأ هنأ متصلا مريثاهدب ىلعوة ني دحلا لصيف |

 أف التشا مهد: ءلصحوب نعلا نمةعاج دن راقذكك ل. هس تاك" 5 .وهنلعهللا لص ضيقانأ ةناوه مهلا

 0-0 ,نعدللا ىدررع لوقو دولا ماةملاوهاذه ناك فالتمخالا نم مهعنموسانلا نكسواببظ# ل هس ماسقف '

 /( قام - ناكاخنبا ََ 46 )

 *(١' -انامثاملعا اًدفخلا

 سرصلاب لثادذ و حداقلا

 ,تانبلابوضةتانانثلا يذم
 هاذ ندخل معدكا

 ىلعدءقباعرناتطوسم ١
 الفهيفدياحرىلدب و رمغلا

 مدلا ل يسسيفماكتي موي
 قسفنل دقة عار هنذ نم

 قسغ جرح ءانلفلا مح |
 ءاعمالا قاموهو هب |

 نمةماعد دامعلا لب 1 ١

 حوار هقاسدارذالادا'وأ !

 قاس لسعات اقهنمدق نيد ا

 نود. مرذتسنال و _.ق 0

 مدآ قاباب سلو لسغلا ١
 هلونيتفشواناسلىطعأ ١
 نيثدئازلاف ةسعدومْهْوُد |!

 . ةنالئلاوذ ضامزتئانلا

 نمانال تورةمعراضك |

 ثوثلا ثراق تاورسكلا. |

 مذلاوأ حدملاءاشنالعضو

 وهو ماهعالات لد

 ىف كرعتم مانمسح ىلع
 رسهو> نابحالاضعب |
 نم ضارعالا هيمو |

 انك لاءوذتف تاولالا
 همالكحواهاللاأ |
 ةاوشبلاةلاو ليقلا نع |

 اهاصوحوبرضتاعر

 برغتلااريثكت دلع ةئام |
 ه,بعأةلح نيعف |

 هلليد ملامريعذا هإط بعالم
 تننأ اذاو رافتني ملرطقلا
 راطأا نم نكسشنال هشلر

 بباص ريخ لصعنأىلا
 ىوأ اليصعلا ىوقدوعلا 0

 تءدثااثىذ لطولاالا |

 قشقنلا نموا الفخ ١
 لسالاب يتسم راغسالا

 نمو راسبنلاب براشو ١
 لاودم ملك هنا بئاععلا



 لاس صلاسواح ةيثاقو

 ليس لاجلامرشؤزاق
 لاملاىف اهو رع عطقب

 لاق. راغلا حاض كإم

 قيرغ عئاجوهورانملاوذ
 نذأو اش ىذا ٌساعسعل
 ل نانوذ موعر ءأف رمت

 موطرخ
 (فيسلا فص دف ءلو)
 كلذ لص نعل ئاساسف

 لام عسا لصنلا

 لصفلا از هى كاع
 نانه درو عسطافصأ هنأ

 بهذ تو ل اوذعطاس

 تك ولا همئلافامضاغم

 هأندينق ةحافتلط ف ىدانذ

 كوطاادنلاهلو برغلاو
 برا نه برض لك ىف
 مناف ىرسوم تاطا_س

 مورقلارهاقتاماشلا
 كلام ىشمد نامرهق
 ددع مورلاو معل اباقو

 9 ]ل1قنور ةلودلا
 اماط هن ادعال تم هو هثايلوال

 ماناق ماسث نع هسفندعبأ
 ةرصت ىف مانالا هلط تحت
 تسعلا قاما ىراتف بسلا

 فامح شنب قامركا ىرانف
 . هنا و روث املا نم 0

 روذنملاولٌوالابهتثداحتءانثا
 لما. هثالص قارتثا
 قناكد قو مسجلا هئافصو
 مب نيئاشملا نم رمش

 هببكتلم نم تحرم
 لاصض هن اكفناعفالا

 رومتىلا بستر نأ سان
 تاسالادب ردلافس هنا ثم

 هناشواعهناسل نمو هنادثاف

 ىدزالا رمش نب مامت نينو دعس نىك م وبأنيدلا ءايض اذا ىنمش هنعن نأ نملوأ هغيلاوت ضعي
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 ل سس م م ل سل م ل ني ومر صن ا ااا اهمصع هد

 هيلث تعْزت ةانلعل اًةفسسلاق ومش ناك اذاهنالثلل ذلافاعأ اذنأا طخ تاع 8م وع الفتات عزأأ قعد

 سراغلا ىسعلا داش نو :رتتعناكو هنعهتلاىذررعهدصة ىذلا اذهفةفلكوةقشعالا م اك اهيلعرذعت
 خفي رهتشو لع هتلاوتغشلا ثيث':ىلا هياوبهذامناو هر تناك حلفا ءامللا هللا ناك لفأ روهشللا
 اهتكت نم انش ةدرث مءاباهدععب وءارلازسكو مملاواهةوق نم انئلاعاتلا تف وثونلان اك 5 ةمعملانيثلا
 هلم هملا لادلا عتفو] ء-وملاءا 1 مضر ةنسبدنا رااواهس رغيف سادنالابهْنب دم ىه وةزك انعاهاهدعت و
 ىهوتنك اسءاهاهرش ا فودح وثغمةناثءاب م ةروسكمة دحوم اب عاهتحت نمةانثمةنك اسعاب اهدعي و
 اضرأ ةريحخالاءانل ذي دشتي ىورب وتاوضرلاة عبد هيتناك ةنب دا اوةكم نين عطوم

 تل> ىطاق ىدسالا باتع نب رمش نيةيتعنب م نس عفا ارنب فسون نسا. اون )+
 «( فاشل اهيقغلا نيدلاءاهعب تقلملادادش نابفورعملا ْ

 الوأ نكي ناكو هم المدح دادش َناكو مهعلاب سنةدادش ىنب هلاوتادنعأ شن نسل اريغصوه وهون فول
 نيثالثو عسنةنس ناضم ررهش نمر اعلا هإمل لصوملاب دلو هن رك ذل كسها اهلعسوهتينكريغ ع زعلاابأ
 مدسقا ا ىطرقلا نؤدعس نىك ركوب أ عشلا مدق مهرغسص ف عب ركلانارقلاا هم ظفحوةئامعس#و
 |قروك ذملا نساح لاو: لاقت ار لا هيلع نأ وعسبسلا قرطلاب هءلعأرقو همزالذ ل_صوملاىلاهرك ذ

 بتك نمهاو رام ملفعم ماع تأر قف ةنسس ةريشع ىددحا هيلعتءارقلا تمزالىافىلاعت هللاهجر ىطرقلا
 كرهشو كلذ, هطحت تنك ىحريسفتلاوهحورشو ثيدحلا ةياورو مظعلانارةلاةءارقوت ا ارقلا
 تسرهفو نيس ارك نمبر قى: عهتأر قام عبمحهطخىدنعوتأر تامزتك ًادحأ هباعأر قام هنان
 هنأرقمالس نب مساقلا »بع ىيالبي رغلا حرش هنعققناور رخو ءريغو ندالا بتكت لاءوثيدسملا بتك تلاغود هرط ةدع نم ل بمواك راخل ات ءرهذل اه.لع لم ناو هنع هن و راب اوىدنعتعتجما و رام
 تامىتلاة نسا! ىهوتلق ةئاعس#و نيتسو عبس ةنس نابعش نه ريدخالا يشعل (ىفاهرخ 1س لابجتف هيلع
 نبرضمللانبهئار_.ءتاكربلاول 5 نيل هسممولاق متدتعس رت ىف هنرك ذاميسح ىطرقلا عسل اهف
 ىلعءاورام عج ةنعىو رأ تأ ف زاحأ و ىلعثلاريسفت ضعب هملع تعم «ىحريشلا نبا, فورعملا نيسملا
 تس نس كوالا دا سمار ؤمىاسعم تس رهف ىفكل ذب هطدشىل بتكو تاناورلا عا انآ فالتخا
 ىعيةعدملاةيكياتالابس .ردوةرصمأاءاذق ىو هقفلاو ثيدسخل اىلعب اروهثمناكوة ثا و نيتسو
 [| بطلنا ىسوطلارهاسقلادسبع نيد ني رجسأ ن هللا دبع لسضغ اون نيدلا ري زيسشلا عبتمو لضوملاب
 |يأةدالوتناكو تلقةئس نيعسواغنشاعو قاف "الا نماهل دصقن ىت>ةناورلا رووشموهو لصوملا
 | تتارملابابدادغب امي رو نيناتو عبس ةنس .رنصف صنم فروك نما ءط1نا ىسواعاا نب لضفلا
 هللا هجرت اديملاب ,ةريقم ن فدو لصوملابة اسهم نيعبسو نامغتةنس ناضمررسشع عسا ارءاثالثلا] لولو
 نماريثكروك دملابيطخلا ىلع نعل ه«لعتعمسو (دادشنب نسادملاىنأ مالكة” ىلاانعر) ىاعت
 0 مه و هام ونيس نو نامت: سبح رن منت رميبعلا و سداّسل اقماو رام عجل زاحأ او هنأع : و عمم
 هللا ىذر ىفاشلا دن سمهبلعتعمسىروز رهشلا متاقل !نهّنلادبع نت درعا :رلاون أ نيدلار فنى ماعلا
 تععسو ىسرهف َْق : وهو ك] ذب هطحخخى ب تكودو اد لأ نكس و ىلص هولا ىلع نأ دئسدو ةناوعف أ دنسم و هْنَع
 نيثسسو عة نس لاوش ىفك] ذب هطتىل بتكودا اورام باور كزاحأو ىذمرتلا ىسعىال عماخاهسيلع
 لزاجأو ىساهتسصلا ىزتشالا ىلع هنلاد.ءنيدج ن هللا دبع دم ءوب يدل دج اضذاحلا مهنمو ةئاسمدستنو
 1 نيسوتو عيشة تنس نانطمررهشب ارو هشأ] ذن هطدش ىس .رهذاف وهعاون |فالس:تاىلع هن ور ًّئ عسب
 نيروعرك وبأن دلا يارس ظفاحلا هس مةمودابلا ىلا مص ج باب رهاط ك يلعب نفدو ماشلاةئامستتو نيةبسوىدحاةنسلاٌوُش فروك نما ىريمالاههادبعدمتوبأ ىفون تاق كا ذن ىدنعتسرهفو ةثاسم#و



 مون

 ىف هيوربامةباور كزاح أ وىدحا وى دجاو ل ام سولاو لصولاب هرج ا قا هلو نم نمولسم عيمص يلع تأرق ابحلا ىلع 0

 ى ذرطع لةعاج نمت عسدق وى :رطاخ رمت ةرمك> نر مءاعس هزهن ةئاىسخ "وني سس و عست ةدس ُ ران

 : ندلاىذر جشلاوةيب راف ثنغل اىاوداد_غب فديت كلا ةدهش كت تكلا ١ اذه عج رتعمس#ا اور 1

 نعد ذامرخا اذهةنفءالو هلاك ذا مهرك ذأ لف مهقرط ىعنذش ةعاججو ةيماظن ءابسردملاىببوزعلا||
 ادهازاملاعناكو لصوملاهيعفروك ذل ريشلا نهتادبعتاكولا ىأ لفشل 5 هنا هريغ لاقو هسفنز

 هناععأ ىنغتم فالذنا ىف ث> اب ٌثىروناسنلا دمهشلاى < نيد بح اص مزاح أ ن ءاسسضلا ىلع ا

 ادع لاري 5 اخ ادامعلاو ىراو كلا .سلاوقاقوتلاداهعلاو يوربلاوكاقوتلار غلاك

 روك د11ىئاشلانناةبالو تناكو "ىئاشلا دن هنناد بع نيد_رصنوأ لاذمونا مم سردملاو

 نس اسضاون ادروك دما راشلا ف ىب ١ وْرَدلا ل عمنا نيدج ًاريدناو ا هنع هللا ىطره دعب اهالوثو نيتسو

 || دعصأ ٠ ةركأ ذمدتتد قو ىراطسلاد جت ل لاةداعالا ف«ةيفر تاكو ةداعالا لعام روسمرو كد

 هيلع بل1ئاوسرءلاثيب راز وةئام-سجتونينامو ثالث ةنسىفج هنا هلئادأ فرك ذماكحالاس ايتلا || ٠
 ةعلفرص اخت نيدإ قلص ن اطل سلاو قش م د لحد ممل سوءيلعمللالصلوسر | ةرابزلاو ع + |رعي مالسلا ما

 : هرك ذمدقملا ندلا سم ريمالا لثثةيفنكن ءهلأسن هنان ام هيلا هع دتسأق هل اودول عم“ هنأر 0

 ا اذهسلو هحرش لوطا صال ت افر -لبج ىلع لتةونيدلاحالصة هجن ءانسلا كلف حاط ريمأ كك هنا

 ا هنف اكن نءق قار لا نعلاَو مَع || ىلع دازامو ماتلا مارك" الاب هلباق هنآرك ذديلع لحدا ر 5 عا

 ا تدعاذاكللوَم عد نالماع لاهللاتو فاهسالا بتاكل نيدلاذاهسعبت هدنع نم يراسل ف سفن هبلعمأرق ا

 : هلوصوتهفر تماطل او عملاب هاا مسهمل_ل نلف كذبا ذفرعف دوعلا ىلسعتمزعوةرايزلا نم

 : ىوتح نيدهاعمال ىلا تو هناعس هننادعأ اموداهملا لث اضف لعل جس ا انا ةدملا كات ىف هل عجوماعدتساف

 هرالاقو هعج ىذا باكل هل مذقودارك الا. نصح فعدد هر عقجاوهيلاح رقنتسارك نيئالثرادقم ىلع

 ١ لهسسمق نيدلاحا الصةمدخ لصت هنأ مغابلالصواذالصوملار هالغب دهشم ىف عاطةنالا ىلع مزعتاك 0

 0 الوفي را سدتلابج اوركسعل هان هالو ةئامسس:وتياغد عب رآةنس كوالا ىداج 0

 1| ردح هنوكذ»تدث :لقلاحساد 3 حسو نيدسو تس نس روهش ضعب ىف ىف ءاجةسورحلا ق مدي مسلس كوش

 : رذعتفهدوهش توع هتوبث عطقنا دقو ىسالصلاركسعا اىماقذ مو وهوروك ذملا نساملا نا ىذاقلا 0

 || عافتنالا لص-واري را وانك ناكدمفهتن ر +ةسا ىننالمرخ اىلاهتلماتو كلذ ى دنع هتامثاأ]

 ةيعص ىف نيدلا حالصة مدح ىلارع ها هنالاعذ(روك نمل نساحناونأ ا ذامةمعب ىلا ندع هتبدإ ٍ

 : ىف.لاالصو انعرو زرهشلانئيدلا يسوذاقلاور بمس ان ملا دبعتي ردم حورشلا ع 1 ْ ٍْ

 ناوريهمتيطخو زعل الزانمةسردم فرصعناك سردملا ىشمدلاءابملاةاقو ةعقدلا كل ىف قف داو ”هلاسر 0

 نم هلاسر ىفةين ان ةعفدناطلس !ادنعرضح هناولعش مقةروك ذملاةسردملا سا رديهيلعضرعندلا حالك 0

 هحولو ارا ناك نيدااحالص ولا هنا رك ذو نائموف ضد مه مدل حا الصتاكو تن ارح ىلع وهو ل صولا 1
 1 حالصن ب نددلا ثامغر هال كلان او شعب مهذب ليلو نذل لصداو ةوخالاةكح ٍٍظ باحوا : 0

 اس الا ربل تدااروف ل سمال كاب ايس كا < باع نيدلا ْ

 دنعلا |

 0 فالذناب لغتش امتاهر هاظي نذدو لصو اية ئاعس# و نيعبسو عسب درا ةنس كوالا ىداج فق واو مشد
 دا نبذإ |١لامشلا :

 تطابسا لب 0 ااوثأ 1 نيس راو 00 او اًةرابملا هل اوصودعب اد.عمامذ بترتوةيماظلاةسردملابلزنوماتلا لهأتلا

 لسا اع نا 1 هناوىرا اراك داد دف عج زحل  رخاقهيلعدعم كد لا رح نع هلأ .د لمع ادلع مياشم نم ع الإ هنا را سل ثب دخلا نمع دو اهءلاوزغاا

 5 نيكس |
 7 اضل ا عرقا فو ١

 هتطراع تالا عيص

 ص هرعل دق لحأت ل اودصم

 لؤأسم وهوبنحل تاذهل

 نا نموسهوءارت ةران

 7-3000 هسهحوؤل الس

 امرصمةةرشمراوناب قدربلا |
 ع 0

 باح 1نموهوهاعأت هيو

 لبللا نماعطق مسههو> و

 هتينكو ليلخ هما ظم

2 2 5 8 5 0 3 8 
 عل وى ل 0 مسلس لح ورا ل يل د كا درا هلع ”الاعس ررهش فةبماظنلاب سب ردتلا 3

 رارشالا سور نع طقسالو 1

 وسل مواد. داع |
 ام رع م 307 3 ندم لضفلاو 35نسدلالاك ىضداَقل ااهأ اش 1 ىلاةسردملا اسر دم بترتف نيعساو عسل هينا قلصوملاىلا

 : دنع ماكتملا احلم هام ةمضقالا ىف باك هلو ةعاصس هب عفن ارالاقتشالا مزالروركا ذمدقملا رو زرهشلا
 ةدحولا هلا دهاز رات

 ليبوصعمراغلا نكسشعم

 هنأ عمل حاض تاسطع ال

 و زنل رهو نيم تان |
 سلا

 رداؤراثلا لرداه.نذاز را

 رف رع ا داح سلب لق

 مي دق ضاقلاتعلا |

 ىوذند لصفي ودحلا
 هاذشلاملاىلادخلا|

 توه ال هناك سدا ماعد

 1ْ ليفكع .وطراوذ

 لحالالاثع :روظت هل ودصم 3

 مالطظوعبةرعشم ةاكسشم
 ب ولأ حايقم لسمالا

 1 الا لاق أ داق لاج آلا

 زدصموه اب هناي اوعطق
 هههن1نا نى علاو لاثملا

 فوحالا هللاعب الو فوحأ :

 ماب سلو هل الامساو

 هاتر نيلا لمعلا ذا
 هنكل نس-هوحجولاوذ ىدأ

 لماهد دو عل ةداخ فدعا



 عسيطلاب هسنمحج رففلا انإف

 ىختةكرح هله ل ]رده

 ئكعىرخأو طسوتلا

 ف عضم عارصم ّط هوطخخ

 علم 00 عطقملا نع
 ع تدم هل داس -

 رورسا تمداقلا
 ١ ؟ثنع د ع ه«بحاخو

 12 تمل ا ل
 وا ا ءلابان نمنرةلانةسردمرمعفرياك ئثةر ةوتفتزافأ ١ 6 00 ر أ وعرب دق هدرا هلتاك الو هلدلو لهنافريثك يرحل كلو ةرثكس تسم هج هنم لصع | ريحا عا ةاهلررقدقر هانا كارما تاكو 3530 38 : ا
 6 ومو 2 3 تملا ترمه اهتعنم نع ه0 ضوماوهوهدعس ىةس ىلءايوتكم امرا جرا تءارو 000 00 قكلذ دااعاقل الدعملا اودوهدح عاب كم اه ع ام 00 هلللاعتأ ريظن رقةحراع نرخلاراث

 دحا ف فقي ىذلا نا ٌدح نالب اممم امسهو نيتها ىلا ناك اشو ثر د ارادىلا باب وتسودملا لا بأ ْ عوتصر مر !َ 3 دعا ف
 | ةسج+ نمراحرمردغلا
 كلا هلو بنهم راما دالسإل !نمءاهققلا اهد صقةروصل اهذهىلهبا-نراصالورخ الا ناكملا ف نوك د نماىرت يناكملا ا م

 دعس خار كامعس نرذانا

 ةسؤنابنب رقةناؤذ< اذ

 ناعمألا تقوو ريبخلا

 ١ تسترتانبا ملا
 | مواوناواملا ىو هبايذ

 1 لقا ابل بترو ةسردم قامو ودلع قرل امل عو تاومالا تح ندحأو مارك الاولوبقل ١ اناعاتو :
 فطعنللا وود ه1نكحي

 تاركراطأ اما ناك صلا
 نادنملافسؤرلا
 : نمزلاو ةرمدعل اءاراع نم و6

 رهتشملا دجنا ني دمجتانالوم

 *«( تريياب
 لئاوأآفزو زلادجا ناك"

 تاما كلا ءامتن مناع
 برضا ارايدلا خاف نامل
 مول لك هلو ةيماشلاو
 هيلعريغت م امه ردنولاسع

 0 ازلا ضعلناطا_بلا

 م ضعي ءاضقهدلق مثهحرخاف

 ا مو-رم الو و تامسضقلا

 ىلع ًاشاو ماكس اةيدصقم

 ؟ ليفاستلا 'ملتعلا بلط

 ةدكى قبس د قى ناكوديلات ف. لصو 1ايلاعتشالاع نمز نم ةدوم اة تدك ةبعكو ةريثك ةسناؤم روك نملا ا

 يلاعتهللاهجبر نيكشك نن لع ىر 0 ديع_سولأ نيدلا ارغاشم ملضعملا كرم ان دل, ناطاس بتكو إب داق[

 ىناالازع زاتلا ف فوت نأ ىلا هد: ءلزن لو ةداغالا نع ءى_غاق اح ىلا كوخ دع ران ىوفلا شيعي نا ِ

 لاغتتالاف اندلاو قيفرو ان دلب نم تاك هنالىاهام اركب ىنأ ندلا لاس نيش ىلعأر او تلك :

 كالا ني دمر فام اوأز زعل اكلم ا|ئاطلس ناكو مالك ةلؤدلا قهعمدحال نك لاهذمع :ورومالالح هديب 1

 هءانأ ىف ءاهقذلل تاكو وومالان مئئامهنعج رخال سانا ىذاقلاةراشاب ةلودلا روم ىو: هودكلأت : ١

 راع

 ندلاحواس ثنا ءندلاذاعت وعل كلا هسمحخ !فالثثسالا !مصمىلاز هاطظلا و[ راقكا ذل ةباجاق

 نامدق ىلع ىئداقل اتناك ةلاسرلا هذه نمداعاسلف كا ذ ىلع قذاون لذ باحت ا ارخاطل امءلعرص رءوأأ

 ١ هلكش وءاسلمةعفص ءامقلا
 : هضر اعودرصأ باش طورخش

 بأ نب رع مداقلاولا نيدلالك ىضاقلار 5 دوم اك ااخم ناك در 5 اي

 نعساوىدح انس و هلاثمام بلح مران ف ىلا. زءامس ىذا يغشلا كر ران مدعلانباب فورعملا

 هيلاهروورهاظلا كلا اةمدخ اتوا يكسو ساحاول نمدا' ءاهمىضاقلالصتاةئاسمس#تو قع

 نبنيدلا ىحت نت ان ىساننايلا نبات تام لاابا نيدلا ني زاهئاضقُن ل ار ءواهفوقوواهءاضقءالوو احلا ا

 ا نلضفلا ساو هام ىذاعلا اذهو تلقهمااكىب ممناةرواشملاوةراز ولاةمترف نيدلاءاهمهدنعل وك لا : 8
 نيدلا يحن ىضاقلا ودق نيدلاحالصناطا ا ناكو ىداينابلا تيب ثدي مهتبب فرعي ىريجلا نانواس 1 نيقاطنل تاذ ناوثالا نم | 1 3١

 : .تطغتفاهه>-وءام راض

 ىباينابلا نبت نيدلا نت زاهف بانتساف باح ءاضآلاءرك ذمد_هملا قش مدلا زل انب دمت لاعملابأ
 ءابلعلا نماهب سياو سرادملاةءلةنامزلا كلذ ف باح تناكو روك دما راتلا ىلا اهم رب 0 او و ذملا

 ةريثكلا سرادملا«مانأ !قفترعوامءاهقفلا مجواهروما تيترانروك نما“ نسامح اوت آىنتءافريسر نال

 ناباباهلوا تق هنفد مسرب ةب ةيو ”نْيزاكملا نيب لجو ىوبنلاثردعلل ااداهر اوفر مث ةئامتسو ىدحاةنس

 ننا.لاى أ ىَضاَعلا نين وىلاعتهلا جسر ىدللاو نيب تاكوابمم عسب ارثكو دامت #سالاو لاغتشالا اهبل صحو

 اهمناونيداولا نيذهنضأ نم مزم» تر أءيفلوقيانةحاغيلب راك فاكلا فرحه 00 د مدقملا

 نساحاوب أ ىلا لضفتف .طفتف كإذىفلوةلالاط اوةيصودك ع أ اذه عمتجا-الو كامن انو وا ادلو

 0 يش لارج رت قمدقتدقو لاغتشالا قءادشءالاو سلا قةسشلا عمراكلاارانقلسأ آوى ئاطولا

 رونو نسل طردت ناتو هيف سر لاك هنالماعسردنام ءذلاذاذقهتسردمف ن 1 موهرك ذ
 : ممل نولغتشب ةعاجلاوةداعالا مسرب ءالضفلا ءاهةنلا متعب رآتترفاهثاقلاو سوردلا طودو ةكراا نع

 : ةئاهسو نب رشعو عبس ة نس لاو ثثلاثقتاقمرك ننام م مشل راع

 زايخلا نان قورعملا ىلعنت ركب ىأنن دمحمتلا ديعىلا نيدلا مك 7-3 ثلا ىلا تددرتق نس نيناسق ىلع فدندقو

 ىلا ارغالزري_ج ولا ناك لوأ نمهبلعت ار دق ةيقيسلاةس ردملاسردم كلاذذاوهو مامالاهشْغلا ىلدوملا
 روك ذملا ساحاول ىضال اثاكو مالك !لاصت ابيل هددصإ نتا معانح د مف ]+ ىلءورارتالا

 ىهولرغط ديعس ىنأن يدل باهش ىث اوطلار تع ن.لاريغدوهو نيدلا حالص نا طاسلا نب رهالفلا

 فنورانش وناظطلدلا سلام ثورضح |اوناك م ملافهتسسردمةءاجاصوصح ةريبك هباعرو ةمائ ةموح

 هياوتش ىهو هء ص: ةبق هلك ناك د قومرادىفهءلاددرعنو ثد رملاهلععماكو هطامو لع ناشمررهش

 م



 موا

 قعردت» الم عضلا نم .رئاطل ا خ در اكراس قفز ادقناكم :رهلاثالاهعفالااتشلاو ف و فصلا ناعال

 نوكر ءاتشلا فوةعلا كل: قرا الفدغامدف هل رتعت تالزغلا تناكو ةهظعة ةشعالااه ريغو تاول هال ةكرولا

 '(ىساط ربأا ةيح را هلا الءلك اذهعمورب ري ىف ”راثلاو مقل !نمهيلعرببك لكئمهدنع

 ا ا انا ثيعةنيغلا لئاجللاتاوذ طسل ا قوفةريثولاةحارطلا هستحتو: ةريثكل ابايثلاو

 ةدش قالا هك ا عر كاوا صحا هددلع دورعلاةذانتعا راكد رعتبالو وس راك ا

 نادوءام_ ماك ةالصلل فةواذاهىقاس لا ر ظن[ تنك دّملو اق ,دهجل دعب ةالصل اى ماقاذاو اعلا

 تاكو كاذمبمعب ناكو هل اعد داما عمسةعجلاةالص بيع تاكو و اهلع ملال اقبقد

 : - .. هلاص دشن امارثكتاكر هيلع بلاء يدالا وار اننا ضاض ان
 اهيدانبلاح ىلع رمتالنا ب .اهتراجو ىلل نمةمالسلانا

 هلي وط ةدندق هل حنميلا اذهونيعلا فرح ىفهرك ذمدةملارءاشا اردرصلوةباريثكا اضأ لام ناكو

 لمرلا ىلع نام كاذكو د تضةندق ل مرلا مهدوهعو وهوأ

 الا ا|ىنعملا اذه قا رع ملا ننال معتسادقانالوماينم رمال ضعي ىلا: مايالا نعي قودشناف

 هدشن اتلاف ف يكف ناك انيحاص لاف من لاف ئانغلا و اوه هلع .انيالاقف اهلم

 اًضعْنب نآىوهلادسىولل المر 35 ىلءىدبامق-كودووهعلااو طعن ِه

 هدشناتثاهلاذ ىرخأ ةريصقىف هامعتس اد ةوانالوماب هللاّعف ىوهلا دن هلو: ف ف اطاتدةلورصقأ املاتف

 دوعلاض ةتنافيكف  لمزلا ىعنبلو
 :ناكو هرك ذمدقلا ص.ب صبحي فورعملا دج نبدعس سراوذلا أ تاببأ دشنماري ؟ناكو . هاف

 اهلواو:داعالا» نع ىنغاف ضب ضل انجبرت قاهرك ذمدَعت ”دقوهنعارجو ر وهنماهعم# هنالوعب

 . ماقعتلابهيلا اراشم تبدع ذك ناوردقمبافعنم عضال

 دفصةعأو ىلعلوز اور ,ن *ومهضعبل لضافلا ىكاقل ا 0 لو لو ناكر

  قانح زماهدوهف دع قلح ل قاب فاهلبتملاتا ع التةلزنلل تاق

 كات ىلعةشفنىلار اننالك تاكو و معامل اودرك ذمدتملا هيرابهلا نباىلانابوستمناتيبلا اذه (تاقزأ|

 دشنب تاكر را ارئاسو ةالصااودودعلا اومايقلا نعزعلاو فعضل ا نمةللاخا

 هتادعالد انعدام 5 ةسفنافو رمعل نمو هئايحادّدؤ ىلءاريص 5 عردبلفر معلا نك ن ا

 ان مدمس حر كسع نب ردت تن مهاربا قدس ا أ ريوظلل نيتيبلا ني ذهن رسوم

 ريوظلاة ب رتقناملادوةعدل“ فىل_هولاراعشلانبلاكلاانيحاص كل ذرك ذ ءاهللاوباكلا ا 0 0

 ىرهملاءالعلا ألو ةىلار اذ :اذهوروك" كملا(|

 هدوف باقلا ىهاتتن أ * انهاوف ًارمعلا لوطن وعدت

 هدمقدر تجب 0 دع 0 7 "00

 ءادةمالسلا 0 ك0

 كاف با>دروهداليب دوعلا بي ع فول حاج اونأ للابن رغما لها نم لح راموتنلع لدندو | 0

 هدشنأ ةفاحا اولازهلا نمةثمهلا كلت ىلعدا .ارابإفةمكسل او ىدالا الشاف ناكو مايالا]

 ىراءابصل بون نمننالاو 5 5 مهل ش دعت نأ ىفام سانلا لعب ول ا

 راعاربنةئش ةيانال 35 مما نماصاةتنااوقاطأ اولو |

 لاق هدنع نب ,رضاخلا ةعامعلا ىك وهو امو هتعمانباعجأضءب ل لاقو هلركشو ءانبعتعمذوشا ذهبعأف ع

 ردالبلا بح لامعت اى عنيلغت ثلاءاهقفلا نمتسجنوأ ةعب رأق فتادادغببةيماطظنل ا ةسردملا ف انس ْ

 نم رك لع لغتسشاو

 ىلعرادو لصافالا ةلجالا
 ىح ةافيضا اوورصعءالع

 كولا نمامزالهراص

 بحاصدوعسلا أ مظعملا || ر

 ةسررع س ردم داش رالا

 نيرسثعي هن .رداباشاب مهارلا

 د_:ءاشاب مساق ةسردم

 هسوربد ناط|سريمالا رو سه

 1 ردم نم ردع ةسمخ
 ةروزااةفطولايدارغرازه

 نيثالثيلوك هني اةسردم م
 اناب ىو ةسردمع
 منيعب رابةسئيطةطسعب

 اسجناهف هتفيطوزاص

 ةسردمملا لمن ةنعبرأو

 -- دما يعكشبكلا نانس

 ا رملا
 ممناو اوهااولْرس علا هبابغ

 سشينفتلا لعب ا

 5 ردد ”ناخمالاو

 هر رع ناملس ناطلسلا
 ىدح ىلا لمن م سدور

 لامع ناَملا سرادملا

 هانذأو اسينغمةسردم

 مول لك «ني_ءوءاتفالاب

 اهلعدب رمامهزدنوعبس

 اهتعرعامت مث مهاردةرشع

 ااملط هلطن نك د ملذ نيس

 قون حالا اقالا تثياد 0

 لاّوشرهش ىفةينيطن طسقد
 ننامثو ثالث ةئنيس

 فقو ذامةعذت امعسل و

 لع 0 ةضالخ

 نامر لك قنا

 أاحىف اضم نأ ىدوأو

 0 ناغردثناطا لا

 ل ةلابافو رعمهتلاهحر
 : نمادودعمولاكدلاو



 ْ ناك لن وطة نس رعلا قت ء*افذإا

 عمةيبدالا مولعلا ف عاملا

 هقفلاف ماشلاف دوقولا

 فاكستلا حرطم مالكتلاو
 ىلاالئامفطلتل اريك
 ةرشاعموناوخالاةسلاخت

 هتيادجنر ناكو ناللا
 نءوىرعاذا ثيحبسلطأ
 ع هماسشل لاح زل ىَر

 1 فيكو 2 سس ل مهغلاو طفمل ادع لحال

 مسهل لصف ةسردملاز -يراخ عضوماف»ول رشو لكاس املا وللا ىدلار د ادع 3 هل هعتسا

 ووالد واط تاكو مسهمدحاوةس ردملاىلاءاح مايأ دعب ووهماعك هرحام لعد مواوتن ثنواوةرغتوت ونملا

 : هءارواهاعلا دقو ةداعلا نعةد راخةإب و طةنذع هلريبكر راقب هس ار ىعو هنر وعرتس ْئثهبلع سيل نان رع

 || نم ارمضاح اكن هنا تس و اراقولاوةنيكسلاهءاعنك اسك اسوهوهبعك ٍكاتاصوف
 ْ مرد اونج مهئاف ىلا اماف ردالبلا تحاتي . رسوانعمحا د فاك مهل لاّعف لاخلا ن ءدولًأسوءاهقفلا

 | امرلاس هنادتتع وم رعشال اوهوهنم نوكحضي مهو نوكسل او مب فعلا لعل ارهظن زاصو ىزحو انآأالا
 || املوصو لبةهدنعاوناك نعةعاج ىريخأو معلا تغتلب الو مهف :ركفي ال هلا اك: ىلءوهو هراحص أ باصأ

 ١ فورعملاىيطر ملا ىسيقلادوعسم نبى هول نب دمت نن ىلع سم اولأ ندا ماظن بيدالاهيلعمدق هناهنلا م«
 : ىهو طرق ةورف هر دس تايبأ اهلوأ قوةلاسرم لابتكم روهشاارع ءاقلافو رخنءاب رعاشلا هلاقام ف د
 هباد

 ىأدا> لامع ن م2 ع اونالا ةفاخغ تناط تسملاورملارونو 035 تدل
 ا : 0 داام

 ' 1 يلافص باح فو نبل هرطش ار هدلا تناح ندالاعرابفورخ ىف لاعكاضفو ل كور

 | ىلعن ع دارالا لجأ نم ةاحضلابحيو ىرسلاريسلو ذبحت رهازلابسنلاو رهابلابسطاوذأ| .٠٠ ل
 0 هما ع ندح مود

: 

 أ ءانث عاذلب عاضالو طرق بلاط لسضام غابدلابدهعبن رق 0 9 0 يفض ناد ارع
 ْ ا دولااوفاع هياها ارهطاذا فودءءاحوه لكت حانرلان هآزمم فوصع ل + تينا 2 2و هسعل نادا م ماغعالا ناطاسلا 1

 ا غلا قرد نه ىرعاذإ ريا هلس اما! ىفالو سرضااوديلخلالزتاذا بب رض 4بايثلا ام هبابجو 6 اة للا
 7 3 بلك مه يلام

 || ار ىذلا ءاب را ل ذل نم هناك برضلابةزمملاورعدلجالو بحت ناسا طك ال ريضنلا 1 1 0 9
 د «ه«سق ند

 | توكل عوضلا حرا حونلا ىسرف مهكلاورصشلا ىرتىتلا ءان رجلا ةلذسلا دلنمال متلاوردبلا 3 0022
 ١ ادعو ءالثو الز: ةاا ادربتيعو ارحبي نيلالاىفوهو ادربةرانواقاخل ران ل

.8 9 

 || ىذب واعتلا نبا طبس رم لاى أةجرت فترك ذدقو(تاق) مالسلاو ىلاعتهتلاءاش نا اديعوءادعالاو 0 :
 1 6 ١ .ءلاصفنالادع 0 درملا
 ١ نم حاد اضن ط ”رةةورذتلطلا هرك ذمدقملا ىاههسصالانتاكلا نيدلاداعيلااهمتك ةلاسر ل 16

 || لثيوه 4 رحنا ناساطك 0 0 0 الا جا ْ ٍِ نييك مع

 أ دعم تلاساس 0 مع ا 2 0 1 1

 || دج ن اوهو هرك دنمدبالب يس ك|ذأو برح نب ناسلبطب ءوهشابلابئىشلا ناك .اذافءابدالا نيب روه داسفلا فرك أو دارحلا
 بن دال عاشلا ىودبلاعرصباهيودجت مهاربا نيلي العب اطءأ ىاهملادب زب نأ نب نورا

 تاببأ د نم هلوقك لذ نفةاورلااهتلةانتو نع تراس ة شب رط ةديدع عبط امم ىود+لا هي .ةلمعف اعمل انسان مط

 0 ا
 0 هداحو هانثعب وأ *# ىسح -وفرلاىلاهدادرت لاط

 اوذرلاهلعب نآدنم لواحب دع هناك ى ع افرلا ف لاحدشل تايبأنماضأأ هلوقو

 ع 23 قاعتهتاهسجر

 نسسح ندجأأ لوملا

 اقناسلا نوم
 «(ةدب رخل اءزهف نأ ْذ

 مكس وهو كاز الا هللا »ب اناسلبط ىتودكبرحنبااب ماا ةاللع ىلع هلا «-جرأرق ٠
 ممر ىهو ماظعلا ا ع اصسلاق هتونراماذأف 00-0[ نمامز)(هرامصو هرصع

 انغهنعتنكدق اناسلبط * .ى "وفرت ىرتو تاطأ بوح نا ا' اضاهوقوأل نيدلاري# ىلوملا
 انشعوت ,راثلا ل عض 6 رعلا ف نوعرفل اوفرلاقووف ْ سرد منام ناطاسلا

 :١ اءاضتاةعضللءرملا يزن  برحن!(كناسلمط اننأأر اضدآ هلو قبتعلا عماجلاةسردع
 اريش دقبف ىحاص بنل 5 اعادصنا قابل اهسضعب عادت دع اضعب نم مص ا انراذا 7 هيلقتسردم منيثالث هنرداب

 اءاقرالا ىزئاماضرعو 0 اوط هدف رط قف رطا لجأ 03 اعارذىدرفد أوه هتفطو راض منيب وأ

 هنمترصب اذاتدتغدقو دع اعارش *هتنيفشف حوتل * ارهد ناكدق نأ كش ا تسلف دلفولز ارم نيسسجتاس مف

 ا اعادولا نل:مفةومكنالو اعاضابق :رفتلا لبق ىف ع ىادب قتك ىلع هاباَقن ةينمطتلم سةراس اي ىلع ةسردم
 هسا

 1 : ْ تكمو ةررنزملا ما

١ 

9 

ّ 
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 خابسوهوهبةوفرلاعرزب هع اناسلبط ىتوسكب زحنبااب . . اضن ا هيفالو
 اوخاشو مهني ف بيش لاادبو دع ةويسمت تامو هداقر نام

 ٠ ةعؤرا شع ىلاهتواخلا ًاءشلا#و ا

 ىءازدىرتامأنيسمانماا أب تءمزأذااكمل ا ىلءَّنعمْزالف د« تعّدوذاوسك ىك,أىدد

 تعشعتلامصأ 2 راهم تع د هنأ اولام قد وعلا نماست 3-3 تءردنو نلسااتدرت العب

 هنا هةدئع ْنَح ءرلا 8 1-1 * تعضعضتف ليل ات اعله فم 55 امنا فاسلمط ق 0 يسع

 تعدصتو تءعشال هتنراقوا « امناف لايخلاهّللا دم_هتلف وي تعاعةتفاهلك ىانث ىد#ءأ

 ناتمم هنا ف قل كش * امنذااطذل ناك ول نامابط اًضنأهفلاقو
 ناك رالاؤءاوق تك دفهّنلا هلى -ةذار وطلاكودهف

 هعاجج توك املئمانت د# اناوز قىراايرحناااب اضأ ]هد فلو

 اعيلشر اق ىلع ءلاعاطأف 5 هءاقرتعقرد قو« :موفرسلا توذرو هتوفر ناس 1

 هعانصلالهأ نمىّتفىفانط هب هنفىف ارلئاساذاف دي هعاطوفرلا ىفءافرلا ىطعن ؛ نيل

 ع ثرعاهنفوتو وقل 5 اسليطاب .سحناللق اًضيأكلذفف هلو ١

 ثرع امعللا ا هناظط نورعلااذاف ثروت لبن نم ىكمنمخ د“ لزب م 0 انطوه

 . ثهلي هكرتتوارهدلا+ لعلمك نا تاكلاك تلي سراة توفر ذافوو هذا ملاذا ىدوب
 قزرمااورعدا-الو هلوقامأ دعس دب ىنعمعوطقملك قع وطقم ثامن اس اطل اذهىفل عدنا لاقي و

 ش هيفلاقف ىلبىس قا دقناكو هناسلبط ىفةإمهملاءاخلا مضر ىلسلا نا ارجوب ا اهلع

 هددحتءاف نيمو لكح ف * رمعلاب !ايذتلتا4:ايخلا كنم 5 تمر دقن ار جى ناساطان“

 رظخ لا نه ىلهد نأ سائلا تن 1 000 هتعالوأ كة :كءايرا اذا 5 ربكلا عيديدخت عفن تاهمه

 رايس مهار (قوصسا نأ ةمعملا ءاظلادب 4_ثنونونلا تفي ماظنلالوق نمهدخأ تلاثلاتددل ا اذهو 1

 ةريشبأ !قءق رمالغ فصو قل زتعملا ماكدملا ىخلما 0

 فامالا نم ولا وإةع ع هلارس تربوا ف ذر ش

 فكلابءاعالا كستشيو 0 مهطالاب سانلا هحرجت ١

 ضع ىعم ا اذه ةناقسونيرسشعو تس ةنس ناشمر رهسش ىف لصوملاةنب دععاردالا ضع كد و

 رثآىراقن نم مهولا ناكم هيو هي اهدد ميصاقف ةرط اهمهوت ءارعشلا
 رةعاهلمانا ىف ىساق س نع 5 اهئانيىدأف ىبلق اهذءاصو

 حلا اذهفتسد : ودهسؤنل مهاربا ىلتافوصلا سدي اعيشلا فدشنأ 1و

 ندا كروعتا «*ترطخام قارغلاايصتقاك

 ترذتءافاهت-رحا هن زحنا ده .هتنحو ىلع جف. ىلت لاق

 هلوق ةوهو عملا اذ هنمد برع امهيانث هنايوو هلاحدق رايق كش امر اهل + نمعار ةفلاءابدالاضعبلو 0

 ءاملاعمىرخا هرصعأ ف امأ 5 اهلسغأ تسل ثائر باث كو 1

 نسامح اونأ ىداَعلا تاكو (هبفاك اهىلااندع) معأ هتاددوأ رامتحالا رك *يثىنعملاازهفليقدق د :

 ا ا ا ا ا ااا ا ل سس سو

 ١ هبلانوددرترءاسؤرلاو مهسو ءلم سل تاك هنا تح مهعاضوأو مهيترت فةدداغبلا قار ط ك]سروك نملا ' 0

 ةديرصملارايدلا ىلا رهجت هنا هاد ترالنيعمناكم مهتم دحاو لكس مهرادقار دق ىلع معاودن نواز افاكوا

 11 د1 قل لال اطر لاطال كادلا 1:11:70 817 م7 30 د سنو 2017 000 1092100 ةقلل110 0190999910116 5

 ايدحاملا 8غ

 ةيسس رزام لآ م 2 هنرداب 1

 8 د دملابناخديزت انتاطاسأ

 هتفيطو تراص مروا زا ا

 ءاضق 0 ١

 ءاضةىلا لعن 3 تلح

 ةكتسمءاضقلاش ق#تمد ْ

 دعافتا د مىلاعت هللااهف مث را

 لسرأ مم هلثم ةقيطويهنع |
 امان قاطضم شرا

 نئمون ناكو ارخ 1لوتقملا |

 ا لا
 هتفيطوت د زهنعداءالق |

 مهردتئام مون لك تراصف |
 انا هتادمم ناك ددو |

 كيحفسُفُمب المت مالاص

 دوج مول لاري اريثك انذاطا |

 . هللا لماع هئاضقةقةرعسلا |
 هئازس 0 عار لاح 1 توارت عم اك هريغب نواثع الو لاثملا از ف نوأ معتس ادب مهمافارعدب زبرضةاكأالوقد رقيرضاابا

 7 ١ نما 1| ناس : أ ىلع فقو هنا ع.طاملاهذهلمعيلءزوك نما ىودجلا ل حىذلا لصالا ناكوب رضلا ةرثكسا اهدلح

 لضفلا باب رأ نمو)* |
 ززعااذيعن دمت: دافالاو ١

 «(هداز ديعع ر هتشملا

 ءاراعلا ٠ نمدول أن اكحص 0

 سشءص ذا نيفورعملا

 ةشطئطسكىلا هد ولدقو :

 عجاف عاّقبلا ضعي باطل ا

 دوسالاىدنس كوااابف ا

 ىدحاب سردموهو |
 لعف نا.ملاسرادملا ا

 ةسردملا قهسزدإ ادعم 1

 امزالمراص الفةروك ملا |
 . مادخئاتسلاة.ناز وادلق |

 ةدافالاوس ءردإا ىل_ءاهنق

 هدانأو رهدلا ءاننأ

 ةداولاب مودرملادلوو ا

 نيسئلثا ةئسةرول 0

 3 سو نس رسعو

 مجددا ءالع ىلع لغتشاو



 3 0 ةيليطنطسقىلا ءا

 ىلعأ ارق .ةزاكاقا انس

 هداز زامغعفورعملالول
 راص مثنانس لوما ىلع

 نذلاربتىلوملا نمامزالم
 مناع تاطاشلا محم

 اشاب مهارادسردع سزا

 ةسردم منن شءوةسمخت

 نيثالكثرقيتعلا عماجلا

 مهن ردأ ةئدع امهالك
 ريهشلا نائسة_سردم

 3 .كلطنا اهل ىسكشك

 :ورعملا ةس ندا معة ةيدملا

 هبسو ربدس ورك ةركسامع

 راد ىلا لست مني سمع

 َت راس م هنرداب ثيددلا

 لقت ُ نيتها مقهتفيط و

 ناطلذ لا ةسيودم ىلا
 قشمدة فك لعناملس

 ءاتفالاب لن ذاو نينا
 دلقم رابدلا هذه اهف

 ةنامسمك سما تررءاضق

 نما ضاقلّوأو هو
 اهفىفوت د ةوىل اوم اةرحز

 ٍ ساق سوالا لق
 :دفعلا ئذرهشقءاختلا

 نينا وتو هيي

 هللادج 0 ناك ةنام«دساو

 اَمَمَحالضافاملاءىلاعت .

 لوطلا ديلا بحاص امة دع
 مدسةلاوةنسدالا مدلعلا ىف

 ةدرعلان وغلا ىف خءارلا

 رئاسي ةماتلا ةكراشملا حم :

 تاقيلعت هلةلوادتلا مولعلا
 ند عسم اولا ضعت لع

 دقو ا

 هلاعترا لع هدفنا لت ١

 (رعد)هسو رين دمنع

 اسو رق عست تلاشي

 ىبرآ و ميهالد ىمعأ ىلع

 اي

 راسل الع دحلك ب دمع دق ناكو تاك شاق زعااكالمال لداعلا كاما نسا لماكل كاملا ةنباراضحال
 انلوةنسلاع نمناض مرره ا مبءاجدقوداعوةاقشو نب رشعو نا ةنسوخاوأ نب رمشعو عستةنسس لوأ

 تحت هرادىملاةعلةلا نملرغظ كناناالا لزرع اهنعاوعفرو ستي زب زعلا كلا لمت سا دق ناكل صو

 رب لو مهبلغتسشاو هنوسلاحت وةنوريثاعب اوفاك نيذلابابشلا نمةعاجزب زعلا كاملا ىلع ىلوتساو ةعلقلا
 قامةراغهيل ءراجهعاطقاو مسلس ا ىل مقا وهو هنافو نيل هز اد مزالف.ضار اهو نساحناونأ 1 ىداقعلا

 نين مول لك ثد ددخلا عاجسأل هياب متن ناكف مالا ىف ةنوع جاز اوناك الو ةلودلا ىف ثدح هلقبن ل هنا بام ا

 لعَر متاوهقر «بالوهتعلا اسماقاذاو هذرعن بال تاس الاهءاحا ذاراص هنأ ثيع قف رآلاهبلعر عطونت5 الملا

 هجر ةنأسهسو نيثالثوننتت اًدئس .رغصرشع عسب رعاعب رالاموب فولو لث القامابآ ضرس غةدب دملاخلا ازه

 باك ف نص وكلذدعي ى هرساموهنفدودماءةالصل !نمدَد واه 0 ذمدقملاه ةيرعا اق نذدو بلع اعت هللا

 ثيداحالا ىلءهيف ماكست مايكل وتالقك نيل هنىف ةيضقالابقلعتب ماكحالا سابتلادنع ماكملا اممم
 بولأ نب تدلل ريس تاكو كلذريغو شلا فر هابلازح وااباكو نيدا#ىماكحالااهنم طينتسملا
 نورد ةليوط ةدمهئررت ءا ارلاوءاهةغلامزالوثراو هلن كل هنالةمفو صل هانا هر اد لو ىلا هاه جحر

 هضرغناكو ءارةةعبسب رئال نيذالا ني روك ذملا نيك ايسشنلا ع نمدحاو لكم ادقررةدق ناكو هزاقدمد

 ةالصضدعب عبس فن قب رشعةعب رالاءار ةلا نم دسححاو لكراكق ماك تر للك ءداع ار
 ةئدس ورشا الا ىداج نم نب رشعل اوثلاثلا ف ةيرضملارارذلا ىلا اهحن وت متلح تقراقوةرخ الاءاشعلا

 اهدع اوقتطقمت اورومالاك لت تريغت كلذدعي م ع عاضوالاهذهىلع هيراعرومالاوةئاّةسونيثالثو سجن

 ىدحااةْمسةخا ىَذْنم ممر ناازاع دان ندا جت زيشلا قو بام حاس لاو

 ناكوىلاعت هللاهجس ”رهتفدؤ هنلعةالصل تدع درمد>و نبيذ رالان انج راخاهر هالي نذدو تاع يس ونيت المو

 كنان الا قوتو لضوم اية اهدهتو نيس عنو عبس ةنسلوالا عدس رهش نم نب رثعلاو عسشاتلا قهدلوم

 نفدو نلع ةئاهسو نيئالثو فواح هرج نم ءرشعى داخل انينثالا ل كروك داالرغط نيدلاباهش

 ترضحنوةّعب رطل دو ةريسلا نسح ضرب آس ادا ىنمزأ مدان اكو نيعبرالا بابي ران فلنا ردع
 ةثاهسو عب رآةنس ىف تاتروك ذملاس .دالا فور نب نسملاوبأ فوتو قلاعت هناجر هنقدوديلعئالصلا

 ىلاعتهّلاههر بخ ىفاي دركم

 +( ىّةثل ادوعسم نبل. ةعىلأ نب يدلل نيدجتنب رع نب ف سول ب ودعا وبأ)*

 ,ىأن ب مسللا ف ناعمتح جاجا م ءئانماهنأف ىند *لا سو ننال اةعسرت قهيسسن ةيشب رك ذم دقندقو

 ة:تسناضمر نمنع ثالثلا همدقذ ن ملا ارعنب ف سؤي كاد. ءنب ماش هىلو ط ايد نب غيل لاق لمع

 فارعلا ىلعهمي الونةلاهو نب رشعة نسف كل ادب ع نتما ةههسبلا ب 8 ىحا مايلاو لزب لفةثامو تس

 ىدداك هر قارعلا ارنب ف سول هيالو د مد :كىراخلالاقو سوت تالا حاج ملا ىلع فاذتساف

 هللادبعن.دلاخفرصم كاملا ديعنن ماش هدازأ املدريغلاقو نيرشعو عبرأ ةنسرخ 1 ىلاةثامو نر شءو

 الأ تادللاقو لوسرلاب ماشهاعدق ن نم االار عنب فول لوسسزمءاجدق ناك قارعلا نعىرس لا

 لغفك حاصلا ض ما هللاةواطاو تأ أ هيرمادو هنامث قب رخخن صاو هر دق قوفلأ اشودزوط ىدعل لوك اص

 ىلابتك اهلاقولئاسرلات يا كا دبع ةبنع يلا سالو قاسجلالاباعدوعنسودبهلا
 باك بتكو هسفنب ماش هالخشو هبءصأ م بتكم ] لاس ىضف ىلع باتكلا ص 5 هند شب رعزب فينو

 ناانم مىبذش اود كان راغب نأ كاباوهاباكتنلودقف قار ءلاخلا ارتست فور غن ىدتول ىلا هظع ار يغض

 هلذاغف«تاعدض رغودبتكى ذل باكل ا,لاسنر طوبا )!كستماو هلا عن مو اذان نعت ةيئارص /

 فرت او كلذلا + فذ ف سون لوسرللاهعفدا هللاقو ملاس ىلا هعف دو جو هبط ىف رنغضلات اوكا لعحو

 قلاش قا + رغب صا دقو كنلع طدتاس نينمؤالاريمآرشلا لاق كءاروامنهلراق سو الصوان ةلوسرلا

 3 رمدوا

 ل



 اسودعامو ا ْ || هرخىلا اال رقد يك رص اني ناك و15 تاويحساك فا
 ال سانل مارك املاهأ ا ناوند لع بتاكل لاس فاد ةناكو ل ل ١
 اوك امون اهب بعصت لذ : دقو ل سهذ_هلاق ماش ع نمناك ام.لعءفقوالفانطذ ناكو ندرالا لأ نم ةحلط ىلأ نيربشإ ل“ اسرلا م

 الاقمىل-أ مهانفداصو |١ بوثااء كل بلااو هيد كاد نأ لا ذاو تاكو ملاسةجسأ لماع ضابغىلاب بتكف قارعلار عنب ف سول لو ١[
 6 وما مدح مب مف ةريو ا دف ةفوكتلان لعى :مسشل اهلنا دمع ندا خ لماع تاكو كل ذبأق راط ملعا اوىلاعت هنبادجا اوهسنلاو كام اذاىاملا
 مالا بارك ذامو || ىنامعلاب وثلاب ابل 'ةثمبلا ىف مهلاديدق موقلا نا ضايع ىلا بتكف هنمناك اميلعريشب مدن ئاهبليأمو

 اسوهطتغالاناوسالاامو ||: دبر ولم نار كاغو مدي كاسح صو كلو ل والاب املا ف رينا قراط لاتف كا ذباضن اقراط ضايع فرع :
 ٍ نيمؤلاومأ لذه لاس و بكرت نا ىرت لاق ىرت ف هللا فري نيف خلا هتعاسن ا ا
 اسوسموا اسر لعل لهال |١ هترضح ىلاريصأ نأ ”ىكنذأتفا للاسقف كلذ لبق ملفك .اعمسفن قناكتن ائثلازوكنمامكسا ل ؟راذاهنافأ
 ف.صماهئايملااءامىلع ٍ هذه نبأ ن مولا الدهب اومهردفا "الا :اميلا كل: علب# ءامولاف ةئسل ادهم هلمكاوأ

 فيصلاف نوكشنالف || قرقنو مسهردفاٌف ا نيعب رآدشار نب ديعسواأ لمحت لاف هردفال ايش كلماامهتلاولاومالا | ٠

 0 ايحسانلا دش أ مهانأر

 انسوعتلا ا قنوكي.قنامنا هللا هن مسملععجرا أيش فوق خوس سان ميثلل ذا ىلا لاق لامعلا قاب ىلع ابل ا ْ

 انيبأ ئيدالبل اناكولذ 1: لا اومالاب بلاطتن ا نمريحاءثدلا بلط فن أ سنو كانيلعو هل لعةمعتلا قيتوانلاومأ ضعب ىفانسفنأ 1

 اسو رع مزق ةذهتناكل ١ مهل لاوم الا لضخ وائسفن آت هذت دو لممتفاني اوضي رثب وانعا اوسعاقتفةفوكلا لهأ راحت دن ءتاص>ح دقو 1

 واورسش نم ىنهلااب مهذعأ

 درت موو روت

 ممول ريغانشبلام ان 1

 اسورب ف عست تلئان انثل :

 ١١ قوراط ت هر عنب فسولا م | ان هلافوهعدوفذه.اء لال ذدلاةىلافا مواك أب او ا
 ا دان نم ف سول حب ردكس ام نأكورن را رشي باذعلا ىفوسمنمتامو 0 هام ميد وداخوا و تاذعلا ٍ

 ]| تلط ةهتجنرت * قىرسعل اهللا دبع نيداا ري نم فرط مدع :دقو(تلق) مهردعل فلآ !نيعست ةنايسأو
 3 ةعندولا فعمل ىيرحاموروك نأ ار عزب ف سون رك ذىومغلا ىقثلا رعنب ىسع ة ةجرت ىف مرت لةودنم ا

 تاوخنالاةءاسست ىف (هلو) ١ ناك كلملادبعنت : ماش هنا مهرابتتأو فارم ”الاباسن ا تاك ىف ىرذال. لربات ىدع نم دس ركون أ لاقو
 .تارسخلااو ؛هلا,نيلثبملا هك الما آو هلاومأ» 0 اهتمعماعدشفهنغ هلت امن رومالق ارعلاريمأ ىرسل هللا دبع نن ذلاخىلع رينثدق ||

 ( رغش) 1| ت وكلذ قشأو هلو "لع رع باشا متدربة وده ركب است ماشه قحق هنانسل قاطب ناك هن ا هنمو ١

 ىلخابا ارعتلالف ]| هق ةفوكمأ اىلا هياكك أن منيثالث لبي نأ صن ةامحمملا مانهترتكت نول ىلع هإماع قةثلار عنب فس 7 ا
 رثك الولت ىلع ١ اهتماس د رقضرعفأمول رشع لعب .سفةفوكلاىاراصت>فسول حرت كار ءلا لع هدهعي باكل عمبتكو ْ

 لئماب متعئالو ْ ل و فيصوفلأو ١ ق.تعءسرففل هبا |اىدتهأف هدلو ارنا ىلع ىرسشل ادلا فيل قراط ناحتدقو ا

 ريستالو + ز ىلع ا مهن او عزوز رككا اامودتن ارا هللا ةف قراط ىلا ل-ر عافك دريس ذ وبا.ثاولاملاىوس ةطاصو

 00 نال ارهدلا تاق 1 لح دف لعفذرمكم نم هم هيلع ردقن مهلع مف نييفةثلا ضعب صاف فرقت ى ىدز 000 .ونراصو راغشأا
 رس الورش ع ىلع : |١ اذا رقد ىصف ف سول مدقتو ماقأ ذره مامالا أي حملا قفةماقالاب ن ذولا صار حن لا عمر بسلا فسولا
 زافنمتدهاش كن ا ةذيبعوت أ لاق و لغتلر ردّعلاتاواوذ. أ ةاههباكت او قراط وداخل السرأ را مل" كاسل اسوةعفا لال ١

 ١ مول هللبتو فسوب مدن مهر 1 لعهتا كأن ا [هك اصف أ دا فسوا سدح

 1 ريا و قاسل هر تنهرئش غ نععجرالت نك ا 1 تلامس ست دلل اذهلبقت

 راسلا نم قانعأب 5 9

 اك ارداتكردأ كو
 شالا عم احاضناو ْ ل ع متاهذحناب تأ ىنئمؤ :امزلهولوأقلاملا اذهدوف* طعأ نيحمت 1 لاقفا دلاخدلا نباح
 حاصايريدلاب لعق 3 معا منألاتفمدنع سا هنارك ذفلاملا مهنلع لا ةرافاعا لانا رسع اناواقفوئاف سلا حراق

 سلات كوهرملا 1 د .[ةعستب ىضرأالهفاوف لاقانعجرد_فانافاولاق ممنمأ ل تعج ر ناد ميلا عججر الفا امان مبحاصو ١

 ا : حاتةمرتصاناف ١ دس ىباجلوم سرمد !لاتف م هردفلا ف اا ةثاملاع ومهرد فل فلا نيثالث ةرك دفاهلش مواهل“ ءالو فل /

 هىفرتكح نمزف(هو) ||| لاقو حانأو ببن علاىلاىبتنا ىتحةدسجاوةماكتانمادحأ ملك سؤ نولا ىلع هن هنداتالا ىناذتسات 00 رسقلابت انحلال ا داوي رغةرمملا الث هنشامان كت سوا ءأر 5 ةفماشهب اا اناتارعن فسو دل ارحانأ ناكو 0
 1 ا ل دل ا 15 31 ناب فا نا 11 اودع 1 سس ل ئ3177-15511515:572: - قوف ءأر ءأ ءتكلاب ءانتءالا ١ ا ارعلاقد ر ط اذ دو ةنب دملاق 11 رطاز_ه هلل اقف قب راعل | نع هلأسف اذوهت اقف كايد نأ سراب ا 3

 (رغش هس)ءالعلا
 ( ىاث  ناكلختبا - 21)



 م
 1 بسسسصمو هش ىلع كامزلا راس دل
 عقرو هرهظ ىلع قاتسا ملي | !ضعبىلاةفوكسل اوةريدا نيد خان ىتسح ماكتب لذ ةرمع ماياب هذسهامهتناو عاقبلا بحرلابقاضومبا
 مدقريغدهعلاوةيرغىوت * انبتفذةنأ سعل اانةةْملا لاقوىرخالا ىلع هاج رىدحا ||| ىلغأراعسالا فراعشالا ىرت
 لعفامت مذ ىرسل ا اذلاخ عم :ارصنلا نبا نع هإ سلات لحرتهأن 3 هلئاس اناس جا سرس انلاق مث عاب امدسك أ أعرشلا لهو

 للا ةفوكسلاب سانل ا عطب وهف ةيني نحن لام قراط ن نعول_لاةفاهملا ب رفن كش اة ىفلاقفدلاخأ اد :ىةعوهرتاو-تزاح رد
 ءاجمتالن و طالسلا *كة م رهط ىلع قلتسام مث تسون ىلصف دهسا لحتدوةبحبرلاب خا اناق بكرم ل>رلا نع عايرلبسامتاهتياعو

 تعقافدابزيرتخواو | مئاون ذاق ملا مدلل خي ةتفوكما ىذئمو راحه ديبعتب داو تا ا اليت دي ءار داش نانو
 ناكوف سو مدقتودأب 0 ةريمالاوخأت دايزاي تاقفهحن سرش أ, فسو لاقف مدةتبادأز رسهذنف هةر عاطممأ هاىضأدتل

 سانلاءاسىت-ةالصلا لهأ قرغتاف حالصلاب هلاعدف هريحخا كرخمأ مع «ااملاقوةةيلغلااءدو هيلع ئئأو ىلاغت || اوعاضاىتنىأو فوعاضأ هللادجو ى ماقام دقتورع هلا ىل سف عقاو باذعي لث ؟اسلًاسوةعقاولا تعقواذا ًاردفاحصف اريل ندع ىداويلا فىدانب لضفىذق
 دو 00 م ىلأ نيهللا دبع ىلاوةرصبلاب درب ىف نب لال .ىاو سراشب ددلولا نب تابأ ىلاودلانىلا ثعب ىتحف سون حرم مو
 لتق تح هرقافدنسلا ىلع ناكو ةناوعنب يدا الا مهعيج داالاع لزعب نأ ماشهرصأو نات ةدرب

 ريمأوهجأ ريمأن م دو عدلات ضسوبريمالا هلل قدا ام ورهك اف هل" ةددسأو مول ف ىلع تب دب زووه ارو ةنالس ا بستما
 نتكفاط وس نيثالث ادلاغدبزب ِن رمطو سدح فس رب ىلع دا بخت مدقالف للعرس !اللاغف مالي نيئمو ءلاأأ دافأ و هرمصع ءانلع لع
 1 !!ىباف هلايعو هلعش هل ماشا اوأذن كةنعزن ضالة كوش 1 اس نئلادهعهللا ىطعأ ف سول ى ا ماشه هحولا ىلع لر#ودافتساو

 مدا للا طسب ىفاماشه نْذأتس افسو نالبةو ماشه تام ىتسفُت ؛اوصلاوزغباعشملز , مك نمامزالمراص ىحداتعملا
 ثعو ةدد أوو سه ذ هن ذاقهنم هلاعيلاوهبل اراصأ ل جار ناراسكستا,لتعاولسر رلانةيلع لى ّجهلثذا

 رطل نا لع ماع هناعدف ههنا يل هاج دل ىلع أ نأ فل-و كاذدهش ايسرح

 دلاخدا ردلأ ردحا ءامس عل ن هاكسلا نناايلاقو فسول هش ى ل دل ةناذعلاهباع طسا 0

 ناكنكل ىف ا دريعت قوسالنلنادااخ هللاّمف لاق (دلاختج أ ىفمدقناك تاق) روهشملا نداكلاود
 مارهسشرشعةيناسم ماقاق هس ىلا ادإاخدر لاقرب ها عيا :عمتاقر هنا ايس كون ناك اعاعءامسلا

 ةمددغ ىرداقلا لولا

 ةسردع سرد ةركذتلا
 ةنيدع نيئارسقلا سر

 دا[ ممن رمشعي ةسياطتطست
 اسجن اهفهتةطظوراد
 هذآ نمةعاج هعمودلاخ رخو ةنامون , رشع وىرحاةئؤسلا دة س حا 0 انتك جادا ةس ردع : نب رشعو
 رفضصو مر اود اذوُودعقلا اذولاَوُع شبام ماقاق ةفاصرلا ضرأ نم ئهز ةيرقلا نأ ىتوهريغو هب ردنلقلاب منيثالثب سس

 نب ل نب نيس ا نب لع نيدياعلا نب ز نيدي زجرخو ىدعن مثيهلا لاف هيلع مودقلا فما شه هلنذايالو دو#ة سردم ع نيعإ راب
 اواكدق عب ؛:نمتيملا اًذهلهأ نا ماش ىلا ىف بون بتكق رع نب ف سول ىلعامب نع هللا ندر بلاط ىنأ امهاتلك ني سمختاشاب

 مهسفت 1 ىبحلاو مالا : مهاوق فارغلا داخل اواسإة هموت تو و3 200 ىتحاع دودحأ وكله لقت مةيهح اةيايطتطسقو
 نعلأس 1! وهذ قار طلاذ_تردما# اللا :يرقلابما مامون نذااا بز رتاموتفالسفنا باطلا تاطلسلا تن ةسردملا

 ىلا مرادكساب نافاس
 متاع سرادملا ىددا

 ل تاطاسلا ةسردمىلا

 صاوةعاط قدم جالا, افا دارا ةاعبم .وَكل.تاصردكوتنذك ل وس سراأ ماش هلاعف رابخأ /

 ن.لالم : رع نب ف سول صأ ى :ثارملا» نسحلاونأ لاقو قشمدىلاراسف ادار عار حلاو سرلا

 مهردفلا هناا مّطف ىزعف ةرصبلا لع ىرستتلا دلاخلم اعلالبناكو ىرعشالا ىمو من نبةدرب أ

 ىرخلب كا وفرعن جارد هل ىرتشي نأ دارأ همال غنا لايف ماش | !ىلا برهوامكرم د ًافال. 1 و ىلا مثديفوصأب اب رباع

 ريسمأ نمافوندأ لاتف سعشلاب مي .قاف هبرض أفرع نب فسول هيأ ف هب ىدسسسف هبرضف هةرحأ ار دممالغهل|| ءاضةحلا م دادي ءاضق
 ةرانامسلل د درب لأ تهللا دعم وأ لاق و هان تح هيذعف فسرت ىلاهد ١ ويف ناطام ىلع هلفنيئمؤملا || ىفاس مابس .ماقىوت 2( 0
 لاما لد لل لاكن او تامىئح ناوسلاهمسغفاتنم هنرأف سول لاف هعف :رذف وم اى ىعسا تا ةنسةغاىذرهش
 ارا زعل هللادبعباذعلا فلوتةلاوقوملا فما .ةرذالامهنطعت وكوملاف يدا عفر ناس ا كاك (ةئامعستو نيناسعو
 فسول لاّقذ الامهساعت د وول ا قدمع# اعفرب نأ ناهمسلا لس ءؤاهدالاالالبل_ةفامىوعنلا سنون لاقو بتيط سذنلا ملح هّنلاهجو

 هنالوز ق١ نس اص 0 ىس 2 لوقت ادالاقو اًتمهلعدص هرعون ام ىدهمسغف ىلعذ ونص أ ه2 ا [ىلس قانا

 مداعل فلتر اثم فلكل
 هد وبسبب ب املأ َق بر راك

 1 املاسباذعل اىلءثالالب للا سرر وعر نأ نا لاب واهم سف افا نوثالث هلع حرف



 رعشالاز: راوس لوس فول ىفوهيفواهعضاومىفةروهشم فاش أر د ملمسم 7 0

 1 كاباقل سترسل و

 انآ لربه لسسترىفىنعفو لهو لاف لس: رنعت نأ لأ لال هللاقهنعىلحا ملف هيلعةظيغنملتقالوةا]

 ريش ىلع ناك اضن أ ىنث ادلالاقو ءارضالوءارسف كرش عدناموت نالوا لستر فرعأت نك اهأأ
 ىلعو فبعث كومن جرا دبع ني دانروناوك ذنبنانولس مرؤنةبتاك ناكو ىراادرعش ننشاعلار غال

 رعاشلال ودب هنذو بتدنحشاحو هسرتح

 بحاح جاح يجامل مب لاكتلادب دشريمأ انانأأ
 : نب حالا ل .[ عمذ خا دق نأكر جنيف سو نا يغلب قش مداجر ال ا اسع ب م ءاقلاونأ اتذالالاقو

 1 فوط ى مضه1ا كلام نيرا ىلا عفدف ل اسال وخلاف لاملاهنمبلظ» ويذ»عل قةثلا فسوا

 هلنذافاهلاس اى ءغانمف نافرادلا هذه لذا نعد فو لامن نانأن اهلرادىلا هنىج مناف الْؤعم ناكو هن

 هلرءنيح ىلا كاذ ىلع موكاشملابسانلا زا ورومالا ف ةرسشل اوةمارصلا فف شون نب جا |هن اهنأ | 5

 قا ةيح صنف امهرد نزور نبفسو نا ةرصبلارابحتأ باك ف ىريمتل اة ” رعت ١ دو

 قامومذم ف سون ناكو سانلااهبرمضطوس فلا ةثامتب هلا كا قىصافاهلهانرمضف قارعلاببرضل ارود

 ءاوساهانذاواهاصقأ تاو + هثامشجت ىلع سانلا آمر ناكف ادا < ءاكوةريسلاو قلو ئيسس قجحأ هلع ةدلبب ةيتوتكبلا سردم |

 ماكتف ه هد د رقىلاةند رق نم هركسلادفنفركسلااهيلعةني رقنا كلا علا اؤىحاشن لظااهتملك 8

 دفتاماكفركساااهف طئار كان + زانخللاتاكف تواك 1 , نسانلاو طوسةئاملثز امكن اب رضفا ماك أ ١

 بلطت لو شن رقلرانملا ل سعت و تاكل ثع كلما دب و ملاقهننأن ءىلكلاةنا اوعنب ميدل ىوروداز

 جا ماب وعيب ا ل ب الا / لثكاناعرلا عرب ملو م5 لثع تارثلا

 لاف هللاعفهللالام تاك ًاهتلاودءايال.عءالو ل جرار عنب ف سون لاق ىنمدالا لاقو نكلالثع

 رابج سلا مو لك ملط نم 00 ةئماَق وادعي ناسارخت دكا

 رايس نير صن اهلارصت راما 3 تيقلامراسأ افون أ ا

 ةضماغةرذح قلنا ليقو ليطتسملا قل قالاو علت فدحاذار دغلا قلنانا حاصلا باك" َق ىرهولا 1 1

 ةقفارعلا ةهرالو ىلع ف سول ر ساو هنرسز وكت هتيحل تناك ا مهر عص ًاوةيل سانل املفعأ نمر عب

 ا نبى سول ظ

3 : 8 
 ةنعالا و نحكم ددقتملا

 ةدعبتكدقو نب روهشملا ||| ىسنةرلاس هيزعف كلذفلوتلاه_:لعددر لالي لعحو كل ذءرك, هنافل تر لوقت ن
 ١ وهوتازتسعل الأ ن ٠ مدلل ذفلوقلا هيلعرركوهللا قت ا لستراب هبا قل !لستراب هلو لسعح و ةرنكوهعسا

 حوضوم ةغبطللا مالقالاب
 هيب ريشلا املا نم

 ماج ف 5 اهدضعل

 اهملان وناملس ناطاسلا

 شضءعدنع ه,رفقاولاط لا

 ردا ٍإ

 دامعالاءالعاا نمو

 «(دايعلا نزيل |وملا

 خيسشلا دالوأ نم تاك
 1 ١ لا

 ىروتتلا مهاربا ىرم ا 1 0 ط كس فسوت ناكو كل ادبع نب نانهلس ة فالق كلذو برهو رخ“ الابابلا نم م حرخو لخدف

 هنناهجردإو ىرصيقلا ا

 لاو هن رمصبق ةدان

 تدلا سوم * مج شلا ىلع

 ةينيطاطسقلاءاح مث شع سا

 دافتساو اهئالعىلعأرتو
 داتعماهحولا ىلع لركتو

 ىلوملاةمدخ ىلا لصو ىّتح

 يواضيبلاى شع ىدعست |

 رونزلا ومال قتنا الف | 00 ل4 لل رت نا تاس اب دز حر تا .ثلاتلًاسولةلاوةغاسلا لاو تلح ذنم
 : هلم ناكر عن كسروا وه يل قل نمعيت ا مهلوقلاقفلا ثمالاباك" قىاهصالاةزجتكإذرك ذ 1

 28 0 لقهيحاحل لاّقف هدءتدعترافهمةك نادارأ اماخ تاهةج نفذ مالسالا ةلودىف ىسمن .وسأى رع قجاو

 < ا كولا طبترام ل ىو بس لاق تافةناش لصفي تادارأ اما طاسلنا تاكو هسقتب لوني تاىضرامد فال سئابلاا نسب | ١
 7 : فسو ناكوهتمامدو هرصق ىلع هبندق توك هنالداصق أو هناهأ ئذلضف ناوهايحؤهمرك ارخآ ب وتةدانز 0
 سرد«ئمامزال_هزاص 23 0 1 ا 100 5 5-2

 1 2 2 1 ىنأ ع ممعت هوو ءاناضقوةمم ا ىنب مانا اةكاوب وىئمللارابسس نن رصن ناسا ىلع لمعت سادورعنا

 ىساورل 0 ا

 داصةسسر ذم م نب يشعل :

 ّ نت رسمعو ةسمحاشأاب 1

 لبي روفغلا هب رتجرملا

 هسا يع ةمرزاتملا

 الفهداز ىو فو رعملا

 نس ىججا_2ا نناةسردم 1 06 كل تعرردقى ا ىلابتك ىالماعناقارعلاريمأوهور نب ف سواىلا ٠ ثعاررح 3 كلامسلاقو

 از رك دوتلق .همالك ىسهتنأ اهم عفت ناام قللاوضرالا نم نوط اام قذلاتات اًةفام_هاؤ قاوقخ
 .ءهعرم .٠ مولد
 يىرح |ه6س ردم نيد الث

 دوجتتةسردم مث نيعب راب
 ةهجااندمعاشا | ؛

 0 تسون ناكو لعأ هاو فال اديد شدو مالللا مم ذب قالاو فاقلادي دشتوةمهلاءاما مضي قلناو ضرالاف ا
 ل دمحم ةيلمطم قمل
01 
 تاطلسااةسودمىلا |

 دم ن ودمىل ٍ ةئامو نيرشعو سن ةنسرخ“ هلا عسر نم نو تسل عبرا مو ا كما دبعنماشهتدم

 اصنالابو أ[ ىاراوع !
 ىز بو كو ا نيدو نيثنث ال فو نيس# و اغن رآ ل يقوتنس نيسمنو اسندر ع ناكوهرعقا مو نم رست 5ضر 7 نمةفاصرلا

رألو ل ءرع نب فسون رقافهدغب كل اديعن دير نديلولا« يأ نب اىلونود.لولاونأ هتينكو لعأ هللاوةن-
 سرا دملاىدحاىلا : ةي

 ملا



 ثاطاسلاةسسردمولالّثث
 نيناش هيشأمأو , ناخدي زباب

 مادو نينس ةدعابف ماقاق

 ىحسردإاو ءاتفالا ىلع

 سمرلاىلاةيئملا هب تضفأ
 نينامثو عبرأةنس كلذو)

 هّنلاهجر ناكو (ةث امعسو

 طوفج ار يثك معلا عساو
 امندلا فراخ ءانتعالا ليلق

 سردلاولاغتشإلا لماكم
 ىوق هللا هجر ناكو

 ناسللا قساطم نائملا

 هيأرةلاصا ل ءار_ة<ه

 هريصع ءاماع ىلءاثرتس#
 نييع ىكدل أهل تاكو.

 ديعىوملامزالسم حاتفلا
 نيس ردصت ىذلا نحل

 سام ىل عنيت اودلاىف
 ةدب راعا هه قدرك ذ

 ىداقلا ةندعالوأ سرد

 ردم تشعل و
 هسمخ نيا ريش حاولنا
 امهاتاحح ن رسعو

 َُح ةيمخلا ةيئيطتطست

 ةدابباشاب بو روأة سو ده

 ةسردم مث نيثالثبهقووةد
 قومطسق ةدلمب كب ءاطع
 فيسلاةس ردم نيعب راب

 مثلزع منيسمخع هرقاب
 نأ طرش انناناهدساقت
 سرادملا نس قل تحدت

 ءددعم توكي و لخاودلا 2

 ةداعلاوهاك هتقوفامزالم ٠

 ةسرودمىلا لن ماهلاثمأ ىف
 تاخ نارولس سس

 هلانذأو قشمد ةسئددع
 مادق ”رابدلا د ميءاتقالات

 رادىلا ل تنا سنام

 نينامثوع هرأةنس رارقلا

 : ناكوةئامو ن ريشعوت سةنسةرخ“ الا ىداصسن ماع في نيشادلل سيدنا مول رولا ذملادماولا لّثقو قارعلا
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 ْ ديزب , نيديلولا أ تناكو و ىتةثلا فسوف نبا اغا نيد ني كلللادبعةيلوتور عنب ف سوال ءىلع مزعد5

 |١ ىلا ترتكت نكدق كنارع نيف سون ىلا ددلولا بت :عفاهعبا احا ىو ني دمت تن ياجل ام ًاروك ذملا
 ٍ نوكش نأ يبني ولدا ءانجلا لمس نا ممتد ارعلايرخخأ ىرسلا هللا دبع يدا نارك اذن

 | دالبلاكت رامعب انيلا هامحتاعف كياننط قدصوانءلا صخش افهيلعشناك امىلاا مددرى-دالبلات عرق

 تاعدقوانءلءريفو:لايسانلا قحاوانل اخ كنافةيارقلا نم كاب وان: ينام لريغ ىلع كلضف فرعت ىتح
 حرفنلاومالاتوس كلذرضأ ىتحمهابا ماشهة وذ هرانتبب لهأ هنانلصواموءاطعلا ىف ماشلا لهالات دزام

 ٍْإ مدتذ هلثم فأر لا نم لمت لامتسن- الاوةءّمالاولاومالا ن نملجوديزب نديلولا ىلا هسفنب ربع نب ف سول

 1 ثلا ادبعةيلوت ىلع مزعدقد.اولان اهرب وال ل ىطينلا ناسدهبةلف سوح ىرسقلا هنا دبعنب دلاخو

 || ىدنع ناسح هللا ف ئثىدنعهل سيل فسو لاذ هتراز وسم حالصا نم هلدنال هناو جاجحانب دم نا
 موعلاب مسعأ تن ف سوا دون هللا ةفت رست ذ!ىل اهدذ راقتثش ناو كل ىهذ تش ناف مه ردا نان

 حم هرم نب ف سول 1 ردو ةيوماظعت موقلا امفسول مدّقف لعفذ مييف كا عر دق ىلع اهقرقدنل ءلولا نممهلز ازانمو

 ديلولا لاقف م-هرد فلا فلأن مب رابىرسقلا هاد. نيدااخ ىرتسد نا ىريمتلا نجرلا دعس نابأ

 نمودئلولال !اًوذ مهردفلأ فل نيعرأ كا مقداوأ دااضملا عدا هكدا الام ت تاتلا عدرا فسورل

 ا فلأن يسجن هيداتسا نافىل اهعفدا سول لات هنعن مذا [ى سول لا ةف ف سو: لا ةفلاملاا ذهكنعن مدل

 دملولا لتقالوهتحر# فرقاك إنا ءلاىلا هيددقو ءاطو ريغب لمت ىف هإهف يا اهعق دف مه ردا
|| 

 ةرالوأ ردن ضالا هل مريذاو ماش الها هعاط او كلل ادبع نبدلولا نيدب زن «عن اهدعي ىوتو ديزب نبا

 دنج مناك ولو رعلادمع هللاقذ ى واكبلا راح نة محد د نب نال ا درع نب نورهنزب زعلاديعقارعلا

 ميراشلاف ء عا ارصلابدب زب نيدسلولا لثق 5لاق هناف فنختولأ امآو روهجنب روصتماهالو و هك رثذ تاء

 | ىلادملولا هن لثك ةىذلامولا فءارع هلا نمروهجنن روصنمرا سوق مدي ديلولا نيديزب عمدت وروك ذملا

 : وول أ رار د زو اور نرظد تو دح اقةعرس عدباسو هو ىارغلا

 أ| بحر مابأ ةنييماقأ و تارعلابلامسءل!كووقاز رالاوءاطعلا لهالءاطعلايرخاولاومالا توبي ذاق
 || ءاّماع ءلاىلا تأ تح والا قت رط كاسر نب ف سول برشا و هنتي , مايال فرن او ناضمرو نايعُشو

 نمهبلا ل سرافهرتخدنلولا نيديز , غلب و ننب سأ> ةوءاسلا ف زسرلفابهف نيجة«ولهأ ناكوا مب قنتساف

 ْ قانوىف هياؤاخ هتانب و هئاسن نيرةمهلا كل ىلع س ]احاريثكهيلعا اوثتف أ دعبهودح .وفدنلاواصوق هريضح

 ١ قامهانأ هلتق د: ءامهس>دقدنل اولا نم دز و ناكوذب زب ئدنم اولا ىببانامعو دانا زب هس

 | نيدب ان رب تام مهدت ع فو ا كا ا رو هش م قم دن راق و ارضشلا
 0 علا ذبعنم رغن ديا زيءاهالوو قارعلاة بالو نءروهحن رودنملز ع ديلولا

 ور هشلا لوأ تام لههيفريثكلا فالجلا ىلةغاىذف تام اىلاديلولانيدي زب ةدمة قب نوعلا

 ٍْ ل ل !اىذت فورس ةاعلادعب وأهرسثاع

 ا ءاق.ديلولا نب م دار ا هرالوةدمهنح» فر عنب ف سون رساو كلما دس ةنب جا | ثبزن ز رع عاادمع دعت غ نهو

 دياولاتريهارا ملسنو رعالا ىلع بلون رسوب ارفلازرب زال هاب ةيمأ ب لوامرخ ١ ادت نن ناوره

 || عس ررهش ف علثورهشأةعب رأمهاربا هب ةيالو تناكو كاملا دبعز جال انيز زب زعلادبعلتقو هناكم كونو
 ىرسلاهليا دبع نيدلان نيدب زب ناكوري خالامول نيعيس هي الو تناك: اةرلاموز ء ريشعو عدبسة نسخ الا
 اوادشدو مههارنا اركك رهو وقارار كسعودركسع قتلاو دمت نيناو سه رضأ عطانلف دبلولا نن مه مهاربا عم
 ا نويتسلولا نااار ولا تنوع رجلا دهر ةعاج تف ة مار يال -

 || نيديزب اواسر اق امولتق ىلع مهأر عجحافام مب لثق ىلع ناعأ نمادحأ اهب ةسالف صالاامهل لعح و نول
 اباب

 دلاع
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 نيمآ ا نسوان اأن عاج قدس الا اودو بأ لوموك ذئب بدتاخلا ذو هرم د ا

 دلاو ىرسمل اهللا دبع ني دلاخ لق هن :ركلقنعا ون رض ةرهع نب فون او خا "اودمغلاا,نيمالغلااو تشو 1 ةدانلا 0 هز ا

 ل د سوت اوهوتةئامو نب رشعو عبس ةنس فكل ذودلاخةجسرت قات مد 0 زملادبز

 1 ىرتف هند اراارقث قشمدعراوشىف هنو ري نابدصلا لعفال_ب.حهيل- رىفاو دشو هد نعدس ةراونللا

 ا راح فسول ثد ًارمهضعب لاق هةثحر عبد عرماكر امل نيكسملا بسلا اذهلتقئث ىأ ىفلوةتفاريةصاد دج

 وهو ليح ربك اذمىو هل:اق ىرسعلاداخ ني ديزي ك[ذرع تب د أر م قشم دب رح وهو ليح هيك" اذمهفو

 ملعأهلناو ةئامو نب رسشعو تس ةنسةيا ىذ نم طسوالا اسشعا ١ىفلتق هنأ ل3 :هدقو عض وملاك اذى رع

 #(شك !ستنيدم طتشاىذلاوهونيململا امو نيلسملاريمأى وتمالانيفشات نا فسون بوةعن نأ )*

 هرايحتا نم فرط سل دنالادالبب نيكسلا |حداسمد نيدجتمصتعملاودابع نيد رووعملاةجرث ىف مدقت دوو ٠

 هيلع مالك-لاتيفوتسا دقو تاسعا ىفه سد ودانع نبا دي ًاتساوامهدال, زحف يكوهعمامها رحامو

 هلزتقةنتي ةياثم ةيئاطاسلا | رك دئاطاسلا ريك ناش اما عهناو كلذوه كلم ااز_هناهملع مرا ا ططدمو كانه

 رغما وام هرتاس غ نءبرغملا باك ىهتدخ وامباكلا اذهفنرتداف هلاوخأ ع نمش ج راوتلا بابرأ ١

 ْن همسهلعحرفتةت انز ىمست ةايبقل ىونحلا ةيراغملار تاك هلاثماماسضّدَةمه همن ركنا فياطارداو

 رعن رك ىنالدالبلاتاصحانإف ا ل
 دل

 سبدنالا رب زحىملار ورعلا ىلا قات هلدالبلات دهام ديدو هز ومعلاكلامناكو صوسللانمكماهعضشوم ا

 كلذ نم مو ورب انعسادنالا لوا لعاب اجلار وبعلادار او بك !صوىناوشاشناف ردا تا
 هتعفادماويعصتساو هعجاولوهتسا م مناالا مهترب زعدماملااوهركو ةلتاقملا» بك ارمانمةدعهلاودعأ |
 مولع تاط و دشن خرغل اتناكودمجو ون-نمن ,رلملاو مهلا نم حرغلا ني ا مصل نأ اوهركو ||
 ربك مهن :. ا هن اكو نيف ان نيف سول برغملا كال ممتالاوم راهطابثرذلا به ل دنالا :لرامت الا 1

 قى ل رص دل اراعملا فيما لاطصبال ارهط دق تاكو تقو ع رس ق عنلاب رغملاكلموذتانز هلود ول ةنل

 كولمناكو مسهلاتقل نيب دثنملا ب واق فبعر وسومأن إذن م عل ناك ىلكسلا ملظنتانعطو س راقل ال7

 و اراد 1 ل ويف تفوت لطىلان ويفي سلدنالا

 فروع : رم ناكوهرمأ ىف مهعا ران وديا مهوبتاكو ضع ىلا مهضعب لأ را رو.علاىلعةمدقتم هتع رع 00

 هناا اوَدَمَع دقو هتيتاكم ىلع عقافتا عقو وذ ةكسل# مهربك أ اوموقل عصا ناكهنالداب عنب رول اىلا كلذ 1

 امآاذه رولا سال لأن منبت عوتط بتكم تيا تت عاد نسا ارعالا هنولأ مهدصاب

 ىلابسنتلو لمع ىلاانبستتل_.ءادانبج أ ناو زعىلاب سنت لو مركىاتيسنانعتضرعأاكنافدعب | ٠
 ىلاهيف قيست ناتحالذلا للا, كناق كتي سن مرك أ 1 ةنلرتح افانتيست لجأ ا ااةتيشت الاربحت اد ةو مهو

 فت عمن اكسل ا هءاحالف مال شل اوتونثو ْلصال ماوذ نمتئشامتوءجا اى !ىوذدلي اعيد !فتاوةمركم

 فعن تتاكأ هلثاكو دصاقملا مهفديح ناكمنكسل ىف رع !!ناسالافرعت النيغشان نبقدو تاكوانادهو

 لام هللادج رةثامعسل 48

 #3 ) هداؤ رط ا

 ةاضقلاة صر مدون تاك
 تايصقلاف نيك اجلا |[

 ةبصق مو>-رملاداو دقو ا

 دقو مورلادالب نمهيَقوَص

 هيرةسجر ىلاهوبأ لغتنا
 ريغص لفط وهو ردقلا ا

 راظنل انمد_تاوداب رف

 ١ | 1ردودك ةلريم سانا [1
 | اذه اهنم تان حل اةضستلا لأ ىلاقهناريغ رك ذأ يسمفل اًؤمرك ذب مهنكل هريغن مدي دس قب عوأ هنال : 7 ١

 / داعى ىهو لصو 1ايةنسل ]|نمةدعقلا ىذىفاهنم عرذوةئاه جنو نيعستو عست ةنس قامت 3 هنالضفلا
 معلا بلطف هتلادصسر
 هنم ىطقن ثنح ندالاو

 .واعأ | دخلاز 2 نعلا 1
 يا را | اومواَش ملءافعضةنانز مب راملاةالو تناكوةبهاذرلا ىلا لابمريسغ ب رغملادالب ىلع هدالبلارث وم عابطلا هلو عبصأ تح ةسفي رشلا 06 : 00 0 0 8 و 0 . 4 هوم 104020 | ريم مدافع ناو سرع وك ىلا يمزق ومالا تادوسلاادؤلل ةمتاتملادالعل| هرم او

 ساطعو مسار مدسقاهف

 2اس[ 2مل ده هان 1 5 : 0 ا 0
 ِ 0 3 1 د || اهلو-در عن راك بأ انعيضثلاقو تكيف ادة ىةقاناسول تبهذ هدالدفار وعنا عممروك

 ص ا محرو نيفشان نفسو همها هراعصأ نمالح رب رغملادالب ىلع فلسا نا ىلء كلذ مف .ترغملادالب

 |١ ناكوسك اه ةئيدمب رغملاب طتخ اامادةمالداءاعاصالح راذسه فول ناكودبب ونجل هدالبولا
 راصوزيو رب كوملاو قابلا
 0 وا امزالم

 ندلا بطقب فورسعلا

 ا امد طفق هداز

 قنملارجأ ةسردم الوأدلت

 ب نيرشعو ”ةدسامت

 هنادلاىونءا ةدررم

 مودابة سوده نيثالثن

 ف كلا نيعيراب نا

 ةسرذم ٌمَدِسَو را هسورت
 1 نيستا انرساق

 هتسرد ماسأب ىلعر زولا د 2

 !هملا مر رملا لافتا

 ةرئاكشمت زعوترقاوتغر

 . سرادملا ذحاولا 00
 ةحفردملا# تانكلا

 فرقت. ناهد ناعاسلا

 ئددا ىلا مث هبفوضابا اصح



 ةسيئاملسلا سرادملا

 يااا نا سياماول

 ردا كا هتسردم

 ءالمع داعم 0 .رتباهعلا هلع

 نيعو كاذإ ذلهأ ناكوهيا

 هم .ر داع اداديعمدس .ردل

 هباعصأ نم رقت ندا

 روب زملا بصنملل اهب رمشت
 لقنم ماشلاءاضقدلق مث

 ءاضقىلا ٌثرصم ءاضقملا
 هنرداءاضقىلا ءهسورع

 داقاجلا لص تأ ل دقو
 تامو) ةشطنطسقءاض

 تابعش طساوأ ف ةاق اق

 عبرأة نسر وه نم
 دقو (ةئامعستو نين او

 ةدس نيتسسىلاهئس لصف

 بصوزاح نغهليادج نتا

 لئاذةلارام تى قولا

 .هإحطة روف و دهسو

 لضافالا هلع ةرازغو

 ىفالع ةماّعسلان ماي راع

 نسح# ر وصل !ليجافيطت

 نسحاب اًياذم 6 ةريسلا

 2 ةءاعوضومىالخالا 1

 قفازحالاو سورلا ىلع

 رهابلا لضفلا كلذ عمو ١

 هلر م ومالا مدسعلاو

 هنم ع 0 و ثيلأ ا

 نعهزارتحا ةهياعا فدلعل

 هّللاهاماعءاطخلااىلاةيسنلا ٠

 ءارخ امون هفطاب
 ١ ىلوملا نمزلاءاماعنمو)# 1

 #*( ندسح

 و زولل ا ا
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 مه كنوفرعب وهيفكنومظعي سل دنالا وام نمباتكلا اذه كلا ااهجأ هكلاقفةيطب ارملاوةيب رعلانيتغللا
 ىو ذم مهون روم مس مناف ىداعالا ةازنم ىف مهلعحت الن اكنمن روسإتاب وكئتءاط تح 'وكتوءدلخأ

 ضرءافرك اعلا لقال ق ض مهدلب و رافكتلاءادعالا نم ههءارو نم مج كد مجد ريغتالفتانوببلا
 كللاا هيأ لاقفتنأ ىرنا افهنت كل نيغشان نفسو لاّعف برغملا له نم كعاط ؟نع ضار ءامستع

 نآأو قعتس ااذا اوفعب نأ كلملا نم هدب فل صحا قل هنابدربالىذلاهدهاشو هت موشلملا ات نأ ملعا

 فريشت هكلم لص :اذاوهكس ام لص تهردق ملظعاذاقءردقل ملظفعأ ناك البز ح هواسككو بهوتس اذا بج

 الهارب نم كلما ثراوذاكو ومهملاةهشملا مشحتن لو ساننلااءعاج رم ”هتعاط تاك اذاوهتعاطي سانلا

 داقداس نموداس داح نمل اق كلا ليصت# قد رطب ءارصبل ا ءاكس-اورئاك الا لولا ضعب نا لعاو هنرخ ال
 لاقف مد هنالءو هههف تغلي نيغش أ نب ف سول ىلعم د 1اازهستاكلا قلأالف دالح,لاكلم داق نمو

 نم متحرلا نجح نجا هللا مسب بتاكل بتكف كبك لع اوفاو كلذبف تبعا تك او موغلا تح[ بتاكل
 محامفرم هتلاودس , اتلاهمكحو ملا إو عتااس نمت هتاكربوهنلاةحرو يلع مالس نيشان نىسول

 افون انءاقواو ءرتسافةحامسوراثيامرك انانمتوصوصختة حاب ا عسوأ فكلما نم 3 دياباسم كن او كما 1غ

 فسول ىلعهأر 5 نم غرفاسلف مالسلاو كلوانل قرفوتلا ىلوهنناو متاخا حالصايان ءامنا اوحلصتساو
 تا دطملا!تاق) هذالبفالا نوكرالاسم ةماعلا ردنيفشاب نب ف سول هين ل5 ةودن ب دهس أو هناسلب نيفشانا نبا

 ىلاةيسنل اهذهةنك اسءاهاهدعب وابتعت نمةانثم هدر معان مة همعاط اهدغب ورع ورع ١ نوكسو ماللا مفي
 كلاسملا باك قلق ةوح نا هلاناموت نورش عة. املصم نيد 00077 ادن ع ةدملب ىهوتطا
 الفراك ذذقناو ) ملعأ هللا اولاقبام ىلءاهلثمامتدلا ف دج ونالتيطمالا 3 ردلا تدعم ىف موكل امملاو

 ناا اوعمزأو جن رغلا عفد ىلع مهسوفنتوةتوبرغملا كلهه الون وهباوحرفوهومظءوهوم حس هنأك م مهلصو

 لصف مث رغلا إم ىلع هناو ءانماونوك ونيفشات نفسو هيلااو زيك نا مهيبرب ام رفلا كلمن 0

 نبش اوف للا ناو مسول برشا ءافكو هس ادنالا لهأةسبتن مدارأ امور ز زوقك ار نيغسشان نثفىسوما

 ىلغ طش وسادنالادالب تقي و رايدلا لال سوح نشأ ةرغلا كلم ةدعاق دادي حاس داك درف
 نوعملاةجل -رت ىف مدقتدق و ةيقاد هود قمنأك هناقدامع نيروعم اص هوصخخو م اعل و عك ولم

 هلتاددت شنوفذالا تن اى "رقه سها قد يعملاز اماف كلذ ىف تادقىتل اتاسمالاو ةلاغيلط هدأ ع ا

 تارا ءورطخلانم هنفام لعرويعلا لعنيفشات' نيف سول ءاع دس | ىلع هسهأ عج اقددالب ىلإ امف عمط

 انادادضالا لخادم نما .هدنالاق هناالا ان اد سنية او 'رغلانا وراوبلا ةنذوم سنطارغ 00

 اذ-هلزب , و عرفلار رانخاوعر نأ نمانبلابحأ مهلا اندالوأ ىر نالو نيم أن سمالا نوهاف

 5 نمريبكع هدم سل دنالا دال لغتي نئسل ا!ضءبف يرخ رخشنوذذالاناو هيلا اراض امهم هننرع بضن ىأ آرلا

 بتكق لقال كلاود و هيدي نين نم قيتاسرلاو ىرقلا لهأ لفحا اودالعنلا ىلع شلدنالا وأم ةفافنمن هلا
 ىلا شوف ذالا عتضدتف هناق اما دويل راو شن ناهلكوةت نيفشانا نبف سو ىلا دايع نير معملا

 ةيهام ل عنيفا نب ف سو تاكو كيدي ندر زا لهارشاعم نكنوةسيلاروبعلا فعرساف داليلا

 ْ نماودعواوناكدةو داهمللاتوبلط: نرغملا له زوبع س ]نيالا لوامرصر الف درك اسعروبعق عرضت

 0 هنا اع هنزحانم ىلع ازعلاعامجاشنوفذالاى رالف جورغالاضأ 0 انا 'مهسفنأ

 ثاىلا كلرادتتو فل 2 2 وجلال ' لوىلاعتهنلاالاه.سصعالددغفاو -رذن جور هر ةلارقتتساف

 0 وح تريعاسلف مهكام ىلع وهلا دق سان انك يق , رغلا نمالح ردات سادنالاةيزح رحد داتا

 نانا عقاقرنتراوزرب زكا ضنا مابنمريسف لت ارودب الاه[ ا قريع نيفسما 32 فسولا

 رعد تناكوا ماوداتعبالواهروصت ًاردق مهليخشناك الوالج اظفاوأ ارذر زخلالهأ نكرلوءامسلا

 برا ااهرض< ناكو هركسعا م فد ناكت رضى زاهزوبعف نيقسش انا نب تسول تاكو قاعتو اهنم

 يق ؟؟ ؟ت؟ت؟ت“؟+؟غ؟فب07؟7؟©؟)77؟ ب7 ؟ب©ب سس ا

 تناحوو. :



 مد

 فو نااضن أ لاقو مسارف عسب 1 نااكيلنا ىساببلا لاق سو.لطب نمبرقلابةقالزلا مدس نص «رالا نم

 برخلاوأ مالسالا فلولا شنوفذالا ىلع ضرع ةنسلا ىضتقم ىلعاباك هن حدي نيب مدق نيفشان نيل 1
 ريسعت كاذ كل نوكي تأت دنعو كب عامتج الاف توعدكناشنوفذاارانغلب وهياك لوصف نموهب زطساوأ |

 ءاعدامو كاع دةيقأع ىرتسو كن وانني, ةصرعلاهذ-هف هللاعجو كسلا هانزحادقفانيلااهلعرعلا

 حريب الهنا مسقاو هنابغط ىفداز وهظيغ رح شاعمبلا تك امشن اوفذالا معءابلفلالضيفالان رفاكلا

 اممت رفلاءاحت اولزتنولسملااهافاوالذةقالزلا او رص ةهعم نمو نيفشات تاثامث هاقان ىدسدعضوم نم

 هركسعي رهعملا مزمن اذانيغش ا: نبف سون توكي ناوالوأ مها مداصا اوه وكي نأ دابع نيدمعملاراخاف
 لذ واعفو لذ لءاومزءالف سل دنالارك اسءدعم تاتا اعل مهلع ل يعهوعبوم مدن نيب

 نمنيثالثلا نودف شنوفذالاريغمهمنم تلفب لف مهفلةقلار ساو نياسملارك اسعمهتطلاخون رغلا

 مرح ا ىف ءارضمل رب زيلابةيمالسالا رك اسعل الواح ناكىبماببلا لاقو مم مع هتلاوةنسلا نمرخاوالا
 دس ىلعالا مدو ع تاك اههعاست ا ىلع لرععملاعضوم ثا 0 ةنامعل رآو نيعبسو عسل نس

 هدالبىا عوجرلاعمزانيفسششان نب تقسو نام هلاوركشوهوبخاوهومركستساحئانغا اب مسه! نيفشاب ثبا

 هاحتة قالزلا لزت ىتسقاتسو وأةنب دع م ناريغ نم ءارعلاب نيسملاى رحت شنوفذالاةاقالههدصق دنع ناكو

 نباعئالط تابقا ماعلا نه بحرى صةنمةعجلا مون رصس ناك ابلفركمو شنوفذالار دق ىدالاتيسلا مون
 اهلها, تحاسشرك اسعلا قربك !ثدناودوكرال دايعن اردابقة نين امط نع نمانل اواهرث ىف مورلا ودابع

 ترمغفودعل اليخ مهتمهدو ةنهأ الوةسعت ريغ لع ىذوف سانا !تراصو ضرال اتفحروت بنل |عقوو ا

 نيمزهملا فنيإسملاربمأ نا شنوفذالا نطو عفرت الةيهاداهما اوئطو مهتالت اوأساو سلدنالاءا قررفو

 015 اعلا ءاسور و ةح اه ند هلح رو هليح داتا هيىدحأ و نيإسملا اريمأ ب كرف نيةثملل ةضاعل انا لعبد ٍإ

 اهنعمهلعيرفاف نينمٌؤماريمآ اودصةفاهف نيل -ملاربمأ نا اولعن ا دعن مهتل ىلا مورلاتعحارتو قاف“ الا
 نيمبسملاريمأ سا نأ ىلا ىلا متي تاركل الزن موانع مهل حيرفافهياعاورك مهتمه رخخافرك مت ْ

- 
 قد را سصودنهل اف ويشو طدال !قردب لرتعملا اؤا>تدو فال ةعل راعاهز متهم لح راقناد ىلا ة رشح

 هذفن نم هتنث أف هياط تنم ناك ارك ىضتناو هتنعا ىلع ض,ةودوسالا هي قصلف فلاب هيرضءل ىوهأف ||

 الف ليخلا مهب تةدحاوامجاومدةعاوابل ااًودةوب رباوتل ناىلا مهعفصتف هويستلاو مهقانعا | اوطعأ دا 006

 حج أ ناك؟الزان ناكو سنوفذالاتدسصقةر زحلاب رك اسعلا لماك :الفاهنع مسكت رغلا لم تناك

 || تناكو (تلق) اريحت مهيدي | مامهثاثاو هلي حنو هتحلسا نمن رسما مغف لاح وس | ىبعهدلبب قحلف هيادعا
 ماشلا قشمدءاضقداث ||رشعلا ف ناضمررهش فل دقو ةئامعب رأو نيعبسو عسل ة نس بحر نمرشع سماها ةعبللا مول ىف ةعةولا

 ا
 ةكم ءاضقدلت م مارحألا نيف: نفسو اهنعفعتاصح الف ئانغلا تعج تح مايآ سعب رأ عضوملاب رك اسعلا تماقاو مدوأ

 || فسوت راثباسلدنالا لوامتأ رالف تهئا!الوزغلا ناك امناهدوصّةمنا مهفرعو سلدنالا لواماهمرث آو

 َ فدلاهع راضى دةدوساب شنؤوفذالاق حالة واهخارقا نعت متحا وامماس ءرغب تك :رذ لكنا اوزعطف ثارلا :

 1 هنلالزناورصنلاب مي رلا ثدهو مودلا كل ذنملاوزلا تون اكو هحرش دادب عممنفنءل.ءوهعردقا-كنوهف

 || مهروهط اولوف مهل نع مهوجرخأف هياعحأو شنوفذالا ىلع هلا اوقدصو هني درصنو نيلسملا لعاتنيكس ||

 || توام كو ةساو ةينملاراططا مهفتءشنامدعب اوتلف اوه رلانم هياحصأو شنوفذالاباسنالدللاملطأ ||
 || مورلا نمىلتملا سور مدي دابع نبا ساو ةحلسالاو براضملاوة د" .الاو ثاثالا نم متهتادتىف ناك امىلع

 ةنامز ءانلع لعهتلاه سحر

 امزالم :راصو هناوأءالضفو

 دوعسسلاى أ وتم لان م
 مارأرب :عملارب فلا بحاص

 رفقا ركسعل اب هئاضَق
 دوم ةسردءالوأ سردو |

 هتفيطوراص غنيعب راباشاب
 ىلا لسقن منيت اهف

 :تكحصالناةسردملا |
 لا مةيمحملا ةينيطتطستب

 نامملاسرادملاىدحا ١

 تاظاسلا ةسسودم ىلا

 ناملس ناطاسلا ثبات

 لع ملاعتهللا اهفرش

 لزعمتاناثر صم ادنعاق

 مة. طنط ىةءاضقداق ع :

 ىاسعلاءاذةىلاهنعلتث |
 كوطاناةنالو ةزوسصنملا ||| لقاعلا اربك ذب با ىف ىسايبل ادهم نفسو حاج اونأ رك ذوسادنالارك اسعب عمجا انهو شنوفذالا
 م ا ةزحانملا ف دعوملاتاكوءاعب رالا مون قودعل اركسع نم خسر نم لةأ ىلع لْزن نيفشا. نبا نا لفاغل اهيبنتو ا

 ةصةشطنطسق ءاضق ىلا |

 ةفيطو دعءاقت ع ئرخأ |

 . رفصق نام نأىلا) هلثم |
 ل هاوشاحرح هرايصاودايعنناعرممواهفاخن ادى صد ضرالا نك رثواهل ضرعتافتمطحو دايعنا 1

 نبعأ لزرع ةرومعملا

 نيئاقو سة نس رفاظملا
 هتلاهجر ناك (ةئامعستو

 ىلاالئام مولعلا قاكراشم |
 || تءواحتو ضرالا تزتهاقلوبطلا تب رضو اهتيماحاوأ ةةواهوا:دواهومتقاة شنوفذالا | تىلااودهعف ||

 رمكتال قالسمتالا نسج |
 هدنعءاس اواو دحالءوسلا |

 موهفلاو اخغا بابرأ ة بص

 سنئافنلا عج ديلا قوق

 ةعتمالاو بتكلا نم

 هل5”قرق ناىلاباسالاو

 ىباسبلا ةافو ا 2

 ةنسروك ذاق واصتالا

 ةثامسو نيسسعتو ثالث

 تونظلا فثشك نم ها



 : دحامالا 06 :

 2 دوو ةداسإ هيا دج ردأ سل

 تلاعلا كاس ف تل دو

 نع كي ار رمستم (ك :رعام لاسعت

 خان وافصو ايش

 لودفلا لخافالا نمقدعإ

 ْ كلذ ح وتس ذئاحو نيلسملالام تيدفال ردحاو مع رد كد ءسلناف اكو الهأ ضع ا 0

 || دالي ىعتاراغل ان شتتاو ماقملابهرك عم ىضقامةعقولا ذمه نه نيلم ..لازبمأ ىضقاناو مالمسلاو 3 ا 0
 : «لًسوهدالبىلا هيب رعفدابع نب هيوركشف دقي رط ف عوجرلا باطو رككى أن ريس مهمل ع سمأو جن رعغلا 5 0 0

 | اراظتمندملا لجأ نمتناكودماملاةني دمقبل بش ىلافسون ىرهتنا الذ كلذ ىلا فسوب هياحأةمدنعل زغب تا 0 ١
 5 .برخ فيلا ةلماسو برغل دال, ن تلا عئاشبلابنغسلاهين رحت ةرمتسم لعرب لعاهعضوملاراظاف | يار اان ذلة مدع

 دولا ازهونوتبزوبنءونيتاهاكعابضلا ن ا ليلا يت ل ل ا 1

 ْ 0 ,اودمملاروصقةلب ملا بناج فو فائصالا هذه نما هلك برغملادالب ريغو ةتايبشا قرف ةىعتم اوه ا قداقوو ع .ةطسسر املا
 ١ لزئاف كل ذريغو شو رفملاو سوبلا او ب ورشملاو موعطملا نمهيلا باّتحيامحاون اهفوعاهملاون سكلا هياغفف 1 ليملاةعردموو رلاروخلا ا | 3 5 ا

 ١ نما ينفا نبك داأم مند وةمارك 1: نمل وفواهدحأ ىف نيف ان نيف سول دوما ا هسرو ةلنيدك و رسخ

 ا هسفنل لمم ناتعأن هنو رغل وقار 0 ةمعتلا نمء«يلعر هامو لاس اكل: لمأ" ىلع هنوني «ابادكأ نيفشا: أ نيديساولا ننرسشعي

 روص روش َْ ركسعلاب

 00 نككالباب رئاهل وكيت أ دياللا اود هيل ضن ىلا .مالا هذه نال ثان هيدي فال عبشم هنأ ا ذواد ةسردمم نينا

 راتبتسالا شذا نماذهو تاهرثل امنه ىف هد .رخآو افلام فادنأ لرعلاه حو ىلع مهتم زدعلا اذ هنأ ١ ةيمحما ةيليطنطست اشاي

 1 اهطيضودالد اظفحف هتمشر د0 .ه.دت ىم نيفوجالا و ذغبالا أ فرصتلا نمدحلا اذه ىفهتمهت ناك" ن مو 411 ةنس كلذو نهب رأت

 ةهطت اذكهامادموهلا ادماح
 ةسردمدلق مهنا سحر

 ةسردمىلا لن م نيسمتع

 اهمق ة. ماد د_فانسنعما ةدلس

 ناطإ_سلا نيا ناحدمت

 ”ناذونيتسي نا نايلس

 مرقزملا هرهصة يد ركن
 ىو ف ورالادجم حلا

 910911 ا خل شاف ال فحل هل احلا: هلل هل ا طل ف دمت ةنساق

 رسمثءسداس تبسلا مون مانيلا هيراط واياك ليشرلاهدلوىلادابع نا بتك م ماعلا لتلاكهمامااهتمرنشنف ||
 1 هراك لصون ءددصب وهام ىلءةنوعملادالبلا لأ ن مىلط نيلسملاربمأ تااضنأ 1١ىو ردقو رمهنل اهرب مرا ْ اوزلا برأ نموونا تاك

 || هنعهللاىذر باطلا نب رمعي ءادتقا كلذ تاطز اوعبدوتفأ ةءاجناهبف رك ذو ىنعملا اذه ىفهي رملا ىلا ||| انابيلا نماناو زلات
 ْ نيدلا نم ىداتلا اذهناكو هب هنا اود تتكي نأ عا ارغلانبهنلا دعوت اوهو مهدلبىذاقاهب رملالهألاّعف ١

 كف ىقبذرامىلععرولاو 0 ب 00
 | هنعهللا ىذر باطما نب رعتاياوتفاسادنالاو ةودعلابءاهقةلاوةاضقلا عج وججابلا دسلولاابأ |؟ بدالاو لعلا لدم لجدو

 نينئمؤماريما 7 شدلف هلدعفكشدال وة ريق قهعصخ و لس .وهيلعهللا ىلصهللا لوس راسا تاره كلنا ٍإ

 ١ ةاضقلاو ءاهتنلا تاك ناف هلدعف كشدالا نمالوهربق قهعيهضإالو لسو هيلعهللا ل صدهللا لودر تح اصب ا 02
 2 : 0 1 سارتر السلا

 هرعردص ل سه ذ زك ناكواهرعتتء ودمع الايذالا !فونص ىفقوئتمر مالو لواطتمريغهرؤمأأ !1قفادمتغم : نباةسودم ع ننرشعو

 هودع لع هراصناو هباصحأ لكسفأ لاق اذه ىلع  هنامز لكلدال هلل متف تاقوالا ضعف هيلع ىف هاع صنف ا

 0 ا فسول قرط اقهنع مهلاضرالاولاق هنعمهاضر نورت ف.كلاةفالاولات كلذن ماطحلانب , تالا ا ىلع هيددمو ا هزي ويكتكراشأب ىقطسصم

 وهو لحن دف رقعملا ىلع لج رندا !مارالا كلت ضعب ىوامان لاما كا: ىلءدمثءملارزعفس ءول ماق 0 وأ

 الار ا كا تاطاشلاةدلاو :

 كابل درقأ لالتحالا ىلا كلود فلا كتنع :رنم ل جر ىاو ئاصنلاءادهاةمعتلار ؟ثنمناو ةمعتلا ||
 : نأ ىلا ءاّتفالاو سردلا لع

 1 ناطلسلا ةسردم ىلا لقت

 ا نا نمؤدالو مهتم دخل ىلع قبن لو مهيسان مال انش او ةتانز ةودعلارعب مطخرق لوألا ىلع 0

 مدن
 سد وس سس

 ا ناوكلذ نع ىرخأتو ةيوعملاءاضتقان 3-5 نيل كاريمأ ور 5 ذامدعبامأهسلاب

 ا هللا ىل_صهللا لوس ردم لحد ىتحر عاهاضتق ام وكيف مهدات نعم علئاس هنناقلدعل اىهتازنع ل وازن

 5 كانه عمان | ردمسأ الخدتلف مسهلعمقفتي نياسملل د تن قدحا و مه ردودنع نس نافادو لس وهياع

 ْ نيفشأت نى سول ناكو هءانضص و دمعملاو هي كلا ةلابهسبق شدعلا عطق كلملاةرئافنا نولوقي و

 , 1 لتعمل نعت لجرلاانه سم نم واد ىذلا لاقو فارم الا كل دن هن رعمىلعز كنان شعلا فافث ىف هدالىف

 ٠ 1 ١ فات له هناذإقدقعملالاوسأ ن لاس نيفسشان نبفسوتنامث اهطاصمىلعرفوتلاو هتمعر ظدوحتو

 كش تابحاولا بو : نمكلل ااه هنيالوكصا هللاق هيلع لضدانلةرئانعبلا لد نمتاكو و .ةنزاسسهوذ

 11 ا نافعأ ضع نم ذأ عقورب كلذ نفمتبعر ىلع كلا «بسوتسامتدجصتلا نم كا مزتل تنك لاا دتعالا

 31 0 انارتنأ اردوو ل :ةكهعتل اذهب قحأ مهكلمو مهسفنأ !ثورن , مهنا ىلء لدن نيغشأت نفسو اذه كفيض

 ا لحجر اكلم ىلع« تعاط ا ىذلا ل-رلا اذهناتنإ ارلاق رإةروعملا هللاق هتلقدنل اءاغصالا ترث | 3

 ١ لذا هناو لشن عدم فهل مهب اعرقانعاهاكساذنالاة رب زح شا ميف ليتكلهيف ةيعانمطلا ىلا مظن

 ف



 وهو تاطلسلادنءهداَز 55

 ٠ ناعتتسا هير ةلئاذجر ةر ارفع 0 ى -

 ةماشلا قش 7 ءاضودلق ٍ ا

 ىلا لقنوالاةنس هيفثكع
  2 1مالسسالا دان

 ةيقمت اه لدقف 0

 ةسردملا س ردندلف مت لْر

 نكموهامف مرحلا كتف ال شن وفذالا ىف مالا ت اق نادعب ونخقو ًاودضءىوق[ةسنمكا ناكَدمف هم هلا

 محو 3 ارصةى هلا ءاو اذه ك غيض ض دق ىل لأ عمت نالاق موا امز+اوهامودمعملا هللاق مولا

 مسنم قسالى -7 ءأح تح نم نم عدجو ناد هاك نم سأ دن الار رك وه نم ءلكض أب ىتسهعاطتالكن ا ا

 كلذدعي م هلئازخب هدف ئرخت ةنئفس مرصلا از فةس ارح عةرب هللا لواَمَو تن ن1 قفنت ملقط ةرن وان

 كلذ ىلع نمد انو هنمو يسن م قاغتاب انالاؤرت زا هذهيلاادو ءهسقتفرعذلالزانامالا ظاغا 'ىناصس
0 

 0 هدالس لحب رلا ازهعتقي كا ذرنعو دعم سفلتام 6 قس نمهماعو عادسغن ةءاشنامء اذنك انعنةناق نام ا

 مي 1 لاحزيدش ىلع كعضوم ىف مقتوشنوفذالا ن 0 تحرتسا مدعو ه نمنح راس الق توك وهلإلا عصتال يت ءلا|
 كالا ءانتللا 5 م اذ مم نسنتوككتام عسب و زل زلال هاو سلدنالا كوامدنع هلام + ذ عفت ىأا

 2ك لفروع ادهم كلاستدق ةنا ملعاو هل ماعملاهذههتلماعنمد .رواح قك مزح هضتقرام اذهدع لعام لواملاكباهت وا

 لاك ارهظمةماقسل انع عدانل !لدرلاا ذهل مهدح 1لاعفتاذلل اًنفدعماوكم من ادقءامدن نوعملل ناكوتص هرقل اةذهزابتناق ورك را ولا | وسال لكلا يا نمار سدس فوط توتو ماتم أ
 زدغاااغال>رلا هلاقةفضلاب ردع وفل لماعي نمتامركملا لهأ ماماوهو هننا ىلع دّةعملا ناك 0

 نمريخعافو عممضلاعرذلا كلذ لاقف هنواض اذاروذلا سفن نع ل>رلا عفدالهحاصدي نمقخ نيك

 ازهلضتاؤّورحت و ةزصل هلصوودمعملا 4 اركسفءافالو الار ٠ دسامصانلا ك|ذنا مث ِح ا ع

 ندرتعف لحس اهل.ثف ةرخافلافقلاوتبنسأ اايادهلاةعلا هلمدهةفايداغ .د[5 نيفشان" نسوي رب ريدا

 ربخ "الا ىلا ني ريل ادححأ نمةبف سانل اىدعب ةترس ىاقزت ىورعملا تاك-اوهوتاقةتنس ىلاءارم طللاةريزملا ١

 هل !ةودعلار ىلافسوت ريعالو لاق ناكملا اًده ىلع مالك ! مدع دقوةؤدعل اربو سل دنالارب ىنعا

 ىلفذ ةفاعتس الاؤدادسلا
 ةردقلا راغب ناطاسل ادئع
 لم هيلع ءادو نيكمااو

 ديصقدقو نيننس عسل ْ

 ريع رون زملا ناطاسلا

 هاسحل و ىللاهنلع هذامعا ا
 ل »لا ىمظعل ااوْؤلا هعضوم ىلا شنوفذالا عجرابلو ؟ءدلب ىف لغوتف توف ذالاران 1عشبت م حارتسااس زر سادنالاةرب زك

 راو اتاطلسلا ندا 11 ايملف ميملع ىلاكسشلا حاوفالا عمس لواولةدق مهرثك دوف هركسعلاطب او هناعخ*و هراصأ ن ل ا

 رو راق ولاكزع جلا نيفشان' نا ارك ماغاوتزعل طا : دع تنصف املا مالا لعتسا:نرالا فاح لوا .عوامه تام قت برش لو

2 4 
 ريمنمهريمأت ذأتساوةودعلار ىلا كلذاوزقناو ف صون الور <الاممئانغل ان ماونسك لسه مهتراءفمماف

 اههف تتر در وغلا فل ةاعم عارقملا ا ووحدالاو رح ماقملا قف نيفشان نبفسو رك أ تبا ْ

 ودعلا عاصت شعلان هلي فرو غتلان مه 5 7ثاشو.خل اذهل مقتسال هناداهف نونغبالاح رو نياظفتتسم

 المع ار نقع نناهرلا رتكحق شيعلادغرب فاز 59 نمسلدالا كرامي او هسسانتو |

 مهنمأ دب لو هل رك ىدسهنع سفن لوو 5 مهتمه ءلعىدعتسا نفةودعلاب مهقاشاو ب هدالد نم .سلدنالا ١

 مهرباك وءركس عما صا داللا كلشو ندالبلا لحلو ”بزامدابعننتعملا ضرعت الوروغتل يروا

 روك ذماهحولاىلءقبف

 ولأ لوملا بهذ ناىلا
 مقافدواكلنارادىلادوعسلا

00 
 هنامزاناثهملا فرسثلاودحما
 ناكسميو هر ةردقب هيلع مادق

 هادجر ىلالقتناناىلا) | 67 مضي ىه(تاقز ةطورف هو مهلّهعم نم مهلزاةسلسلدنالا كوام نمدوه واع زكى لأن يري ريس دباف |

 ك[ذو نس :دعرسب كاعت نما مناكواهالعأ ف عبي اهثامارذلا تاسمداعنمتعينمتهلقءاهاهدعب ةلمهمءاط واول نوكسو ءازلا|
 نهنتلس ناهعش لئ اوف حثرفاار ؤصلعادانحاد نتاع لحرفابلعردسقب ملف نامزالا هين. تالام ناملاتةلارئاننلاو تاومالا 1

 بحاص م هارق كلذ اول فخ هنمبرغلاب هيامتتاؤود نمك,و اهيل نب ريغمةعلقلاهنتهاورصقننا مهررصأو ا
 قرن ر هاظ ل اذان ةعاولا ملت و94 ءلعضيعفر كى لان ريس رفنمسجاط فلز رب زووهفعطتسافةعاقلا ا
 مهد نع نك, | منال ةنيطح ملف تاكو رملاب دامت ىننلزان مةودغلاباو ةطودبلاا اوس سلدنالا

 5 اهدعغست ونينامع و

 ءاززولا هنزانجرضحو
 فارثالاةماعو ءارضالاو

 عما هيلع ل ضوءالغلاو و رب وراسل طخ نع داع ا 0 7 ْ 0

 نفدو تاوضرلاوةجنرلاب هل ةلوق م .بدغلاةلسنبهنلادبعنيدحتركيو أهي اقل و لاو ناكتيباريكردتلام ا

 قراضنال بولا اراوع ) فان 20 ”ناكلحنا - 47 ( ةالان وأ ىأوا



 ئرابلا هير «بجرهماع

 3 ايعأ نم مورملا اكو
 ةرثكاطوطةمورلاءالع
 عايلاةعسافورعمطو ذوملا
 07 هوص+خ عالطالا ةرْيكو

 نم هناق هياب و هقفلا لسع

 هج .ر تاكو هنأ ا ارك 1 ل

 كيل 0 اممانعمنلا

 نيسعأ ىف ابيهم سأأ |

 ني ادا
 (ل يح دملاو دكا
 دحأ هادم هيراك
 نيكل ار زعل اج رهيلع

 دبع دى اوما عمو *
 ىراضب رهتشملا فيطالا

 ميسان
 ىفادعاقروب زماهوبأ تاك

 مشل اهب وازيداشرالا رئسم

 لاى راضا ادودع

 ع ةنمحملا ةيشياوءطسق

 هدب را هزهىفهرك ذصام

 ل ىلسعهللادج أ رد

 ْنَم امزالم .راضو 52-2

 راملا نجرلادب علوا
 هستئباجوزت ئاهيفرك ذ

 مالسل اديعةسردعس ردو 0

 كوكي فو رعملا عضوم اب

 راص منيع رابهعسمكح

 انا ةتابدقل ١ ضعيبابضاُف

 ءاضقرول ل هرهص وأ
 ىلا هنقأاسنا ركسعلا

 دهتاودجو ةينيطنطسق
 نأىلا هلاموهسض هرعل ذنب

 ةيث اطلساس ردم ]عدس

 ىدحالل القت ٌهسورت
 نسعف نامملاسرارملا

 س”كضىاذ تر رسق
 انندلا ىل_ءآرقو ماسإلا

 موحرأا لعق. م السلا

 مانشلا سلبارطب ايضاق

 و113 ا ل ل جل اة قل تس سسسووبب

 هتفيدمتناكوج راتلافىرفاظملاو هوهبلابوسأملا ناكل اه اهرهشاواهماظعأ ض.ئاصت هلاك ام ناكوءانعلا

 ساق ةئر دم ىلع فسول لزنةثامعب رآونيتسو عد رادزس قو اهرحواهح اس لدعن ىذإاو هو ثلا لعا

 ادب

 هياع ضيقف هءاحصأ هملع ساخنا ىل لات اوةعفارملاربغ ىلع لبق الو نعذب مودال#بل لجأ ن م سولطإ

 رلااووكو أ اواسةرب زطالوامرئاسو شك اسسىلا ارغاصال اهدالوأ لجو اريد اواتمذ هن داو ىلعو ديلاب

 نبفسوىلابتك 3 زخلا لوا منمغ رفاملر كأن ريس نافداع نيدممعملان 7 ناك امالاةودعلا

 ضرع ناو هدضتر صاف ءارت اهييرمأ قمسرافدابعنيدقعمارسفاهكولمن مور زملابقس مهنا نيظشأ:

 كلذركىأ نيريسدءاعضرعالف هلزانف لأ !ناوتمعنواهف لءفتاف هلامو هلهابةودعلار ىلالوحتلا اهلع

 اديقمةودعلاىلالمخلا ارمسةهرصق نمهح رشا وارهقدابل اهءلعل خدم ارهشآ هرصاح وهل ازانفايا اوجدطعب ل

 اهلك ربا رى نأ نب ريس لج وهرب غسل دنالا لولم نمل ةتعن لو تامن ا ىلا اهم ماق اوتاعانلزتاذ

 نسل ىلا دلو ىلا كلل ىضف او لاعت هني اعاش ن اهركذك ”الاعرات | ىقنيغشات نيفسو ناذاعاعذو ساو

 7 هلاومأال اهنلا ىحعابلعلا اوقالاىلا اداقنمالداءاخلاصاروقو اهلحال_رتاكو 0 وب نا ىلع

 هقلادبعني دست خفلارصن يأ ةحرت ف قمدعت ”دقو(تلذ)هوركمهيفاطالو ثداحاطقدرن رس ن ءهعزعر , و

 ناو ني شا نبى سول نب ميهارنا مس ءانروك ذملاتاّكلا عجب هلا نايتعلا دئالق بحاص ىسيقلا نافاخن با

 نب ىلعن تن يغش كو هدعب لو متروك ذا نيفشان نفسو نى عوهروك ذملا فلا لتي راشأ ١ىدذلا

 ةج رتلاهزهل5 ؟اوأفمدقت دو ىلاعت هنن اءاش ناالصغم كل ذر مش تأبسو مهكنلم ضرقن ا 3 ١ ىلعو فوت

 ةعرالا نه سكات: فدل نكمل انه حاس لاف رش اصدنب دمطتحخاىذلاوهنيغشات نبف سول نأ

 سا ا همهم ناكعش د .وعنيفشا' نب فس ول ريمالا |هازرةمظعت ني كه شتا اهنا الار او 1

 مهن ”اًذرا ثواود فورا دا صوسلل ا ىوام عشوملال ذاك )م نماصا اداب , اعرسم شما هانعم)

 سة: سى شك |سةنب دمنيخشان نبا ىنب باكل |اذهفلؤمريغلاقو مم عضوملا فرعفةملكلا نه

 لاق هلذا ماب اَملةف لن ىف س ارينا اءأسع» «ىذلا هيك قدح دن. ناطتاوأ هلاقةئامعب زأو نيتسو
 ءافل ادن دشتو توذلا م عشب سيفنوءارعصلا نمد رخئذلا هلام مماها را سد له التم رص تناكزأ

 كلذ رى دا هرغاأقتاسغا جاوب وه دال لا اس هةانثملاعانلا توكسو |
 هز هءاندىلاهتمهت عمن ون مهغل اك ع نهبهذو وبار ] !لثام ايقدهدعاطا اوتالملا ىلعهسفن تنطوتامل هنا

 2 وفسول اهطتدخافر ربل اند واس ورختلا نما اعف ذ ةريعسص هل رقاههضو مىناكو ةشدملا

 لاز الليحا ممبرَقلاب راي ارت ل حار و حصا ىهو:ةئنالان نك اسماور دودغل ا امم

 رربلا قئواهمةماعل ارقاناهذ_أ مئاهلهأ ىلءقيسضو ماظعل نر ةلا دنا دع اوف نم نان ن ا[ تاكد
 هناطاس ىدالاو ىدقالا برغملابن ا وقل رذعف مهضعب لّثقو مهضعب سيح ت ادع . دنطاو

 ا اروع ل اتا اور رسال استار نا و هانحترسث اكس ا دنالاةرب زخدالب نمهدبب راصام عم

 هج رب ىلاعتهللاهدمغت ىلا ارغل ادماحابأ مالسال اة مامالان اى ٍجغلبو مهلةروشملاريستك نيدااو لعلا لدال

 هب وكمال ل الضو :هيلاهحوتلا ىلع مزعملعلا لهأىلا هل.مو ةديجلا فاصوالا نمهنلع :وهأم عمت

 ضب ىف لصفلا اذه ىلعتذقو تنكو مزعل كلذ نع عجرف هنافوربخ هإصوف هيلا جاتحامزرموحت ىف عرشو
 مسا فية نوللا ارهساةماقلا لدعم فسون ناكو هتدو نا نمت قولا انهى ىعسهذدقو بنك |
 هل ىلع لزب , لو نيس ا اريمأن ىيعمنت ن :.ملوأ وه هو سابعلا نيت تان ط ناكو وصلا قيفدنيض هراعلا ىف ىلع

 ةدماهنمك]متنس نيعست شاعت اهسجت ة نس مرا نم نود ثالثا نينث الا مول ىفوت ناىلا هناطلسوهزب ءو

 قوابفةثا 0 مم هلاثمامريبكل اهم ران قريثالا نب نيدلاز ازءانشرك ذوىلاعتهّنذاهجسوةنس نيس#ت

 نيدلاو ملعلا لها ىلا لبغالدأع اريح رب رسل نس ن وسل الاون هرخملا كام نيغش أ نفسو نيالا

 | ثالث ن اال نف ماظعلا بونذلا نععفصلاو وفعلا بح تاكو مهيأ ارنعردصا د وهدالب ىف موه دمه

 رت



 ةصّر نما م ضاق لّواوهو كيليك ا 1 1 ْ :
 ةنساههامضاف فوتو )ىلاوملا ا رخ“ الا ىنتونيلسملاريمالدمق لمعن ال عرش الا نواه رتب رانبدفلا مهدحأ تف اوعمجار شن
 (ةئامعسو نيتامثو تس 1 راني دفلا لاملا ىنةمىطعأو مهرضح افرك هسفغلبف هدالب ىف مسخ اانهل وعاسنلا نس نمتناكو

 هظدح هلق مموححرأا ناك ١ هتحوزجلا هلسرأ مهملا لصتالىذلا ازه ىلع كلام لهاحاب هتدو زوعىدالاةورخ الالمعتشاو ٍ

 سفنلا اح مواسعلانم ( | .االاءز_هىف تاك امهات لاقو هترضحأ تاد>اواماعط مون لك فيلا لمحت مايأ ةثالثةه شف هتكر تف
 رو م نا لإ وك ذملاىلعءذاوامأو هتقلطأ وةوسكو لامع هلّترص ا ودحاوئبث ءاسنلا لك هلت لاف دحاواماعط لاق
 ةم عنلالوزئمولئاغلا ا نيعستوتس ةنسمح ررشءعىداحهداوموةثامسجو نيثالثو عبس نس بح رنمنولخ عبسل ىفزت

 تودع اك اذاناع ل حل حاووي ا كك ىدوملا تشو ندمت رشق سدوطرا لسا
 ةج :معا المو 1 رود دملانيغشاب نيفس ءول نا لعن ماهذخ الة رخل ادالبل اةهحادصأف هرك ذمدقملا لع نب نمؤملا

 ردعلا ل ضاقآ نمو)# ١ هداوهباعكأ مدمر وك ذا راتلا ىف مئانث أف نون نن ىلع ف ةوتفةدمازه 1 ماقاولهسلا قاوراسن اتا او ع وو تلاع ةلاف ف توكل نيذش ا داو سول نى ءريسسف لامس |قز رط ىلة هراستم دان
 00 رداوفو ناوالاو ١ لايجلا هلثنادو َنِمْؤملا دم -سأ ارهطواسد تاكو 0 1 ضلع نشات هيدا تان امو لكن ىلا

 فسول ىلوملا تامزلاو . مهتلودنا نقتو :روتل ار دنتساو لخط ندم فاق ىصعتال م وهو: دماصملاوةدلانتوةراغاهجفو
 نانس ىلوملاب رهثشملا : ا 0 2

 0 د 3 ا راسو رع !ىاهنمبكر ص الا ىله باغ نافهر ما هلع نأ دصقورل ا ىلع ىهو نارهوةنب دم اق وريم
1 

 ١ ( 0 ص 1 نرشعلاو عباسلاة ليل فوتو دبعتملاهيلا ىوابط اي راهالعأب وتاكلا باص ىغستر حلا ىلعةون رتارهو لكن فلل دم ١ رهاطىو دالبلاة قب وماشلاب مهتلود ضارقنادنعسلدنالابةيماونبتماقأ 5 اهجمقي سلدنالارب ىلا هيما اوس ةمصقن هلل هيج دلو
 2 1 1 2 0 || نمةريس ةعاجفف متلنارضعل طاب رلا كا ذهل نمسا, دعص ةئامسجتو نيثالثو عست نس ناضمر رهش نم

 5 0 / ل ب ا ىلا اريسنملسرأ هنا قفتاوهتج رن ىف هنرك ذاكهنطو ىهوورحات ىف هعمت نموا دسبعناكو هضاوخ 0

 هييساو 522 0-0 3 5

 نايرآكلس ىف لخدىتح
0 : 

 نس ود 0 ا 1 2 1 ُ 0 5 ءالإ٠ :. 55 35 3 0 7 0 ىلع 0 كسر || سرفلا ىارتذود#, ورانلاسرغلات ثمل هءلع ضك نلادشوةسرفاك ارنيغشاب رقت لالهلاسهفنذلا َُك 3 دارعت_نالا ا
 6 ذأ ملال م 00 ا : ىواتفلا نيدلا 0 ىلباا | قىرحامم-هلولعالع هر[ ةرحان ىفهركسع ناكوهعماوناك نيذلا ص اولا لّتقو تقولا فنيغشاب كلهو لع 2 5 0 ا سرفل ارسكسفرعو ىفةراقع ىلع رحل !ةهس ىلا كل انه فرخ نم ىدرت ىتح ماعلا هكسلع لوهستعورل الزان
 نامزالمراصر لالا ١ ع تاسلت لا ةحوت ملول ف لع 0 دو نثق داتا 0 ا مل اهيفىذلا عضوملا كلذ منو نارهوملا لصوف نمؤملادبعىلا كل ذب ريك اءاجو لالا
 ملعم دل نلا 1 ةنس ق3 شك !صدصق منام دجتو عب رآةنس فاهزش ا واهرصاف_ساقىلا هوت مثسرف طوش اهب

 2 س ردم ناجل سناطلسلا :
 اماه و راصتاسردع 1 5 5 5

 3 3 ل 1 5 نيفوةكماناكو م,تلودصاوخو ناعجنشلا نم ناكو بالا نيريس هعمو ىلعنت قودساهبلا رحاوأ

 8 رد 1 0 0 مهغل اًضالناكودصاوح هقفاول لفهنسرغصل قع !نعوفعد نانمؤملادبعمزعف غواسبل نود قحساوا
 0 : ةثاهسستو نيعل راو نينث انس ىف كلذو رصقلا ف نمؤملادبعلزن محامهواتقفام ميدو مهب ىلفلا

 || سلدنالا ىلاداع نيشان نب فسول نادابع نير تعمل ة جرت فترك ذدقو(تاق) نيفشات ىنب لود تضرقناو

 باك فتار باوصاار )أه للاو ةرودلا هذه ىلعةعب رئلاءتهف هتدعووةرَوَصلا كت لع دال ناتج رت ىف هتدح وىنااذهفرذعل اوضقانتمازهن!ناثكسلا اذه ىلع ضفاولا دّعتعي دف هل سلدنالا
 ىلا ذاع نباح .رذنةلدشادصق :رصل ازاحا ل نيشان نبا نا ىسايبلا فسون اجل انأ فيلأت لقاعلا ريك 35
 روك نالاةعقولا ترخو سوملطب | دصاقهضيضقو هضقيةيلددش نم حرخ ع ةماقالاو ةفايضل اهعمو هئامل

 ىلع هرمتتساو نينانعو ىرح ًةنس ىفدبلا ىضمورخ ازا دابعنب |ثاوددالب ىلا نيفشان نياذاع 0

 ىح نب ر ع صخحو أ يسد مهمدقمو ناضمرره-ث نم نب رشعلاو شداسلا مويلا اهؤأضوف نارشو
 نياق هناباوةرحاو هباوطاح و هودضةءفط ابرلا كل ذ ف نيفش ان: دارغناب اول عأوةسشءاونمكسف ىدهملا باص ع

 كعلو ومد مهل ودحاشم نءةعاج و ىلع نت قدس ااه قارهش :رشع رح ااه هداف نيسعي راوىدحا
 ع 5 00 0 00 5 ع

 دهطااهله !نم امهعلا خار روواه زحف نيفنشأب هحن] نعام ان نيف شأن ْن تعسول ن' ىلع ةهسادوم

« 

 منيئالثب هنرداب هير
 ةيطرطسوناشادوادكةسردم

 قطصمةسردم م نيعي رأب
 نيدمخع هزب وكك أب
 ردا راد ىلا لن
 سراذملا ىد>اىلا حهنرداب

 ل ردمىلام ناعلا
 هنردان ناخدبزت اي تاظلسلا

 كح ءاضقدلف ع نكس
 نيني

 نمورواام



 ما م ل 6 فو
 دادغب ىلا لسرأ هلانثأ فو

 نب اهو ٌودعال دعتس اوهدالبىل ادا ءاداعم هدا |ىلا هراجا و نيةشان' نيف سول همرك ًافودعلادالب ترسهط ةنداغ سدْهَّدا

 لك نادت الا كوامنأكو فيثك شر> ف شنوفذالا خم نيزاقو ى ردا هس نم بحب رف نيش أ لوصولا ليقو لزع مثَكل انه

 نا صارشمهد أو تاك نكرر مثكلا عيجلابدا رعتسالا نم هلعفامىارالف نيغشان نادنعاوعمجا ||| ءاضقن رش ةينيطئاطستملا
 ءاضقىلا لقن مث قثمد
 ةينيطتطسءاضقملا مث هنردأ

 رشبانهكلالو_ولا لبقو

 قدحاف مهلوقهسفنف لعق مهم الك ىلا ىنصاق شنوفذالا نيد وهني نول وهتعتورغب سلدنالا ولم

 نيبتو سلدنالا وام ىلعءردصرغودقوهدالبىلاادئاعرجلازاج وهتكرحب عسا لرتو هب ريلا ىلا ةكرشلا
 توكيل شنوفذالاىلا مهضعب لسراو تاوؤالا ليصع 'و مهدالب نيصخت فاوعسشفهوفافن مهلعهريغت مهل

 اهلبقفةريثك اف اطل واب اره هاريس دق تاكوةدعاسملاوةناعالاب شنوفذالا هباسأف نيشان نبانمافوحخ هلانوع ||| ةدمص ارك [سعلاءاضقن
 رج ازاج ني غشا. نبانا ماظن طاشتساف نيفشاتنبابكلذ ل هتاوم_:معسْلاام عبج ىلع فاوهبنم || هرومعملا وطنا ةيالو ف
 ماسعل ١ 0س ردا سلح وو

 نم ماثفلا هدندتع رمد 5

 نم وكيف ماركا ةإ>الا
 هر ذملاصي تاقث الكدشم

 داعلضعم :وداهسةدنع

 دابعنب !اهملاهقيس دقو نيناتو ثالث ةن.لوالا ىداج ىفاهلصوفدايعنءالىهوةبطرقدصقودْملاث هرم
 نب نيكل. ن هي ادبعاهمحاص نمط انرخددنأ نيغشاب نبانا مث هنداع ىبعهعم ىرجو ةفايسضلابهيلا جرفل
 ضرع افكلذب هل ضرعفاهاب ا يطعب نيغشاب نب !تناودط ئ :رغفدابعنا عمطف هسوحو س هوبح نب شد داب

 نوفئاخ مهو ةبلبسشا نمبتك هتءاحديا هلل اعفدهنعجبو 0-0 ىلع ل عومنمدابع نبا فاخر نيغش ان نساهنع

 رهش رحل ازاح و مدالبىلانيغشاب نباعبح رم داعف هلنذافاهبلادوعلا ف هنذاتساو مهلر واجن اودعلا نم ا 0
 سدنالاىلار وبعلا ىلع مزع م نينابعو عب رآةنس تان دن اللا هدالس ماقأ ونيزامتو تالئةنس ناضمر | دوال عيهش هوركشق بئاصإ

 تالا ميجبوة تس ىلا نيفشاب نبال صوودارعّيسالا اوبهأتلا فذ افدابعسس الذ علب .ودابع نما ةلزانأ ةسج هرم ماغملا اذدهىف

 ناكوومل اتغتلب ملفشنوفزالابريصتساف دابعب ا اوةياضورحل ااوزاف ركب ىلأ نب ريس مماع مد قو :ريثكلا ضع اع درج مارعا

 ءالؤهلصأ نأ هند وبجذلاو هيلع مالكا ىلا جانصق نيا رك ذتجسرتلاءذهفووب لعأ هاو هنرك ذام ||| تيتان م ضرغلا بان رأ
 ءامىل اءامنمنواعتني وةسسبوزحلا ىرامعلان ,ونكس ءاشو لد او ليح باددجأ يهوابس نيريسج نم مولا | لك صصص مواقف
 شيتغتلاوناوهلاولزعلاب

 هللا دب ءدالبلا كليف مهعمط اولاتقلا ىلع ءهضرحو مهعبب نملقأو رب ولاو رعشلا نم وبتوبب وبرعلاك
 ْ مديسقملا يواروعل !جاجمصلارعنب مر وبأ ه ماعم ماقودط اوغرب عم تح برج ىف لثقوهيقفلا نيغش انني
 هباحجأ يعد ىبإ اوهوهم د7 برسو نيغش | نب ف سول ث ه:دحابا ذدوونادوسل ادرج يفت امو» د

 نءافل امن 5 راود مه]ةيس ِكاذو ىذلملا مهوع# ل دلفوسهه وجون وفشل الونولس مسهونيطب ارم

 ناخدمخناطاسلا عماسىف

 ميص» ىلولبا هكي رمش عم
 : الوناثسب ريهشااندإأ

 ه1 و مر
 هلاثمأ ةف.طو نعت فر
 رادبس ردتلاد باقم
 ناطاسل ااهانب ثلاثي دحلا

 عمال برقي نابيلس

 هم م ٠

 راص تح ِكإرثكف م#مم صارم هل عفدربل اورتل اةد.يشل مثلت تناكريج نا لي قأم ىلع كلذ بيسو فاس
 نوةرطمف مسهتويب نعاونإءاذا مهتلَمغ نو د قا اوناكم منادجأ نماموق نأ ةيدس ناك لبقو مهتماع هلعفت

 ةيحانىلالاسرلا ىزفءاببألا اوثعبب نأ عهعاشم ضعب مهملعراش اف مي رخلاولا لا تو أبف ىملا
 كلذاوإ عنف مبماعن وجب رخفءاننل امه دونطوويعلا مهانتأ اذاقءاسنلا ىز فني ؟1«تويبلا ف مهاودعتنو
 | ظفايل انش لاقو_قدعلاب رفلغلا نم مهل لص-ابع هباكربت ماثلل | اومزلف مهواتعف فويسلاب مسيبلع اوراثو
 قدبع ىلع نيرعغم اور ةنوتل نمةغئاط نا مهُعلَت بستن البقو هلاثم|مريبكل امنع رامت يفريثالا ني ندا رع
 وسو دعلا هنا جاشملا قمح الفءإبنلاو نايبصلاو ميا.ملاالاا هب نكيلو مهتورب ىلا ةدعلا مهغلاخي مسهل
 ميسة:دقونلذ ناعففجاليبلا نسل ون فرع الي هاقيسضب ونمت و لاح رلا باث سبات ناءاسنلا
 اولاقوالارءنانفامظعاعج يرّودعلا فرش نلف تويبلابءاسنلارادتسساو نو.مامأ ناببصلاو مياشملا

 ىصاقلاىدا ف ورسعلا
 هموس ىح ىلعدب .زوتادلاو

 نوعبرأدب رم توثالث
 سردلا ءاهفءادق
 قةداتعملا مايالا ىفةدافال و

 ندا راب مهالتاقانوجوتانافىضغو عنل وسن نا ىارلاو توما لاتق نينه نولتاة مهعرسدنععالؤهأأا ىنامإب رييقتلاو تب دحلا
 اواتقفءاسنلا نيد وميسهنيب قدعلا قبف ىلاىلالاجرلا لبقثذايارملانمرسنلا عج ف مهانغيبف مسهعرح أ رب يتلا وون رقتلا
 فرءبالف هنومزالب نيس ماثللااوا_جٍتقولا كلذ نةرثك ًاءاسنلا لق نمناكو اريثك" اهل دعلا نيم ||| نالوا هما ىلوتس اناا
 (ماثللا ف ليقامتو)اراهالوال ا هيواي زب الو باشلا نم خلا |الالاو فعْسا اعئالطب مرهلا
 اويهمهنةحاهصاو# ناو. ريخ نموا كردمهل موق ”ةبيسراملا نع ىغتساف
 اوةلتق م ملععابجلا تل. م, ةليضفلك زارحا او وحاب ْش .ةفظولابةدم قيقةرورزملا
 ناكحو لقتنادقو) ةروك . ندملا



 ا

 نيسعنو عب رأةنس ىفةساملع» نمي رخو جامجصلا ارعزم رك ى أش يدم دبفمنيغشان نبفسول ناكو

 لام ةدش أ اهلهأ لت انواه مداد وش راتب سل اماه نأ دفعت زكي 1 امعل رو

 مَع اهنباوثاك أمزاكتف نيغشان نب ف سولاهملع بئو ماهذخأ او

 هي (برغملا ب >اص ىوكلا ىسيَعل | ىلع نب نمؤملا دبع دهن أ نغسل بوقعن وف از

 2 ناعتلاىقددلا اوقونالواذهلبقب وةعمداورك ذونعلاف هرحىف نمو اد عهنسأ 0 ملا 3

 ديعتن ره مود هليقدوعل اكوناكو تاما, ف سو هدلو لّقتسا نمؤملادبع نبد مت علو هتجرت ف رود دملا

 كام اودحارلا/لاغتش اهتمرهظف هلدنحلاهقيلكو هم 7 فالذتسا, كلذ ناكوهم.اريناندلا ىلع شنو نمؤملا

 رول نملا ف سون ناكو سلدنالاةريزحءالو رع ص فحول ا هسعسازتخ خا 11 ن اكو ف سوه علف ةلاظيلا ف

 نيد ليلا اروهظ قاشنف فراعملاو برها لاجل 1-5هتومخاب وهىنرقو هيزهمانأ نالاتنفتماظفاح اعف

 بدالاىلا هليم نم رك اةفسلفلا اوةمكسلااىلا هل ناكوءانعل !لضاقأ نيد :لعلا» ةعارق فو اسر لا لاطبا

 تيغل داك ال حر ضس موناكو هتمعرةس سل افراعد تكلمت بارشتاطب اًضاعانماعانجب ناكذ مولع اين و

 كذا مهحالص نم -ءال مهيلارومالا ضؤفدق ماكسوءافل وبا 1 هتلمغ ىف 3 هور ضك داك 0 تيعنو

 0 هر كَ الح .رهتكلمدعاوةثرق :رةةساور ومالا هاتدهئانلفدمل اه لن وسنمةسد رخااديفسو هلا رباط

 ةناينترم كردون امسجتو نيةتسسوتس ةنسىفكلذناكواهلاو تس العم: وهنلو هدم اسم كمل سلال

 شدد دق نب . اب فورعملا دعس نب دمها دبغوأ اريمالاهفاقنةيلسسش ايلزنف نيدح .وأناو برغملام سرافف لأ

 هتعسدمأ نال يقو تاموادي دش اضم ضرغهبلق ىلءلجوابملا فاضن ااموةيش وه نيل ةنالا قرت تدحاضا#ا

 اهدد هتف لوقلا فهبلع تلظاغ أو متعتنف تلو دءاربكو مصاوحنو هاهأ عمةرسشعلا ءاس ةدقتاكهنالمسلا

 هدمت حسب دم مر نمير دعلاب مدان !ىف هيوم تاكو مسلابه :لةةفهملع تامعفةثطن تقفاخو

 ىهوةاك ثنراهل لاق ةساوط .رط لاتعأ نمةعلق فدك ا رت اة نامل |وموةمانسش ار هك امسخوأ| 1

 ةيليبشأب وهو نم هوم ادايعنبف فيس 1 ريمالاىلا هن دوا لقوودال |وأءاج دعس نب رم ناماسأو ةعمذمل ان رودلا م

 حدد فسو «.ريمالاهسبملا نسح اف مبمال لبقو مهبالتناك ىّبلا س ل رسل للاو 1

 ْ 7 رغلا ىديأ نمنيلسملادالب عاجرتسا ف عرش ف سون ريمالا تام ن معاق هدنعاو صر ًاوويتسأ

 مهدالب ىسركو ىو هل طيلط بان ىل ةريغم لص هابازس تراصوس ل ]دنالا هتكسام تعسناف اهملعاواوتسا دق

 0 برقه كس فءالغلادتسشاوهيلعةقاك جترفلا عهجتاةاهرصاح هنا عمه دعاوق مظعاو

 0 هس قسد الاؤرب جلد غض دم فو ةيقب رفادالب دصق نيعيسسو سعت ةنس فو نثك نه

 ١ ناف ضم ةياصأنأر عش ني ريشة : دمرضصافناهدالر ىف رةدصقو فيثكع جهعمو ةئامسعو نينا

 ا فلختسادقناكوكاتهّنلاهجسرةيلممش ىلا تونا قل ود اهسجو نيناقتنسلؤالا عدس رزه قدنم

 ةيصوريغن منام فسو ناهد رانا قربت الانياانذش رك ذمرك ذعدا "ايس نيو هوبا هدو

هرك/ةينوتعب هداو كمل له نمو اقع دالعأ اون دحوم ادا 3 ا انهدالعأ ن مددال لما
 تقولاف 

 ا دهثهللاديح نأ نأ خان ناكو و قولا دال نم م برغل مهتلك عمك كامرب ةباوفوك/الثاهووأ ديف تام ىذلا

 هعاد ىلع هباك اراك ١ 1 قحاب و سالب لإ محب فس ول ليد ساو نيس و ناعةنسس نايبعش ىف نم وادم عننا

 نبا د يدعم يداها هاه ثدئطر ذا الفايس هنكءار ءش هل ىو ر دقو سوت ريمالاة لولو وأ

 اهلعالو اهنع :ريصالوت رون ااه طلي نم لست 6# ات وجا مم !ااهقحو هلك دوف ا زك نما:

 نوكيأو كاذف نود« اهيل !اىوهلا ”نيكرال#نو ماهتودنمتوملا

 عادلا اوىنمل احدامد نب رجأ ردعج ىلإ ل ااهسنددو عاطقل انبإل !ناكىتاينالاوز نه نلمح ا 1

 روكا ذملا ارفعج يال ىبايسلادري خ تايبالاهذهرك ذيل

 نزع ره فهلا هجر

 نينا و تسةئسسووهش

 ةرعفاثادق وةلامعستو)

 ناك ةئعس نيعست ىلع

 لضافأ هانم مو>رملا
 ةمانه اهتلدضفن دهث مورلا

 اوفرتعاوهماعلاو ةصاخختا
 تونفااى ةلف خوسرب
 قى همدق تاس و

 املاط نونسملاوضورمملا |

 تاحرب نز وسو ردلا
 سارع هوحو هدا

 ريسسم راسو سو رمل, 1

 قيقا ءابسقردببلا

 ىتح هتمهرئاطب قاعتو

 ناكوقيقدستلاةور١الع

 ةروصلا ليجانمشهفادحر
 سفنلا كر ابمريسأ -

 اعْض اعضاوتمىقاليصالا رك 27

 و وهم آر ءالانإط

 0 لا
 0 ا

 جال_تلاباممتم ةنايدلاب
 هب رتتك دق و ةناببصل و

 ريسفت ىلع ىئاوسحّنلا
 ديل ااييف :رهطأ اى واضيبلا

 ءارهزرلا ة- ةارداسسلا

 ناكلايرش بيدحو

 ااصولاباكَو .هاركبلا
 بايرالفايعتيادهلا نم
 دقو ةرافكيلا نم ةيباردلا

 سرر لاغتش ما لق ا

 ىتعتجارق ىنأ لواحلا
 ةقرتنمة فران ةرلالاع
 يلاان:مداكرجتاف .ءالعلا

 را ا الا |
 روب رسما ل 0 هناالالعأمللاو ىربالا ربيعا ىلا نى فلن نط ويد رفعجو او همي انج ىف ىساببلا لاق 0

 بحل نم مهمدحاو لاّقف

 هلدع رطل وهلم ىر نا



 لتس ننس كلان
 هنزاوت هناف نامزل ءاملع م
 0 0 دعب نال قع وةلضفلا ىف

 دالا اعلام نمو )دع

 ١ ميدواتلا ةزارش فاتصل متيشتلاة والد نع يضر
 عبيجلا لرتباوصلاثيًارف * اذهةشحو اذسنا مقيم

 لت دقو نحأ نم نسا وع هسفءوضلا ناكل يدنقو لي دنقةغصف هلو

 كوواقرسف هل ذرعشف وع ىذأ ناسان حدلا ىلاراشأ

 |١ بوقعية جرت قءرك ذمدقم ار ءاشلار يعنى ركون أتي دالاهاثرروك ذافسون بوةعبوت أت امادلو ||| رمشملا دمت نيددسأ كوملا
 اهلوأواهمفداجأة لي وطةدمصتءاذهف سوف نسا || 2 *(هدازىعاشش

 ناشلاازهريغلنوْشلاىذام * نافحالا مدلساقىنالا لح 7 || تاودلا قاعقومدو أنك
 || اهدعب واهتكت نمةانالاءاملانوكسو نونلا كو ةلمسوملالادلا عنو عارلا توكسو مملا تب شيندرضو 01 تناطاسلا ةلوذ ف كادر
 ا مضوةمهتملانيشل انوكسو نونلاوةدحوملاءابلا مضي ةلكشنب وةرذعلامسا خر فلاةغاب وهوتم#م نمش ا ناار نامأد

 "| |رسك روك ذملارعاشلا تست ف ىيبلاوهطي ضيا ةحاحال ف ورعم قانلاوءاهاهدعي ومالا متفو فاك |

 ٍ ا ىلاةبسنلاهزهزإمهملاداهدعب وةدحوملاءااادب دم توةزمهلا مضي ىدنالاو تونلاد د شنو د ذحوملا ءانلا

 دجتمئي |اهددحو ىلا نب نجسرلاذيعاهانن ن امحةروك نم سل دنالايةدلد
 | || ةجر نمتغرئالو (تلقز

 بواس أ قاف.طلارصتةخ
 ثداوح لعل ممل في رط

 نم مانالا راوثو مانالا
 هلودلارخاوأ ىلا اندلا عدي

 مو-.رملا دلودقو ةرول ملا

 ةئس هننطتطسق هن لك

 ٍْ ! : تيد رطانى مهما ملعملاهخأ لب رح ندامعلا طعاعو#تدح وةج ركل اذهب ح اص نم وما دبع نن فسوت

 | ||| باكلا اذهل ئاوأ فروك ذللاهشفلاقارعلا قدم اىبأ ةجرت رك ذمدقتدقو ةيرصملارابدلاب لاما

 ِ ا هنامحىفناكنموملادبعناوهوةج ركل «زهىلا فاضن امهنمتل ةدذ وه :ريغوةن راغملارابخشأ نمدث اوف هذ

 || صالا هل منمؤملادبعتامالف دالبلا ىلاهتعبب, بتكو ساننلا هعن اود متو هوددالوأ ربك اكلادوعدق

 . [|| سفنلا نيحو شدطلاةرثكو ىأرل|لالتخ اوربت اب هرم تامدا نم ةكساهنمال اهعم حلصنال اروع لكنك هلال

 ل | ةدمتناكو علفنهلعسانلا فلتخاومه ب رطضاو مااا نمد درض هيناكملك اذه عم هناا و
 لصحو ندوأشنالف ح

 ًارقيذالاو لعلا نم افرط
 تادنمقزرعا يشل اع

 2 و ذل تاك دراج 9 4 تاعدتس < منان --ةفقكلذ ام زكعل 0 5 3

 | هعاش قىعس ىذلاناكو و نيس و نتاع تكلدوامول نيعل راو4 شديد االو عش فورعملاكوملاةداقالا

 ١ ||| ديعدالو اءابج نمامهو نب انما ىدخالا نيب هدا را ةدعلخ حالم عواد نار كقوشم ونال حا :
 1 ١ مس ياما 2ال و 11 ر مان هوخا دبع ىنارعغو ع 4 و ىواضيبلا رعت راض دار

 كوملا دعتالالاعلا ىلعو
 هدازع ركل دعب ربتشملا ١

 ' || ةلعتتفتاو سانلاهعب ابق ولو بخ أى لاسهالا ملسو رب صحو أ امن ءزخأتف ىأ ارلاىدذ نمو نمؤملا

 ْ 1 ةراهج هتوصقوهاملوطل ىلا نيعادوفأه- ولار دئسمرعشلاداوس ديدش ةرجوواعت ض.. اناكوةماكلا

 ||| ترعلا تملك فيكس انلا ف رعاة سسلاجلا بط ثيدحلا نسح طاشلالا واس تاسللا ىثاو ق.قر

 01 هنالاقي وهننالو مانا ةيلتبش اءالذف قلو كلذولاهّب اذع ف هرمد مال_سالاو ةيلهاخلا قاهمانال مهظفحاو

 . | ظفح ناكو همانآ سانلا ىغتسا اداوح اضم ةمهلاديعب نك ولملادندش ناكو ىراختلا ميمع نفح ناك|

 بتكن معجبو بطلا _هب كلذنمآدب وةمكسلس العلا عمط مهمل نمَدإ_ج عمم ركعلات ارا

 قيقعلا حاض ىلعو
 هللاددي ءىلودأ اريبعلاو

 راصوزت وريب فورملا
 . ك ع 5 3-0 "ناموس 0 أ 5 كا

 ءازحا ءدمع اممم ناكل فطلا تن دم كون تاكل اذيمءالعلا . موردص ٠ ماكوا ا ل
 0 ا لصعلا تدك رابوت |ناثلا قيس ادلع ا نمو رص نم ناكو اريك ممن ”الاوروححت رانا

 اذ_هليفطلا مالو هريغوةحاب ناب فورعملا خئاصلا نير كوت هماهلها نمةعاج ىلع أرق ةمكسملا

0 اوةعب رشلا 1 ءنيد عبجلا ىلعاصن رح ناكوةريثكف مئاصت
 نم ءالعل اهيل اعمعلز مواتنفم ناكو 

 | لزافاضيٌس لدنالا نم شنوفذالادالبادصاقةملسش انمجرخ سادنالا نم شيئدضدالب كامو ضالا

 1 ا ماست ورا سارفا ثاطعوراصحل اههلءرتشاناىلاار وهشاها ارصاخ ماقافذب و ىجست هلنب دم ىلع

 يحال اةسردعدالو آس رد

 ةسودام ع نيثالل نسحم

 نيرا املا
 مة طنط سم امهاتلك

 الا: 0 7 535 ةكال؟ 2 0 3 5 2 نيسمختاش اب مسأكةسر دم

 1 طغاىلادلل !ضعب قمسهل عم شاع لا مهبدتش الف كلذ نم عنتماف مهسوفن ىلع نامالا مهتطعن ناو ةئيدملا ةفورتلا

مجا منا كلذوهلث اهتاود أو ملظع
 مهءاق ىلاعت هناا وعدو مهرس ا اوع

ا نموهدنع ناك ام'المرم ظعرطم
 : ا ْ 

 || عقترب تاكو نينس عبس: دم مه داهت ادعت ةبل دش اىلا عهنع فرصت افنيلسملا ىلع اورو اووترافي راهصلا
 2 ةودعلار قدالمااةدقب اوشن معمل اعفتر اسعامرا الغي نيسجو ةثامرق وةنلسش | حارخ نمةنس لك ىف هملا

 | ليش لزو سله القوز وعو رقع شيج فورغلا زو نيعسو عن ةنسس فو سلا لال
100 

 ةسردملا ىلا ءاةناك

 تامنأ قفتا مث ةنكصاختا

 لصالاب ضايباذك م
 ٍممداوعحح 0 . : 2



 اوصاخود نحل اثانعأ نمريثك قلخ هراب ىلع ل22: فسورربمالاةه> ىلا او منا مدح اواجوةصر لأ نب رهتنم 1

 ا - تن
 نع ةرغنلا نم ص رعام هل

 يدان رات

 ءاو رالار اًحناو سوردتلا

 ةناصالاو ةعئملا هراغف ىهوساذنالا برغفةدماب ىهونب رتتش ىلا لحر م مهنأش حالصافمتداعك || ٠
 لعدوردق الف هر ددقدأب زر زودربلان ل :رولسملا فاخو. ءاتشلا مع مواهماعردعب مفاهملع قضوا هرصام ا

 لاق ومهم كلذ لب ةفاهمل اداعنام هلا باط اذاقةيلسش ا ىلا ع وح را او وراشافةداملابتع عطقنتور ويعلا |||
 ضوق نملوأ تاكف ةصاخ ا!شلعفف لاق ةنالشد , ل از هرشتسا موىلاعت هتياعاشن اا دغنواحار ند |

 سالو ءارالف لضغلاولعلا لهأ نمد وىقلاملاب طلخا ن جرلا ريع نب هللا دبع نب ىلعن سللاو أ لحرو

 لعركسعلارثك 1 هلبللا كاريعفاهرارسأب «تفر عمو ةهلودلا ن مهناكمل هرةسةئاضاأ اوضّوقهعابح ضوقدق
 || )_ءالونمؤلادبعنيفسول ريمالا ءايخت ترقي تاكن مالا قبب لو لزانملادب+ابلطو ماسزلا ةيشرمملا

 عجرنامزلان مهر دعبو

 اسردمراصوهلع اع

 مث ناسكلاسرادملا ىدداب

 مهلا وذم ل ءاضقدلق

 ردم ءاضقدلو م لوح

 يدا لم را 3

 نأ لتقف ةروذملاةشدملا

 || اور هباصاو فسوت ريمالا هيلع مزءاممهسس اون م مهل هر الروس درا كلذيهل

 ريمالا لعحو مورلا مز مماق سانلاوسهكز اينووت جاد ناك ةرعط هترس تحت مونعطق فول رب ريهزلا لا

 هو ريض وهو ريض ةيليش اىلا هناواصو الف ةلاثلافتامونيآلبل ىوس هر رسل د ورمعلا هيرت رعودف2ق فسول

 تبا ول هافو تناكو ترضوق ند“ ىدهملاو نمؤلا دبع هيب ادنع كانه نذدو لمشدتا ىلا هواجوتونأا ف

 ضعبدبب عفراهلا هوت
 ىلااب رتتكتءهشاو>

 نطاخدم اع :ريغتق ناطلسلا

 كاّشلا ما

 جب ورسم اب هلصأو هلْز هلزعف

 اهحوتمرذن ةداملا نع

 تامداع هجالف جخاىلا

 اسرملا هءىاق قشمدبرقب

 0 ةنساهف نسفدو)

 ناك (ةئامعستو نينامو
 رعت نم هل نم هليادجو

 قرهعو نونغل انودعنم

 نونسملاو صو رغما [-ع

 لع قلودعفلا كراش ِ

 لبوط لوصالاو عورفلا
 ةببرعلا مولعلا ف عابلا
 ثيدخحلا َْق عالطالاريثك

 ةسسدالانونغلاو ريسفتلاو

 هقالط وتانكلاةءارح عم

 متارواحلاو ناسالا

 . هناك جرناكو نارقالا
 الصتمو حالصلا ىاالثام

 اكمحالفلاو دهزلا ت ايران

 نءابنا<لاغتسشالا ىلع

 بارعانأ ديلاقلاو ليلا

 تاقوأ دافهددر وتيبلا ازهدشت د روش أيدت وم لبق ناكوةثاه جنو ناقد ينو
 لا !نيعالاتاوذ ىنت ةروشلاو * ,هرشناتنك دقام ادي د |ىوط ةريثك

 دعب هعدع7 ىلعاوعفتا هلودلا خايش أن اليقوهبأ ةابحف عيوب بوتحي ف سول ونأ هداو مالا دع ماقد ْ

 مهلزانمرب ربل |نمةل بق نارو ؟وفاروكسلا مالا دمع نب دجسأ سابعل اون بي دالات ناكولعأ هللاو هب هيأ ةاقو

 [هللاةيفافاكر ميال دبة دقو ميما ضد و ارحاهللاقيامتاةإ بشل ذهن ا لدقو ساق ةنيدم جاوا
 قمدقت :وهنددملاو ةعدّتلا راعشالا ظؤح ادا ماس دالا | ا ارحابملاةبسنلاوةوأر 0

 لعرمعملاو اوف لع هوت اياك عم -ج وبوّدعل هذإو م و مفيسولا .وهدلو م اوم نم زم دي عهب شلاح .وناشلا اذه

 لنعوهو ب ار حل قاطلا ماع ىنالةساسجلا| عضو

 مموةردانرداون 1 هنأسد ةدااز رك هن تاو درا لمار تسال درب

 ديعس نيبطلا كانهوروك ذمافسو ريمالارادبابىلاامونرضح هناك ذنف «بدالا لهأ دنعةفرظتس

 بابلاب نمرظت اهمدخ ضعبل فسودربمالا لاقف اضنأ ارب ربلا م هل يبق دعا يع م

 نمفسول ريمالا لاف ىرامغل اريعسو قار وكلا دج لاقف هيلا داع م بايلا ىلا مداخن احب رفنبادالا نم
 نع دقات ىسنوالثمانل برضو لاتف فاروكل كلذ غلبفةرامت متنيطوناروك نم هرعاش ام انندلابثاع

 هيد ذكت هيففوفعلاو هنع م ع .ون ريمالا نا لايف ةموكن م ةفيلخ هلاوامهتم
 : تر رغعدب وهدر ١ تلا بو هريمالا اع حرم ديت ةلج نمهرعش ن 0

 ا ارهاطااربلا للع 58 ىشدقو بيبطلاوه مامالان ا

 الوم الماح روت عو درلاك 35 هصاخ# لمكت ى م خوةطيسلا لق

 سك اسوة ترس نيرامذب برغم اية لم ىهو ساق لهأ مذ ف اضنأ [هزرعشن 7 3

 رغمو اقرشهللادال» بوح د« .ادرسشمادد ناماج لاف مول! ىذم

 ْ 0 * اولها. هافلت اس اق ىإ انف

 دقو ىسول ريمالا نيا بوعد ريمالا ماير !فقوثو ةنسنناسعز واحانسماذش ناكو جام رعش لك هلو

 خا ىلا هدالوأو ىلع نت نمْؤملا دبع ريمالا ىف ج دم هلوامنم ف شكيلف ه#تجرت ىف بوعد ردا تس
 ءارلارسكو [هقوذ نم ةانثملاءاتلا جختفو نونلا نوكسر وةنمعم انيشلا تن نم ريتش اماوىلاعت هللا هجر هنمز

 كلاس اتاك قلقو+ نارك ذو سلدنالا ب درع ةنب دم ىسهف نوناهدعب واهتت نمةانثملاءاملا وكسو' 1

 عضوملا اذ فرت عب رينعط به او مورلادال.ب لعب الورينعلا مشب اهب واح ار صلا ىلع نب رئئش تل كلامملاو 0
 222 2 تا تت يي 2-2

 افريقم نيسيملا نارذلا

 نيهلاوىسقاغسلار ال

 فارعالاةروسىلا هنلصو

 لاتوساملاَز راح رشو



 ىنأ ني ىلءبلاغلا مامالا

 ىذلادوحوهللامركتلاط

 تايسل علو ندمان هللا هلوأ

 ىلء ىثاوح قاعو خلا
 ىواضيبلاريسفت نم عضاوَم

 فقاومالا-رشوةنادهلاو
 ت.ة.لئاسر ةلوحاتةملاو

 تاكو ةدوسملا قاهرثك 1

 ءاشنالاو رعسشلا ىف دن هل
 هلو) ءالمالاورن رتلاو

 ىلا نئتلا ف (م دكلاازه

 (رغش) ماشلا
 اماشت درقاس نارحصلا امسأ

 امالسلا ماهضرأ غلبت
 اهنعتقراقذمت اقل نكت

 اماشملال صودق ىءطلاَناكو

 لصف كف طا هنالعل
 اماعملا كلا ةروفس و

 قلاقام فئاراقلا نمو)
 (فئاطلا خدم
 ةجفئاطل ىوك فئاطاو

 ةضور ىواستضرأ

 نما
 ءافضن ارثوك ى اكءام

 م.ذلا ىحةفاطإراهوسنو :

 ءاصحالار واختم هك اوفو

 : ) رعش هلو)

 كايئالفا نالت
 ةاوك كر ودعلا اكن او
 اش دانا انريضا سدأ و

 هلهاب قلم ركملاءوسف.

 0 لولا و منمو)د#

 د“ ةداز رشم فورعملا :

 0 تابصقلاةاضةنمءون ناك

 دل ودل تعا هبأو

 هدار نيدلابطةءربهشلا
 ةلودلا قرود

 تيسلاوهو ةيناهاسلا

 ةرون زماةتسستلاب هترهشل

ةعاجو نون هس ا ذباكلا اذه مدقتدت
علاك ااه وءوكريش نيدلارس اهعتومدالوأ نم

 ّق !لدا

 اهتكت نمةانثم ةدد ثمان غور وسكس نو فلالادع وةمملالاذلاوءاهلا خش ةتازهلا نم نظن ةيذاورلاو |
 نم هر وسلام تول 0 ا

 بح اص ةثراحن شخ نب ةماس انف وعن هم |
 نب اي نةيشن ند ص ةئراح فكأن: فوعن !ةلاجلا

 ضف

تتسسا انمتق "نقى رانش عشب و ماشلاب عقؤئثذ
 نيلفوز واهم عمق ورع اظسوفة :راَخ كدت ةراذ

 سلدنالابةمأىنب ولم هيلع ر متو اناولأ بوثلا نولي وابا حسن ولزغنأم هنن عمصف نذل |نولوزإلا

هللاوهنسحو نزعل راني دغل أ ىلةبوئلادب زب ىرتشا الو لع: الف
 نمءالضغلا ضعب ىف ركعو(تاق) لع 

 عقرأ اهتكللاق ماهنءريعت ناردقاف كاهفص تادارأو لانهبايثلا هذه نمةغطقىآرذنا سادنالالهأ

دق لج امهلا ىلاعتق َْت ةويكتعلا محل نممعناو
ضخ فنكو هتغيص نسح ا وهتمكح اطل و ا :ر

 قص لك 

 لاق ث يحن ساون ىأردهتتؤ ىاعتو ةناكس بئارغلا نعت

ؤ هنا ىلع لدن ع هنآ هلئثلك فو :
 كدا

يدلا حالصرصانلا كامات عاملا ىداش نب بون نبى سود رفاظم ولأ )ع
 رايدلا بخاص ن

 د« (ةنملاؤةشارعلاوةساشل اداليلاو ةيرصلا

التصومتبر لهأ نم مهريغو هدالوأ نمةعاجو دركي
 تأ ن مرتك أ هنرهشو روعل اةطس او ناك ن دلا ح

مانأت ا ىلع راثلالهأ قفتاهنلعهسنتلاف اجاتع
 نوكسوواولارسكو هإمهملالادلا مضي ن ودنمهإهأ و

 محمماو جركل اذآلب وتارأةهج نم نات رذا ل عن 7 ةدابىهونوناهدعب وابتكت نم ةانثملاءاملا

 وةددشم اتت نمْانثمقا مثةروسكمةمسههلادفلالا دعب وواولاوعارلا فن ةيداوردارك ١
 ءاهاهدعب

ال |نمةريبك هلست ىهوع اهاهرعب و
وعد اعف :راعهمقت لح وى اقود ار 

 لعد || نس ودلهأ نموهو 3 

 .| ةحوتفم نون فلالا دعب ونمهملالادلا يو 1 |نوكسوت رههلا خش ناةنادأ اهلَلاّعن هن رق نيو دباب

اوردارك ااهلهأ ع بجو ىرخانونةيناثلافلالادع و فاقو
 ىداشواههندلاحالصدلاوتونثدإ اوموةند

 مب خو بولأ نيدلا مكنو هوكريش ندلادس أ اهنم هيداوذحأ
 تاموتن ركن اولزن لانه نمودادغب ىلاام

أملق بولا وهوكريش مساب كالماو فاقوابةريثك بنك ىلعتفقوىنا
 بولو ى داش نءهوكريش ىواجفر

 ل بن :
. 

 ص
32 

 , د 1

 نا ىلع أ نبت او سنن ىداش نب د دون ]تأ نعت ىسرا نار عنب ف رغن ن سحلاه.تراح ردمتنارو

 نب هرم تب نانس نب ثرح ا ني نيسملا نب ةيدهنب زب زعل دبع نم ىل نب دجسأ نم ىلع نم ندنإللا نب ةرتذع

لا ودم هنالاتيزت رعلاديعزتب ىلع نب رجسأ نب ىلع
هتديصقة لج نملوقةيفو اسرار فرع وىنتم

 

 ماَعَحَعلا دج نن لعر وب اساذاراتلاب ولا فرنش

أن مزيهز لاقاهبمفو نانسن نه ءر هوا نانس نب ةدرامخ
 هلوقاهنمدئاصق ىنزملا ىلش 

 لذبلاوةحانمسلا نيلقلادنعو ع ممم رثعل نم قدح يوي رثكم ىلع

 .. لفتلا اهتبانمفالا سرغتو « ةصشوالا ىلطلناتننن رهو

 ىذلا تل ع رات تن ارو برذملانمهتاقنام تن ارلعأهللاو ةثامتسو ةرسشع سن ةنس بحرزخ 1 هيلع

تعبت: دقل و دلما لحن ادة. ةدرمق ىلع واهم ىداش
 ]| ىدرخ 1ابأ ىداشتع رك ذادح ادحلأ مفاريثك مهد 

حير ءارتك ضعن ىلاقو رغالىداش نا
 قكلذَن رك ْذَدَو و تاو سنن ىداش وه م

 0 .ةوكريش ون دول أجب درت

 | يضم نبسابلات نالبعت سبق نيدعس نب ناقل نثر رن ضدغب نت ناببذ نب دعس نوع نة رع
فر تاندع نس رغم نب رازتنا

نا ىتحبسنلا قاذسهدعب م
كلذدعي رك" ذم مالسلا هيلع مدا ىلا ه

 ظ : نا

لاوهفةلاجلاتحاض ةثراح أ ن:فوعن ةثراحاماو
 00 ةلانجلا ىف هكراشو تاسذو سبعنيبءامدلا ل>ئذ

كلمن !ىسبع نيدلا فرش ماظعملا كلما ىلا همد قنة تاكو جرذملاقهرك ذامرخ اذه
 | || بحاسلداعلا 

ا كلا داو وه هءلغمع عبو قسد
را اون نيدلا حالضرصانل

 بتكو ماخعملا كلما نيادوا د
 : اههعامدزامهل

 صاع

 فال_تحالارك ذتادعب ىلطامدعلاننآب فو رتل رج نب زم مساقلاوتأ ندل!لاك ىذاقلاهتعج

 ل
0-00

0 



 9 ا سس مفحا
 ىداوت م ىنب قفابسسن دا نمل كا مبوت أنا امالسالا سنبل يعم ازعملانأك دذ ولامف مهعسأف
 كل ذركشأ هنا نيدلا حالص ناطلسل انعكست دادش ناب فرع نيدلا ءاهم ىذاقل انضش تغمسو ةقالحلا
 ريثالا نبا, فور عملا 2#نن ىلع نس سل اونأ نيدلا ع انفامل ااننشرك ذ(تلق)الصأ لصأ اذهل سل لاقو

 | لصف فلصوملا لولمةيكسانالا ةلودال هفنسم ىذا اريغضلا هع رانقرييكلا جراتلابحاصف رز |
 وهو بون نيدلا محنو» ريش نيدلادسأ ناك لاف هب رضملارابدلا ىلا دريس سمو هوكريش نيدلا دس اب قلتي

 ايد لغت شاوداتغلا قا ارعل أين لونت روأل | ضب انمو ,رامداخ تاك نمدأا دهاج ا زهوإتاد) قارعل اةنصم قايغل هللا ديع هحولاىلع :لوحتوةرمصع ترورع ندلادهاعتأم دو قارعلاامدق هيداؤرلا دارك الا نمامهلضاو سوددلب نم ىداشاشب اريك الا ءالعلل_ءدلاهج ا رك 2 3
 عل نمةعامجوهدلاورك ذوهرك ذمّدملاقوحلسلاهثكسام نبا رم نيدلا ثايغ نب دوعسم نال كلا ةوج نم
 دلاود#ناطاسلا مداشتاكو هلعاطقاتب ركشتناكو ضرغلاهيلعمزتمااذاةعجارملاوةلواطملاو | جمامزالمراص م تاتسسن ناقاخنالاو لذبلا ىفرب_ملاوردصلا عساودالبلاةاهتوذ لا ملاسلالمعىفةمهبحاصناكو هتيبلهأ نينشملا نيدلا ملصملوملا 1 مم 12 نادل تاك 5و نإ

 نابت دمع سور : سكو هأن اذ هررحتنست ناتسزوحتو سرافدالب باص سربهمساوقاسلا سارق ىلا ل سرأةدشوتسملا . هدد قف كلا ئمرأ مامالا مايأ ىف دادي راصحادصق ل صوملا ب حاص ركستز نيدلادا عوهرك ذمدسقملا قوملسلاءا كسا م ا ارفغلا ا رام كاع || نيدجتنب دوعس نااهتصالخوة:روهشمةعلق ىهو (تاقإاجارقنمقارعلاب نر نيدلا دام ديهسشل ١ مردلب ةسردم ءنيثالثب | كنانام زمااملف هوكريسش نيدلا دس هو أ هعمواهمل ارا.سق ظفاحلا ارادوةعاّقلا ىمهتلاب زدو ىلاولاوهو " لرفع نورا اغا فلولا ادياعمو عل انةلوهوعار فلالا دعيو هل ءهلالادلا قو ىازلان وكسو ةلخهملا لادلا مشي او تال تول هلرهذاتب ركتر دزد ولف ةريس نسسحوانسحا,ًاروالق بول نيدلا مهن نيدلادها || مو رغوة سعب ومالا 3 0 1 اختي (معلا ملاك ةداع ل ءريخ ثلا مموج لعد موباص ىهع افغلوهو ةسردم من رشم نيو اهلا تراه تلو واولان و سوعارلا مضو عاهل انوكسو ةدجوماءابلارسكب زور مم واهتم ونيعب وأ ةنس ةسردملاف ةيتيطتطسعب ||| * 107 - ُ 1 ١ بحر نم نب رمش ءلاو ثلاثا ءاعب رالا مون تاموا ذيجا قو هيلع فقواطاب ردادغب فىنبد 0 لملاذوغسم الر سردو روغسملا هلا 3 3
 ىدحا ىلا لقنم ءررخلا ا مح الل عسيور ل داك اهناةيقوحلسلاةلودلا ع رات فرك ذواورسكناو هيدب نيدام مز مماواههركسع ْ 1 :

 32 5 ذّقنم نةماسألاقو تن ركت ىلع ةلام# و نب رشعو تس ةنس نءروك" ذملارهشل ارسشع ىناث سدجخنا مول

 2 : ىفرك_:ز عمةعقولاهذهريض--هلا هنامز ىاوناكن يذل اهكد/ مودالبل اهيفرك" ذىذلا هيك" ىفرك ذمدقملا ْ نيرواكلاتسردلا ا. 2220003200 د 2 : ماا
 ىدحاىلا لقن مت هترداب ا 0 ل 2 ع : :

 ىلالقنناملاسرادللا | ىلانعسر) تيركتةجرتففاثلاولبراةجرتقامهدح أ نيعضومىفكلذرك ذو روك ذلامي راتلا ||

 ةسوسلا# ىو . تنسح افانودعب ترفط فيك هالاقوهبلءركتاوهبل اريسفزور مكلذ غلب و مهريسو مهملا نيدلا محت سحاق || 0

 ٠ || ا ا رحمالكل تي ركتباناست لتقءوكريش نيدلادسأ ناممهتشلطودبلا 5
  | 0داع ناقلات لصوملا بحاص لاذذاناكو (تلق) ىكنز نيدااذاعادصةفتي ركن نم امهحرخأف 3 36

 قاكراشم يدر ١ وهونيكتغط نيدلا مهلا الاس اعز ولت دمت نب قآ راثدلا اريعتذ مول قشمدىساصن اكو (تلق) 1 (ةئامعستو نيناعو عسنأ ق.م دركسعءرصف لاق هتحبرت ىفكاذرك ذىبسدفو(تلذإ) ىكنرل تقام! ذاهرادز دنيدلا مكن لع كبلعي ل ةي سرح الا عسب رلا 0 ىنزندلا داع فالف هدنح إس نماراصو ان سحاءاطقا اهل عطق اواهسمددخامول فرءوامهلا ندا 1 لؤأ قاهم اسردم فوث) 0 0 ع :
 1 اركس همم بلاس للنادي !ىنتي هتااودعر لالا ملوك لير اا بحاص كنز نب ىزاء نيدلا فيس ا ِ ىوق نهذلاددح مولعلا :١ ىلاٍبون انيدلا مك لسر أ ةربثالا نياانضشلا# ”تءاهتتلو قسد يدرب هوت ن دارو يصاخ ا

2 
 كوامحالصاب لوغشموهوهكاملوأ فتقولاكل ذىفنيدلا فيس اكو ه:ع قشمدتحاص لحرتل

١ 

 ٠ بوب ندلا مسحت رالف راصللان ملاعب قنم ىلعرضالا قاضو هلعر شت لف نب رؤاحلافارظالا||
 يحاص هل فلو كلذ لاب دج ا ةمرك ذاءاطقا بلط و ةعلقلا لست ىفلسرأ ارهقذ ؤثثأ فاضولا+لا ا
 أ ريك 1 نمدهدسع :راص و مْدةتلا اوعاطقالا نمهيلعفلحاعّقُدمد اص هلقووةعاقلا هل مس .وهنلع قسمد]

 ن دوم ندلارونوه(تاق) ىكنزهمسأ لتقدعي هن روذلاة مللت, هوكريش نيدلا دل سأ هوحخأ لصتا اوءارمالا

 ( ىاث - ناكلخنبا - :48)



 معاذ

 دع ناكو باح بءاصركز
 اوسدلارون ه.رةفهدلاو مأن قدم

 ابورك اقدم ىر تاكو عمد
 1 ارا

 هلع وامهريذوةيسرلاو صح هلتراصف هرءارح و هتعاهشل ريغ اهنعزعت
 عجرخم (تاق) هركسعم لدم

 اذ-هسلو لانه مهلددكتامودب رصملارايدلا ىلا نيدلا دس فس ثب ديلا اذهدعب ريئالا نا انس

 ا فم قحه أ ادب نمةج را شامر ا ناسخ دح مث: لب لصغلا اذه عطوم

 هوكريسش ىداادس هجرت ققبسدقناكن اوهنلا ءهلاح .راصامو كلماتي دحميف ردت و ىلاعتهنلا

 بأ رآق م: (تاق)ىلاعتهّباءاش ناانهه هئاتس !ىلءادامعا لانه هتنفوتساام نك مهرايحشأنمف در

 اه.هعودوأ ناك الث ركت ةعاشب ةئانمس ونيثالثونيتنثاةنسس هدلومنمدلا حالسصنأ خيداوتلا

 ندلادسأ اونيدلام<ه نأ لولا قيس دق هنالت ريسن ةدمالانيدلا حالت دالو دعنا ماوماقأ امم مارهاظلاو

 ىكنرندلاداعنا امس غلبق واهم 5 افىكنز نيدلا داع االصوءانح 2 كا رخال

 0 رآ ةنرفصرشء عبار ؤاهكلمو ارهشأ اهرمداف كيلعيىلا عج رف هلل -<ت لن قثمدراصحدصق 1

 رباك ذواهكولموداليلاهيفرك ذىذلا هاك ورك دمدقملا د عنمث ةماسأ رك ذاك ناموس ونيئالثو

 لالهنيساىأ زي ران ىلءالرذ هزعح ىذا راتتىفقشمدلا ىسنالة|نسان فو رعملادسأ نب ةزج لعد

  ريثكربر تلا عساوةرطانملا
 فاكستلا نءايراع فاماتلا
 ةلماعموسايللاو ماعطلاف

 اددرتمءاملدالايوه سائلا '

 ةسفيطللا مهلا خيىلا
 1 عني ء هنلع ا س1 . 2 ا 03 3 2 مهسافنأ نمار ّهسمو

 0 س٠: مول كبل برواس ئدلا دامت أ ىلاصلا نبا ريثك منار سف شم رثلا
 ل م ةُكسادح

 ثعسنامممرتو اهتعلفو كل ءاعإ تارت نمشندلاداعغارشب ريطادوروةثامونيئالثو دراةنس لهتسم منافس فماعتنالا

 ةداوىلا نيثالثو نيثنث اةنس ةمقيىفتد رك نماوحرخ دق نون وكف كل زك تناك اواو رعت
 م م ا م كلذك ناك اذاو لعأ هللاواهنم ' مالا فرط اهضرعالذأ

 كباءراهدعب وقشمدرصاحام مث لصوملاب نيدلاداعدنءاماقأاهمالنيئالثو ثالث نس وأ نددلا حزام

 نوكي نأ نيعتيف ه:”رمامكس ئنالثو عب رأةنسلتاوأق كلذو برأ نيدلا معناه بتراهذنأو
 لهدتل اسدقو متري لهأ ضعب قري أ ث(تاق) لعأهللادابب رقت ةروك ذا اةدملاف تير كت نممهحورخ

 اهفدلوىئلاةلئالا ف اهتماودرخ مهن نول اوي انلهأ نمةعاج تعمسلاقف تر ركن نماو-.رخ جم ف رعت

 لز و ىلع [!هنناولاقاك تاك واعلام و ريخنا همف لعل موضعي لاّمف هثماو ربطتو هباوم ءاشتف نب دإاحالص

 5 راد ىكنر ندلادا.عنمد و نيدلار دون كلما او عرع درب دسم ف دك ثحتنم دلاحالص

 ةعئالويلعةداعسلا لي اخختناكو ندلاحالص»دلو كلذكو هتمدخت بون ندا من مزالءثجسرت روك ذملا
 .فورغملال عفو ريذنا قئارط نيدلا حالص لع هنمومرث كد و هلىو نيدلارونوةلاحلا ةلاح نمد: ةيا هلاو

 ل هقوللاءاش نامحرشنسا#" ةيرصاارايدلا ىلا هوكربش هع عمري حلا زهجش يتسداهمل رومى دابتالاو

 121! صل اريد نميز شعرك «مدةلارؤاش نان رصلا جرارأ شعب شدو
 هرهفو هيرصاارابذلا له ىلوتسا ال ىرذنااىمغلا !نيلسلاسراف#ةلملارا اوس نب سها نم ماعم لابشالا

 ا كلا اباشغتسم ماشلاىلارواش هحوتفرواش نب ئطربك الاءدإو لثقو كلذ ف ممتداعل ةرازولا ىف هناكمذحنأو

 | لدوة ناس و ني سنو نامت ةنس ناضم هررهسش ف كلذو ىكنز دوت مساقلا نأ ن دااروتلداعلا

 هفطان هّللا هلماعربةملا
 مدانللا نمو) ريثكلا
 رصعلاءانبأ صاحتو نايعالا

 ىلوملا نى ناوالاو
 ران اوهنلاجردإو (نانس
 . هلئاسعم علاطم ف ةرامغلا
 دحملاراونأو ةرهاط

 هلياختعلاوط ىف فرششلاو

 فراعملاةضور أ نوةرهاب
 اهراهزأ نم افطتتم
 فئاطالاومولعلا ةتودو
 ىسح اهرانع نم اندم

 اردارتسالا سدو 5 ىف روضحلا لهأ:ةا

 1 ب جوال نمئعتلا عفن مي رشا ولت ف وتسد| رم انزال
 قندلار دونلناكو مهعم :رفسألو راكوه وه4عقةم دق متلج قندإا حالص ناك هركسع نم ةعاج ف ىداش

 لصحو هني ىلع ةدمأرةذ
 ىله فكعم هيشعلأم هدنعا

 دازأ هنا قاع اواخرمهتس مهنا ءلدند قه لعق هز روكا ارواش قد ءاضقامهد- ناد هرغس4-١اذهلاس را

 || فشكلادسقف لالالا ة باع قاهلا حو دخل اة هس ةثعض ا ماهغابر ناك هنافرصملاو-؟مالعتسا

 ٠ ||| ندلادسأ ل عج وكلذاهيدتناف هتنامآوهتف ةرخموتعاصششل وكرش لهدا: ءالاريثكت اكو كل 3

 ! ستة نس كوالا ىداجن فق _.ةمدنماوجر فن مهعمرواشوهركسع مدقم ندلا حالصءردخآ نبا ةوكريش

 1 نسال اونأ نذل انا مم ىضماقل اندش لاقو ةنسلانهبحرقرمالا ىلع اولوتساو نيةماوادت دف ندم

 "|| فان قرصم واشد مهشا يدلا حالضةريسب همم وىذلا هناك ىفهرث ذمدملادا دشن أب فورعملا سوت

 ١ ارك ذ قاس ارهاظانأ ظفاملا نال
 ايمن

 د ةوفد



 اهسجنو نيسعنو عساة سيف لثقراوسنم ماع ضل تارفسلا معمف | نداثل اةعجلا مولاقف 5 :رغدازودُن

 سهم هرهاقلانيراعق اهتعهللا ع هرةشد فتة لءسسل ادهشم دنعةنسلانمةرخ الا ىداج نم نع رضعلاو

 ةكرب دنع نفد بالكل اه ملك أت مايأ ثالث انههتنح تشب و خر ىلع هي ف.طوهسسأر زا سحاو

 تب ًاروهؤانب ثردسملا شكلا تاهعضومىفت االاىلاةيقابةبقلاو (ثلق) ةبقدبلءترعو لسيغلا

 دقو نيسو عستةنس بحر ف لّدق ماعربضلا نا لقد قو !منيه20ةسيقلاواءارةغلا نمةسعاجس اعف 3

 قم-هاوتدثوكي نأ نكعافرصمىلارواشو» ريش نيدلادسألوصودنءل تقام ا ماغرمذل انا اوعفتا : 1

 ىاسل ا ظفاخلاو ههلوصو )وأ ف ناكهناونيستنو عسنةنس هلتقىف فال الماغرضاانالزيسةنونامتةئسأا

 دعقأ نموهوهنفاذه ناله ريغ نمرومألاهذهل طبضأ وه و مهلوصولوأ دالي اناج 2م تاك هنالثا ل ريش ا

 لس>و ماع رمد ااوأتةواهملع اولوت ساو رصملارايدلا ىلا ارواشو وكري نيد ادسأ لصواسمل و هيرانلا

 ترفل ايدغتساو هواري ندلادسأب ردغهرومأ تروس اوهدعاو5ة تروهعوهمهزمىل ا داعو هدوص# هرواشل ||

 ىمعلاحر ريغ ةكلمامناواهلاوحأ ف رعودالبلا دهاش دق نيدلاد_تآ ناكو سيبلب ىف هو رصحودهنلءألا ١

 عستةنسةخاىذنم نيرشعلاو عبارلاىفماشلاىلاداعو اهنفعمطقلاحاوماهمالادر_مب امفرومالا ||

 تاالوأ» ررقأم ىلع ءانب نينو ناش نس ةخحلاىذنمن رشعلاو عباسلا قدادش نان لاقو نيسجو : 1

 ان درصم ىلا هدوع ريد قاركشمة دم ماشلاب ندا رسأ ماقأو نيسعنو نام ةنس ىف ناك دالملا مهلوخد 1

قدعمطو هثي دحر واش غلب وهئامسجتو نيئسو نيثنث اهنسىلا ندا رون عمشا| ذد ءاوقارر ةماهل تا ايهسأ ا
 

 دالبلا ىلا نؤرح مهنأ م-هعمررثو 3 :رالا بتاكفاهدصق نم هلدءال زن دلادسأ نأ مع ءاهلع فاقتدالبلا ||

 امون رئالر واش ةبتاكمنيدلاد_تأأو نم دااروف غاب وهنادعأ لا هئتسا ىلعءوزيعيلاتلك انيك اهتم مهنكك وأ
 ر رون ذخنأو نيدلا دس رهف دالبلا عسيجاهشي رطب اوكلع واه وكلك تأ هن رض | ارايدلا ىلعافافن مهتم رز ||

 عسب ورهش ىف ماشلا نم وهج وت ناكو هوكريش نيدلادسأه عةمدىفنيدلاحالصورك اسعلاهعمنسدلا || ٠
 رواش قفتاوابيل ان رغلا لوصولانراةمدالبلاىلا نيداا دس ل وصون اكو ةثام سنو نيتسو نيتنث اةنسل والا 1

 دالبلا نع خرفلا لصفناو ةديدش تاعقوو ةريثكن ورحت ررحو يدل دس ىلع :رفلاو مهرسأب تونر ضاااو 1

 ذخأو مهدالبىلارك اسعلا رح ندلارون نأ رشلا دوع بس ناكو ماشلاىلااعسارنيدلادسأ لصفناد أ ٠ ا

 دس ا دوءببس ناكو اهيلا اوداعف مهدالب ىلعاوذافنئاذ غرذلا لءوةنسلاهذهنمبحر فوهنمةراياملا ||
 لاوهالا نمهونياعودنادشلان مهوب اعامونيدرصلاو نر غلا ةعقاوم بي سب هركسع فعض ماشلا ىلا نيدلا |

 ةوقىلا فاضن ادةوةنسلاةيقب ف ماشلاىل اداعورمعم نع مهلك اورصتب نأ ىلع جر غلا حلاصْئيسح داعامو ||

 اهفرعاك اهوفرعواهفشكن فاك اه ءودشك دق مهنايهلعل ترفل !نماهملع فون اة دش ديرصا ارابدلا ىف خململا 1

 ىذفهدوعناكو كإذ رهثدالوهوهري_غلردقئ ىلا هدوةبءاضقلاوقاق هبلقو ضض ىلء ماشلاب ماقاف ْ
 ٍضعب فتنأرو لعأ هلل اوةنسلا نملاّوشرسشع نماثفداعهنا لئةوماشلا ىلا ةروك ذملاةنسلا نه ةدعقل |
 نيتثث اةئس ىفابلاهجوت هي رص/ ارايدلا ف عمط انا نيدلادس أن أتقن نبأ نم ملعأالو ىط ىتلاتاّدوسملا |
 هحونو نثوع*الا دنع نيةاملاةعقو اهمفتناكف عفط ارزعميرحنو نالزغلا ىداوقا رط كالسو نيتسو 1

 نمندلادس داع مةنسسلانمةجخ“ الا ىداجفف ار واش هرمصأحوا مم ىيحاف لي رداكسالا ىلا نيدلاحالص |
 دسأ نا غماشلاىلا او راسف نيدلاحالص هلاوربسو نيب رصملا نيدو هئدب مصاامتوسيبابىلادعصلاةه ا 3١

 اورو مهلجارو مهسرافاوعج شر غلا ناكل بس ناكودادش نء اذ لأق ةثلا ةصرصمىل اداع دل 0 ٍْ

 دس للنحل الادإلبقامملم ندلادسأونيبرصلا عيرشتسا معلب نيك يةيرصئاوالا تود | ١
 هنكع لو لاحرلاو لااايذ نيدلارونامأو دالبلادصقرلااع راس نانودريصلاامهعسس:2 ندا رونو نيدلا ||

 ن ىلع ةاقو بسب لضوأ اب ناحل اراقن هلشدخ دة تاك هنالو مث رغلانمدالءلا ىلءافودهسفتب ريسملا

 قمرك ذمدق:دقولب رابحاص ىرويكوكن داار فام ثاطا ل اذلاو نيدلا ن زوه (تلق) نيكتكت ٍ
0 8 2 

 نم ةدافتسالاو لصخملا
 ىراقب فورعملادج/ لوملا
 ' .نامزلا نم ةهردعن وهدا

 مص*ىلوملا نمأمْزالمراص
 م تاتسس ريهشل انددلا

 اشاردواد ة_ررعسرد

 .هتفيظوراصخ نيعب راب
 قالت نيسصتاهف
 .م اقناع ةفورءملاةسردملا

 مةيكصاخلاةسردملا ىلا
 تاجلاسرادملاىد>اىلا

 :ناطلسلا ةسردم ىلا 6ع

 ناملس ناطاسلا نبدمت
 سرادملاىدحاىلا ثتامن
 .قاهف تامو) ةنناملسل /

 حبس همس نيعبد رلارعع ا

 تاك (ةثامعستونينامتو

 مطع ايبود هللا «ب#بو

 نم ناهريلار هاب ناشلا
 ةئئطقءافصوع تهذةرح

 هيد رقءاقنو هناك ذط ردو

 .ر رعت نحو هك هو 2

 .هر ودنو لضعم ار ردو

  عاسلا لوطو عاستالا عم
 بتنك هلوادآملا مولعلاف



 لس ىَئاَوَح هللاة جنز

 حاتفملل ىف رمثلا حرمشتلا
 نه عضاو لا ض عب ىلعو
 ىخأ فئاطل هلوديادسهلا
 نم هتلادجسر ناك ةلجلابو
 رصعل ارداونو نامْزلا عادي

 ناكل ةدمشاعولو تاؤالاو
 تارفغل اودج أ اهيلعتاش "1

 ديجلا لولا مهنمو) <

 *«(ىاكلاب رهتكملا
 ةداسلاعتهللاهج :ردلو

 ةرصعءانلع لعأ |رقو هن :رذآ

 مهلعلا نماقرظ لصحنو
 بسد لرحتو فراعملاو
 سا<:ىلا لصو تحت داعلا
 دوعسسلاى أ ماظعملا لوما

 كولا نم امزالمراسم
 هسسرل سس ردى :رداقلا

 ةبب رقلاة رةلاياش ايدوجت
 صاخب ةفورعم اهي ردا نم

 ةسردمم نب شع ىوك"
 هنرداب نسح ةسجاوملا

 يرد رشوة ندمخلا
 نيئالثيىمكشيكلا نانس
 ناخمرداب ةيس ردم

 ىف واعج ونذاربغب هلتق مهنكع ملواريسأ ءوذح أف هياصأ ب رهف هوغتكوهسرف نعءالزن أذ كد دروح و ندلا

 لل ىف مس هنا ليو قيناوللا هلع روك ذااةنسلانمورخ ”الاىداج نمنع عسسل رحالا مون تام هز م

 همم

 لاعتهللادج .رندلاحال ص ناطاسلاواهانوا سا مادوتامسجنو نيتسو عب راةنس لوألا عسب ررشع

 ىداج نه نب ريشعل اوىفاتلاىلا هتسايسو هنأر نحو هت اردوهترافك ناكملاهل اررةمرومالارساس

 ةحاحالف هنومةروصو نيدلادسأ ثيبذح مرةتدقو (تلق) نيدلا دست افةروك نملاةنسلا نم ةرخ “الا

 ىنكسل نيدلا حال_صةريس فدادش نااانذعش مالك نم هتان هلك اذهو رواش :افو تال ذكوانههاهح ب

 ءاعب رالا مو ةرهاقل الحتدنمدلادسأ نا ادو مة ف ىط تب روقابل اتفذحودو.هةلايهنمث دن

ج ون اونالا ىلارهسشلا نم عسانتلاة عملا مون رضحوءاقلتوءرك ذمرة اممم
 علتودضاعلا ب اجى سا

 دنلان اهلا لسور افدعفادقءركسعىف همن الامهنم نيدلا دس با طفاريثك اذو رواش هروطأ و هلع

 يلءمْزع :ودمالكت رواشت درك لف مهم رذاح ىلع نكف تح .رخاذاق سلا مدع بيس هيلع جم واقت رخل

 ثالذ نيدلادسأ سحافوباعءضيةب وةيماشلا رك اسعلاو ندلادسأأ اهعلا غدتس ةوعد لمع نأ

 هنعمهامف ندلادس ا اواعأو رواش لثق ىلءامه :رمغو ىروخلاك ب درو-ندلازعو نيدلا حال قفتاف

 | ىل حاردق ناكو هنت ىفهدح ملف سقملابل يتلا طاش ىلع مومايحن تن اكو نيدلادسأىلا رواش جرو

 لوامرخ [ىدسعلاهناديعرذاعلاهما| 2 رحخوة ناهس .ونيتسو عسب ناهس نمر ا عسر درهش 3 اس

 حال مهفنتك" افاعجاوراسفهو قادما! ىضغر واش لاعفةذاَرقل يمنعهتلا ىذر ىفاشلاامامالارعق راب ز

ون كلذو دضاعل !ىلا عر ىلءهسأر اوريسو هوأتوف هلْيَه مهرب دضاعل |لسرأف ةغاجسمبلعاومءروت مخ
 م

 رضع م ندلادسأ ت البقو ةروك ذملاةنسلان مخ الاعب ررهش نمت اخلي ةريشع عسسل تيسلا

 ىلع مهضعي لسفر كسعلا ضعي اه هعموكب دروب .ونيدلا الصدق دل رس ةهبر واش دصقا لب كلذ

 فتاكو ر واش لتق بقع نيدإا دس ىدتس ادضاعلا نا مئيلعأ هاو لعفل اذه هيالعف تاوراسو ضعي

 داع رادس كر ب ادضاعل اوشا موا لاقت مهفافتةماعا |نما اريثك اعجىأ رفد :رهاقلا لخدف مخل

لا عادته بلع ضاق اوداعلتف دضاعلا ىلع لح دواهمهنل اوضمواوقرفتف
 سوح اريم ارودلا كلم اهماودر ارو

90 

 ةرازولا



 لف ب اس ىلع هولا ةني دلال ننقل ازولارادب نفدوةرهاشلاب هتافو تناكو هيلع علخاسلةراز ىلا
 يب الار هكاعلا لع رداد ًاتالرقومابأ !ةسقنو نا رهش هتراز وةدمتناكف مالسلاوةالصلا

 نمدحاو لك ةج - رت مدة: دق(تلق) ملعأ هاو روك "تملا ةكسل | نمرع ”الاعسب ررهش نمرشع عساقلا
 اهتيفوتسااىنالاهف مالكلاتدعأامئاوانههابترك ذوتلارومالا هزه نمئثرك ذنيدلا دسأو رواش |
 لوأ نم ها ىرحامو هتالقنتو نيدلا لصةربسرك ذلك ازهىدوص#ملا نافاضأ و 2 0 اانهه |

 تومترؤلارت ذوق ًانرتنأ قيسف مالكا عطتني الك ةدحاوة ةانس ىلع ذرك ذتييحافورخآ [ىلا .سمأ |

 دعاوةلاتدؤتو رصعب ولأ نبى ون نيدلاحالصن اطل ال هدعب رومالا ترقتسسانامامل نيدلا دس أنا

 ع :ركشواهكل ةامتدلاهدنع تناهولاحرلا بول كلمولا ومالا لذبو عاضوالا نسحأ ىلع لاسم ا ىشمو
 مدق ىلع لازاموداهت>الاو دخلا ص.مقب صمةتووهلل باب س أ نع ضر عونا نعباتف هيلع ىلاعتهّللا

 هللارسس ا ل لاست هللادجز لوقت هتعسدارش ن اانعشلا#تامنأ ىلا ىلاعت هللا ىلا هب رع ام لعفد ريذنا

 سمهالا هل بنتا نيسح نمو ىسفن ف كا ذ عقوأ هنالل_كاسلا عفدارأ هنات تمعن رصملارابدلا ىل,ىلاعت هللا
 بئاصت نم سائلا يم غودالبلا مام هريغوكب وشلاو دل اركسلاىلا تر شلا ىلعتاراغلا نشد لازام
 لهأ بهذ علو: هزكل موقلا عساتمر زووهودلك اذهو مايالا ك|ةريسغ نم خروا 00 لاضنالا

 هيلعزو ديوب دو نمعهيلاثوع هرم سانلاو نيدلاو ف ,وصتلا و معلا اوهّعْفلا لهأ دالما |ىفسرامةنسلا

 ارز ترانزيت يسوم علا ةايهعو اسال ترف ال

 0 رفكلذو هو 5 كريش نيدلا دس اون نمصمج + "ارضع نذل حالص ناظأ !اًرارق ارقتسا

 اراد ضال ماقتل تان مانو ع رك اسعونيلسمانمىرحام حث رغل اهعانونشسو
 0 لا عمتجاو كلم اوةوقلا نم ث دحام سهرات ؟علقيو مهزايدبر خم و مهدالب كاع هنأ اولع

 الوددعلانم هيلان رو-اتحامو :راصخل انال امهعمو طايمداو دصّقفهب رمدملا ازايدلا او دضوو اعدم

 نيداارونلاكوامتاكو اهحاصاورمت او نيلسملا داك نصح اوةرسق مهصأ دتشا كلذماش !اترذ
 8 رغلاروؤط ندلازون ىا اراسلو نيت سو سعت ةنس نم رخال عيب ررهش ف كلذو راد علا نط للاي | ْ

 هدصتفةروك ذل ةنسلانمنابعش قاهلارصاحم كركللا ىلءلزغف ممولة لغش دضق طاسسدىلءمهلوزئو |[ ٠
 قا هئافوتناكو هيادلا نن نيدإا ع ةاةوهغلب مث هلا هلا وفقير لذ مها صراع لخ ءرذلحاسلا م م 1

 تال ازال !ذلا ساه غابق ماشلا ب ابلطيداع وهنأ بح اص ناك هزالملق لغتش اف نيّتس .و سد هنس تاضمر روش

 امتلأ نوم بح جلت تاعك راسفاهنملاّوثربشع كا ىفتناكو دالبلا نماريثك تبرخاتلا |
 نمراسفرشاب لثبو دوري سلا هغاب ولاقدودومهمساوهتجرت ىف كلذ ترك دقو (تاق) لسصوملاب يدلل |

 ىدصادر ال اكسمارن زو تاكو تارولاواباطعلا ىف غلاب و مماعاولرتنالاجزلانداا دمالاب مهدعوو اهملا |
 جزا نم مسهل عتاراغلا ندد ىلا عتهنناهجروهوابماع مهلانقو مهفسز دتشاواسهئلعت ر لازال ول 2

 تقرحأف نييئاناهنعاوأ بح رق هربا دن نسكت و هينياسملا ىلا عت هتئارصت ولحن ادنم مهلا ركسلاو |

 معتمدإاو تلطي ريس ونيدلاحالصدعا اوقت ترةتساوريثك" قلد مهلاجر نمل تقو مال اتيرغر مهعيحام

 اقبالا او لوف مالسل اهبلع قددصلا ف سو ةصقلة لك اثمعتصقن وكدور ورسلا هل متبل بول 1 نيدلا
 هسفباوصلاو رصم ىلا هلوصو مع رانا فدادّش نا ا ذاذكه (تلق) نيتسو سجتةنس نمةرخ هيلا ىدانج

 ٍلاقو هسرلب نأ ىّأف هلك ضضالاهسبلأ و هنداغ هن نترحامردالا نمهعم ]سوه تجر فهترك ذىزلاوه

 واهلك ئاَز نا كش :داعسلا 5 نعتتأ قيئاالز كو ذكتناوالا ضالاانهلهّنلا كلراتحش ام ىدلوأب
 ملاك نملوةنم لصفلا اذهىف هنر 5 رثك 1(تلق) هرك دمدغملا# راثلا ف دضاعلا نام ىتد جار زول

 ريثالا نت ندِلاَر ءاظناخل اايذحش ءرك ذىذأاواهريغ ع نمدئاوز هيو بدلا بال ضةريس ف دادشن انش

لاراب مهلدعتسا طابمد تر الا دصق نيدلا حالص لن انو لصوملا دالن بلاط هلل. ل
 0 الاودج و 

 نيعب رأب هسورت ةسو رعت
 اشاب قطصم ةسسردم م

 م م سلا
 ناطلسلا ةسردم ىلا لعن

 ىأدت صراود ناخد

 هّنلاسدةيراصنالا بونأ
 سرادملاىد>اىلا 5 1

 سرادمىدجاىلا مث نايعلا
 ذاق ممناملس ثاطاسلا

 ةسرك كذلك هنردأ ءاضق
 اال تار
 ناطلبلا لادن رثتو

 ةيئرلا فراعملابرولزملا
00 

 نتنلاراوح ىلاناطاسلا
 لزعلا ماهست موحرأ اجر

 ةرزح تحتفل تاوؤلاو
 تانأ كاهن فس
 ءاضق هيلطب دلق نا مس

 مسسو ا و 0

 اهنالت و اهدالب ا

 قرغتل لاك نئاهداهو و
 مظن هلنكعمل تئشنلاو

 لادتعالا كس ىف اهر ومأ



 سر

 (| نيذلاةبروثلا ءارسالانمةعاجنانيدلاحالض بالو ةيفيكت ا ىتسانالا هع ران فاذهليقروك نما

 || ةعدلانيعربمالا عبنم نيدلادس[تومدعي ىنعنةراز ولا ةءالوو رك اعلا ىلعمدقتلا اويلطرضةاوناك

 ا وهوتاق لير باص ناكىذلا ىناي ذهلاءاهلا ىنأ ىتنأ ن اوهو ليلب ني ورسحت ندإا تاققو قورانلا

اص ناك دج ىراكهل ادج-أ ن ىلع نيدإ فرس مهنمو: :رهاشلابىقلا ةيبطَقلاَةسودملا بحاص
 00 عالقلا بح

 ةلقتسمةعجرت ىف ءركذمدقتو بوططاملا نيدجأ ندلاداعدلاو ب وطشملابف ورعم اوه(تاقزت راكولا

 || 0”.جدقو هسسغتلا طي الؤه نمدحاولكو بدلا حالصلا وهو اما دورجش نيدلا باهش عهتمولاق || ىضر وبصنملا نع ىنختساف
 || ةرارولا علخ يلع علضل هرصق فروض ابهسأو نيدلا واصل ارصءبحاصد اعلا لسر ا ةاهناعبلاغمل || ىلاداعو لزعف لاصفنالاب

هناف نيدلا حالص فعض كلذ ىلع دضاعلا لس ىذلا ناكو هعدعي الا هيلونو
 ا نبدا اص ىو اذا هنان طن 

 1 ركسعلا ىلع عضن هاو ةغلاخملا ىلع :رسجالو بيلع كك !ذعضت تم هتيالو ىف تاك لاحرالوركسع ةلس باو

 ||| ةيماشلا رك اسعلا نمهدنعوتنلا البلاد هوعتو نيقابلاميرخأ ضعبل اهعمراصاذاقهنلا مهليقست نمىاشلا

 نين روهشملثملا اذه(تاق)ة-راخهننادار وارعتدرأ ةروهثمةصَملا ونيدلاروفوث رغلا نماهم نم

 || (لوالامالكتل |مامتىل ااندع) ىلا عتهّلاءاش نا ةجح رتل اهذهنم غارفلادعب هنلع مالك !ايسوءادلعلا

 || توداي موقنم بن ىلاعتدللا تااهراك هذحنأو همزاق ماقملا اذهن

 ىرخأأ ة سه ةيايطنط
 مم نوال اهتفيطو دعامت وو

 ناخ ماس ناطاسلل قغتا
3 0-7 2 8 . 

 فب رعش ةييح قدهيع و

 هل 2 اول صعد

 فديصا!ىكيعوهوتلاقق ٠

 هلرسيتف عاشبلا ضعي
 عاب م-الاول اوحندلا فرشتلا

 | نم سحر وغسملاتا مم

 سفن تدعضو ندلاحالص :ةماق

 | |رصانلا كلمات قلو امهربغوةمامعلاو "يملا ةرازولا علماء علترصقلا قرضحالف ل السا ايةنط اىلا

 ١ مه-سفنالرمالانودب 0 نيذلاءارمالا كلون مدح ا هسبلاتفاب واهم ماق أ: نيدلا دسسأ رادولاداعو

 نءالافوةدرةمةجرت قورك ذقيسدقو (تاق) هعمىراكهلا ىسع
 ندلاءاضهقفلا تاكو هومدجتالو

 || ةمدلانيعدوجو عمتلبلا ل صيالرسالا نا لىاقو هلا هلامأىت_دجسأ نب ىلع ندلا ف
 دس عم ىسفرتثالا || لاكروت زسملا تاطاسنلا
 نااوه نيدلاحالصا ذهن ا هالاقو ىراخلاندلاباهشدصق مْندلا حالصىلا لاف لءلتنءاو ىزاخاو نمفافنهبلاهحوتلا

 ||| ق> هيلز لذ كيل !لصد لوهنعمجارخا فس نملوأ نكسالف هلرمالا ماس ادفو كا هك-اموكتدنأ

 لو سانلاهعاط أدق ندلا حالصت ا هللافو دل !بطقىلال دع مثهفاحوهد_:ءاضنأ هريضحأ
 ا ريس قد

 || ىلاهنع الاجر خالف دارك الا نم هدأ نأ نيدلا الص نيد هكنيب عمجتلاحلك ىلعوقو رانلاريذو

 ةعاجاربك آناكو قورابلا ةلودلا نيعىلااضبأ ل دعو نيدلا حالص عاط ًافدعاطقافدازوهدعوو كاونالا

 نيدلاروتىلاداعو ادبآف سون مدخأ الانا لاقو هرعم بق ذقتالوءاقرهعطب لذاعج ىهرتك و
 || هريقهعمو

 وهوه كلم .سرونيدل|حالسص مدق تءئوال وعم ناك | سحأ هلا ىذةما هال اتافدقوهقارف مهلع ركنأف

 نداارون تاكو ممأ نخالا نوفرصتيالواهلكدالبلا ىف ندلارونل ةبطيلناو نيدلارون لداعل ثلا نع ىئان

 || هدرفي التاكو همسابتكي نأ اهظعت ب تكلا فهتمالعبتكو رالل سوس آلاريمالاب نندإا حالصبتاكي

 1 لاةاواذكواذك نولعفي هب رصملازابدلابءاسالافاكو نيدلاحالصرال_.جذسالا اريفالا بثوب لبسك

 || هنكك لفهحرخ ايشدضاعلانمبلطوهعجدقندلادس أن اك املاومالا لذ وسانلابولق نيدإا الص

 1ْ ناكف دضاعلا أف عضو يف تابشلاو مالا اذ مبمامتتلا لل ءهسذن

 ثإ ذره .وهنلءدهمدق#

 لعاف لعنامىءعدنلا
 مو لاو ركملا باس

 دابتحالاو ىدلاف رمي

 قب رفثلا ىل_عردق تح
 هللادجر قوت دقو) داعب الاو
 تدرلئاوأ ىف ىلاعت

 نينامو عيسةئس بحرملا
 موح .رااناك (ةئامعست و

 طحاذ مؤاعل | ضع قاكراشم

 ءاتئالاورعبشلامرلاع
 لالمالا ف ةرهاط دوا

 ثبوقو» وياوهنلاسانلا لاش هعتم ْ

 || نماريتك تيارو ميراوتلاتريتءادقريبكلا هك رانفف ريثالانبالاق هب هفلطب ه فتح نع ثحابلاك

 || فمسهتم هيرافآو هله ضعب ىلاهبلص نع ةاودلا ل ةنتكلماى دبر نماريثك ترف ةيمالسالا خعراوتلا

 | ىننمتاوم ىنبىلا هناقعا نع كلم أ لهتناف تيد لهأ نم كلم ن«لوأ نامفس ىنأ نم انر داعم مالشالا لوأ

 ,وصنملاهيمخأىلا هباَمعا نع كلا الدنا سابعلا ىنب نم كلم نملوأ حاشا اداعب نم مثهع
 ا ل اوأةيث ءامساا ُث

 دجسأ نب ليعم«اهييشأ ىلا هنعشملا لّقتناف رجلا نم رصأ مهيفديكشأ نم
 1 لواوه و رافصلاب ودع م هياقعاو

 لهأ نم كلم نه ل وأ هن وب نب هودلادابع مث هياَعع ا وور عمت اىلاهنء كلل لقتناو هتنب لهأ نم تلم نم

 .٠ [| لقتنامث كبارغط مهنمثالمنملوأة نقول !غئاودلانكر وةلودلازعمهي ونال هنعشألملا لقتنا ثءتيد

 || ةلاطالاو هوثالواو ترن نيدلا محم همحح أ دلو ىلا كلملالقتناهانركذاكم هركربش اذه مث دوا دمي ا دالو أ ىلا كلما

 انركحزإ



1 1 

 *” ا م

 "نل“ ١

 ْ بواقوكل از خسف لتلارثك,تلودلوأ توك, ىذا نا كلذ قسسلااهنطأ ىدذلاوازهمرُثك انرك ذل
 6 الدرك ذهلاد وعت) هلةروةعمهلالكلاذ لعفب , وهباقعأهلنام را زهلف هنةاعّتم نق ني
 دح أف لاذ نأ فاخألاقو ثالذىلاهمح د هوما ه ملا لتسرب , نان دلاروف نم باطن نيدلا حالض ل سر رآو

 متو را انعلا يلار ورب _ةرصمعلا اورنلا اوعمجا غ رخل انا مثدالبل اد سفتف كيلع م منه
 ربك ًاوهولاق (ةلةةسمةسرتف هرك ذمدقتدقوتاق)ب وفن هاش اروف ةاودلا س؟.ٌمهتمنيدلاحالص |
 ىذا فسوب هنا تا.دنأىلا اراغا”ورصم ىاريست تنك ا ندا زون هللاقريس نآدارأ إف نذلاحالض نم ا

 نا اومق تسل اع كل قاعأ اود ئاح لرضحلا اودالبلا دعت كناف ةر..: الف دعاف تنأ وتلةمدحن ىف مود ءوقن تاك

 لعمدعاسوهرز ا ددشا و هيلارسف نهد كفن همدختو اقم او ةرمدمتحاص هناهنلا ارظات تنك ا

 انذش لاق مثلاقاكهعم ناكف ىلاعئتهّنلاءاش تالي لصتي امةعاطل اوةمرخن ا نمهعم لعذ ل اةفهددصإ وهام
 مرا لا فا مةيسايعلا ةلودأاةماقاوادب رمدألا ةلودلا ٌضارقناب قاعتن لصف ف قاروابازهدعي ريثالا نبا

 ريمأ هللا صايع ىضتنسملا مامالل اهمف باو هرمهمب>اصرضاعلاة بط تعطق ةئامسجنو نيتسو عسبسة لس
 فعضو هلنيذلاخلالاز ا ورصم ىف مدة تبث ال بول نيف سون نيدلا حالصت اكل ذىف بيلا ناكو نينمْؤلا

 ياما عطقب همر دوج ن.دلارون لداعل اكالملاهمل ابتكرحأ رضا ارك اسعلا نم قب لودضاغل اسغأ
 ةياجالا نم مهعاّماو ريصم له ب رثدنمفورلناب ندلا الص رذتافتسنابعلاةيطللاةماق او ةيدضاعلا
 قفتاوهرف هلئحسفالامازلا كد. همزلب هلا لسرأو هل أوةىلانيدلارون غصن لفنيي رصملا ةلود ىلا هليل كلذ

 | ةيطتللاب ءار_رالا ىفيكمعا رم اراشنساف 0 لا وا ناط ناكو ضر دذاعل انا

 روف سم لاشتماالاهنكع مل هنأالا كلذ فان نم همس و 0 ًاوةدعاساما ىلع مدة نم مهن هم ةيسانعلا

 هاك ارالفاربثك لصوملابهاننأ اردقو ملاعلارب اًريمالاب ل فر ىمح ل -ورصمىلا لثددق ناكو ن دإا 1 :

 صدى ةسسمللا عدو بطلت !ليقربثاادعص مرش لا نمةعجلوأ 5 الفاهم 3 انا لاق ماهتالا نم
 ةيطحت عطتةرهالاو رصععابطلتا نيدلا حالصرمأ ةستلاثلاةعبلاناك الف كاذدحأ ركشي ملف ىلاعتهنلا
 رايدلارئاس ىلا كل ذب بتكو نازي ام ملتي موكل ذاول مذ هللا حأب ًانعئذتسسملاةيطلناةماقاو ىضاعلا
 تاعش الف ىفوت اورلعب رهف لس تااولاقو كا ذ. هياحصأو هله هلعن مف هضم دش ادقدضاعلاناكو: ةيرمصملا
 ءازعلل نيدلاحالص سل- قولا لو ملعب لوعاروشاع مول ىفوثف هلأ نمش ىتلا مايالاو ذه سلع ل

 هظنح ىدتوهو شوقارق نيدلاءاهبدضاعل ةافو لبق هدف بت ردق اكو هيفام عج و هرضق لع لونا ١
 لّقنو نيدلا حالصملست م-«.فامافؤ دضاعلارادذاتساك هزعحولافاضنأ آهنجرتا قهر 5 ملقت دتو تاق

 ىلحأو ض عملا عابو ضعبلا هوو ضعبلا قتعافءامالاو ديبعلا نمهنق ناكر ءجرخشأو مسمافن تن نع ما لح مدقلابناوب «اى مهءاننأ اوهنموم و.دالوأ لعجو مهظفك لك دود ورغم ناك ىلادضاغل !لهأ 1
 دضاعلا صصرتشا|اوروهدلابقاعتو مانالارممريغنال اوهكللملو :,ال ن مناصسف هز كو واح رص

 ناكو هنعهفلت ىلء مدنقءقدص عفوت لقهيلا ش؟رلف ةعب دن كل ذنأ ن نطفة سيدإا حالط_عدتس:لسرأ ْ

 ىدهملا وتمرهط ن ملوأو نيثئامو منيعساو سن ةنستخلاىذ فب رغااوت ود رفا هيديسعلا ةلودلاعا دنا |
 ىدهملاءاليتسا ران قريثالا ناانضشرك ذازكهتاقز اهلك ةشد رفاكلءوذيدهلاىنبوهثلادببعدمتولأ

 ىدهملاتاماملو لاق هنا (هنمف شك تجرأ هن رك دىذلاوهديق ناودلاوةقب رفا ىلءةلنا دنع ا
 ددضاعلا ىلا ىسهتت اللام 7 ذمدع سالو أماقلا دول , رمألاب ماقهثلا د بع

 قئامر صعمهماغم تاكو ةنس نيتسواتسو ةنس ىئام مهتاودةدمتناكش مهتاودتن هرقناولاقف روك ذأ
 ماشا اناوزب زعلاو زعملاو روصتملاومئاقلاوىدهلا مهو هرمشءةعل أ مهنا ونس نا

 نمدحاو لكترك ذدقو(تاق) مهرخ ًادضاعلاو زئاغل اورفاطلاو طفال اوم ”الاو ىلء:ملاورصتتسملاو
 انههدر ذىلا ةاعالو هسا هبلاطلق مهل اوحأ ىلع فوق ةولاراتسأ نق بامكلااز نهى لتستمر /قءالؤه

 ءانمك ةج رثن ًادتءالمالاو

 نسحأأ ىلع مامالا ةداعتسلا
 هليستب مل هنأالا مالقنلا
 00 تيئاكم هلو مامتالا

 نينافأوةبوغض تنلاسأ

 [يبدر اك راش ةيواطم
 ندع هي راعا !فوركلا
 000 مرتي ةراثو طقنلا

 نمو طقفار تاواؤرح

 4 امةءاساهىذلا
 ةداسنلا مداشخلا نمد)#*

 دي(هداز 0 مسملا دوت

 هلج نمروت زماو ناك
 :ىلسلاةلودلا ف رودصلا

 ةكورىفىاعتهّناهجرداو
 ىفاشتو لال_>الاو نولا

 انت لايقال اورعلاةحود

 اف:طقمو فئاطأل ارامتنم

 ًارقو فراعملاراهزأ نم

 نمرتكح اوه. ىلع [[*
 نمامزالمراص مثةداغّتسالا

 ق رطيدوعغسلا ىأنوملا

 ب .ردعال اوس ردو ةداعالا

 0 م

 ةسلام مث نيعإ ران ًاراشسأب دواد
1 



 | لكسلا نيسمتعاشاب متسو
 م صفا سن طاطا ف
 تقسو دم لال
 ناغ ناريلس تاطاللا

 ىدحا ىلامث رادكساب

 صضعل باستا مظعاغا.م

 يناعتونراجم حلالا
 ِ هيفمدفتىلاعلا ناوندلا

 ] صقنلا المس دسحلا

 ضقنو هنأش

 | نم ةهربناوهلاولزعلاب

 رهدلا هلعس ىتح يدر و
 | كلذو) اضرغتبشا!ماهسل
 ىوالا ىدامج طساوأ ىف

80 
 نيام و

 ١ مورملا ناك (ةئامعست 3

 طحاذ مواعلا ىفاكراشم
 رخافااو فراعملا نمرقاو

 1 تتكلا ءانتقاف اي عاس

 |ةفطالاطوط1اىةفيرمشلا ٠
 | السجاراش هنا هجرتاكو

 8 اذ اقولدال كامو دتو 1

 07 ىبسق هامش نغ

 1 وط ىف 25 8

 مم

 عفنأن دو زوو سوهو داكن

 اخ ا نهعبف ناكوارل دم عابود رالف تهؤوذار اهم

 نع راقتت انحلادب هب * مماذانادمتلل لق

 نغالا ىلا بعلمو عد .لاسنالا ل نما
 نعط ىمو هباكر تسبيب تاّعّتسا نبأ

 نطولا نعدابعل ادب هن درشبتغلا قوش
 نحأام كؤاموهحر و اسمت ريغاامكارتو
 نعيلانانوىدحو ا ى :ردامو لوذعلا مال

 نئقام محرب ناكول دع ئننتفوهنمرضام .
 نعمك قشاعلد أي ودضلاىدوأ ىتنعان

 نعللاوةماقالا نيد د ايذعمداؤفلا ناك

 نعو ىنع هنرزةإ كلت رعت نىك

 نعلاو قداوشلا ىف دق دع الخلان مرقتسملا

 نردةقتةفالذناو : 0 ٌقينلا قاد اعماحأب

 - ندالاةهةثملاو مرا * اوصلانابقرمش ثا

 نول اقلاضملاو رد هم ص كرا ”ىداا تاس

 نحالاو نئاغذلا كال اباثلابمهنمتيغشو

 تدلا دوق ةلذآ د دع اهتم هانابس تس

 نشااهفةراغ كش * ويح نممولك ىف
 تردنم حزاوملاراث 5 هد امتفدرو

 [مامضي ىسدإ 2-0 دع ةداعةعاظبالهأ 1

 1 س3 ا داحس كا طحاسس سا

 نغالا اشرلا لصنأو بضقلا عضف نعىدجو

 ثدوةيط أن عسا رمص# كك .ةثبللتراو نسم اهحولا عب بهدي ذلْخل 5 لسحتال

 هاعمئذإ اهراك" ىن دعب . ريبكلاع راثلاوف واتت فلل ام 18 ةلعانس اد و ريثالا نب انضم لاق

 اوما ورضَمل | ىلءنيدلاحالص لو تساا لو لاق هبابىف تتكلا
 كامدتعا نك لام ديقتلا ولعله

 توقانلالم هاو فصنوة.صةوكهل اوط درصزلا بيضقتلا هنفروهدلارعو نينسلا لوط ىلععس دوك وأملا نم

 تطتالو دلع فل ةئاموعةدنسدكلا طوطلناوةبوسنملا طوطخلا,ةيضقنملا 15 نمو امهريغو

خ اقع ءدنع لف كل ذدفرعي هيلا نيدلاووف لسررصخملارصأب ءىضدتسملل 1
 عمتلماكسلا عا هيلاريسو لع

 ريساض: كلذكو ةيسايعلا ةلودلا قل 4 ارييكتاك نيدلاداعنال هلامار 5 ا!ىوفتفل الدنص ندلاداعأ |

 لوأ هذه تاكو رانملا لع نص:كدوشلا مالعالا تريسو نيدلاروف ملت نس لق اال ندلاحالصلاعل ١

 رينا لصوالو(تلق) ري ريثالا ني اانذش هلاقام ىسهتن هلع نيب دنيعلاءالشسادعب ! رصم تاخدةيس انعم ا

 ددعتا عملا نيدرصانلا مامالادلاووهود نتا مامالا نب نسا ادق هيلا رمان ءىضتسملامامالا ىلا |!

 نبا طبسدمث قفلاووأ ملفت هلي وطل اةدملا هزهرصعاهعاطّةزادعب هعساباهج .ةكسلا اوةبطخلادوعورممم أ نم لذي مم نامملاسرار#لا

 داليح وتفوهل ددعملا وتفلااذهرك قوه يالا مالا مياس طق حن أ تلا واعتلا||

 تاكو ةثام*ونيعبسو ىدداةنس ىفكاذوىدهملاه سس: ىف كاب راخلا كالهواض ان نملا

 اهلوأواريثك الوب رشلا تنام اورسمرا يرسلها ندلاحالص

 نددلاو دهاعملل كءدعي مدي 0

 نكسلاوةسحالادعب 5 ار الا تنكس

 نهزئمىداو لا قس 5 ىجل !نمزنلا اقوش

 نام ةامكنانلوشب ن “ع أمإ ::لاولتدهعدتلو

 نطوى كيرتورطو »* ىكبارتالا كل ؤابطو

 نهتم ىلقوهئتسسحتىف قسيلط ىدمد
 نزحلاو كرب تاريع عل! ىب_ءافقو هئرداع

 سول لوحات شال وقل حرش طالع

 نسا ارث ىنأ ء *« ىضتسعال ىقادع

 نئس ىلع ”ىنلانئس دع نملدعلاى ان راحت

 ندم او لقاعم اوك * امملانل_ةبهلتناد

 ندعولادبعصا ا!نمدل د والان الع اكدت و

 ش نزبودو عدهم ىفني د .ءروذمانتقاام

 ندلاالو نو الا بت كتسعو نيح مهنعن م

 ناونثا اوذلا ضرع مهدالب ضرع ترداغ

 نلعا م ينمْؤلاء * اءلوالارستدسعأو

 نكست لوهانملا كا ىلع توعد ناكف

از_هىلااهفراشأ آ|ىرحأ ةدمصعت اضن هر موةيافكة يغفر دغلا اذه لعاضشمرضتقنف هل
 ىعمل

كل ص ذثيبحافاهارغىوس ةديصقل هذه نمىر اان لع سلو
 هلوقوهو ةفاطال نشا“ كل نا قهنو

 ا متاودع ىلع تندف 35 اهلصوت نامزلا عم كونت

1١ 
٠. 

 راتخلا لاكش هلا

 ثديل !صخر ىنثنااذا مهاوقلا ندإ ف طخت عم
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 ' | شايهس نم تينغووياهطااخ أ نمتركسف اهئافكل نمتنكومو ادملا ىطاعت ثناب
 اهئافع تاناذاو هه اهنوفحتنراذاف اهئاونو انيأن ىف ا اهبأدىلتق ءاضع

 ائايفر نمردبلاو 35 اهتارمذ نم سمششلا اهئافو موساهدع د اوم ادنأ ىقستانال :
 . امئارجىلاثتيست ع: ااذاىم# ةيرضم اهئادرت حت ليللاو « اهماثل وذ مصلاو
 ٠ امثاقانودتوملاو « اهقارفنودتولاف . !هئابحتل وحلو ح# امرلا فارطأوتناي
 اهاالطا ىلع ةبك ياسلالطالاىفنيعلاو اهئاننوىوتلادعب * اهعبرب,ترصدقلو
 اهئاع تاب فط د عندك تحتي و. 1مئاسممر ودياهعل « اطم دشن تفقوف
 اهئادب توم اسغن «ىاوج نيبترداغ | ماك, لوطب تسنأ ب ىتلانيعلا شحرومأي
 'ريصي رييخمدانعي | اهئامةمدع تزمحس نب ةرسظنب تل عاذاو اهئادوس نمتن اوّل ارث نا ىنمع قاتشت

 دوست ىلوملا مهتمو)# | ْ اهئاطعب تاس اة للا فك اهتاكسف ْ
 هيلف ةيسصقن هللادجردلو ]| اهعمو لاخلا ىضاتلا ىلا الوأ لصتفدا دغب نم هيلا هدث اصقريسسل ناكر فىلاعُتهن'ءاش نا نيدلا الص «(ىلحاس رهتشملا قه ارمنمأسشةج .رتلاهزهرج او ا دنعاز_هدعب رك ذأ ىواهعيجابذ عدبأ وعدملافع ريثاذهدعبو
 ىلوملاةمدختىلا لصو تس | هيلارتسس وهرك اسعوهاضدأ عمل ةترصاتو ؛لركلا ىلع لوزنلاو خ رذلادا, ىلا اب ريسملاوتهب رمدملا هنامزعالضلنعقجاو هناوأ || رك اسعلا عمجتءرما,نيدلا حالصيلا لسرأ نيدلارون نا داملا تاكو نيدلا حالسص نع ني دلاروأ رت ءالعىلعأرقو فئاطالاو ]| سسوأ ام ثد_تاضر 5نيتسو عبس ةنس ولاة فانط اب نيدلا حالصو نيدلاروف نيب ةشحولا لوح نك: فرامعملا بلط ىلع أ شنو 11 الصفاز هر ريثالا نب اا :كشرك ذم ىلاعت هلل اهج .رنيدلا حالص ىلع هدتا تق رض »رعب ىذا وهو لضافال عدم
 بهزمبهذم ىرداقلا |١ مرحلان مني "مشعل اقةرهالا نم نيدلا حالصز ريف مهدالب ىلععالرتسالاو غرغلا بح ىلعألا ذه ناعم حيو
 ضع لست اوحالملا 1 دورورظتني ماقأو زوكوهرك اسععجبدق نيداارون ناكورخأ ال إبر ناهفرعت نيدلار ونىلابتكو
 . ىلا حالفلاودهزل باب رأ. (| لضوف ركل ادصق ىلع امزاعق شمد نم لحرب ريم اذان الف وه لحريل هل بحرب نيدلاحالص نم ريخلا
 ةنابدلاوىوةتلابرتشانا 1 رومال هب رصملادالءل الالت>تا,لودؤلا نعهبف :رذتعي ياك لس راف هيلا نيدلاحالصلوصو ,راغتاب ماقأو هبلا

 ةناكلاورعشلابافراع ةياعدا
 هتاريبخلاا«اطلب هّنلا هلماع

 نملعف ةناصلاو دهزلاو ال اهاهأ موتي نا هنعدعبلا عماهلع ف اخ هناواهبب وثولا ىلع نوءزاع ل
 ساحلا ماددتو مره صاوخأل «ساودنو هراضصأ ناهدعات7بيسناكو «يلعريغتوهنمزاذتعالا اذهنيدلارون لسبب لذ اههىفاخت نه ىلع
 .تند ملعتل داو مزكملا ا ل وحدا ىلع مزعوهدنع مظعو هلع ذ قش نيدلا ار ون حا لثتع مثرفنيدلا ار رود عامجالا ن 7 0

 ناسا تاريكلا ةنحاص ! ملف مهراشتس اوه«نمرصم ذو هدصق ىلع ندلار و مزعنمهغلبام مولعأ وا سها رئاع مهعموىزاخلا 57 دلا| نان نابلس ناطاسسلا | باهش هانو نيدلا محنمدلاو مهتمو هلهأ عمق نيدلا حالص لاري غلف اهنعنيدلا الص جارخاو رصمل

 ا روف نيدلاباهسش كلاموانأتبأ رولهتلاولاتفاللاةفانا مريخ كلدب ريو كبح نم مهلكءالؤهيف نان اننا هيأ ةزثم هلزئاومارك الا || كلان ندلاباهش اذهو وأنآ نيدلا حالصل لاقوءبسسودعق انيدلا قتل لاقو لة عوركمو ىأراذتاكو هنائممرك اششلاب ماسر ١ همانءثساو كاذر كت او بون نيدلا مدن مهمشف هأهأ نمو :ريغهعْف اوودالنلا نعمان عئموهانل:اقءاساذا لاو ريبكلار زولابّتجوزانلف | (ةلقتدسةعسرتفاضنأ ءرك ذمدقتدقو تلق) نيدلا حالص نأ نيارع نيذلا قت ماَقفىشب مهتمدحأ هب
 لوملاراشأهملاو روب زملا [| تابثلا نمرساختت. لءدحو نيداارون ىأر ول رك اعلا وءا مالا نومارت نم لكون رغنوك فيكن ذك مدالابرهتشااةسبالملاهذهف || نحنا اذافانلعفل في.سسل بك ةنع برضن أانرص ولو هيدب نيب ضرالا ل بةئو ال جرتننآالانكت ف نيدلا
 : ا انعمس تر عدارأثاو اههفكماق دقو هلدالبل اهزهو هيدي نب, نضرالا ليشتو لوزنل الا هعسوالو هج رس ىلع

 ١ كلام نخكفانعا اومؤ: مهلكمتعاج لافوكيلع عذتع نمانههاش كيلافذح اوال دنم بق رفعضبابا# : ١ .أ ىلا سرب اذههملاةجاس ىف دالبلا لالة كرش اديرت كنا ىنخاب لوقت اا كميلا بتكست نا ىأرلاوانعط أو
 || اذافل سقت قامو كرس ىلع مهعلطتو ريثكلا عسجلا اذه عمت ةقرعملا ليل ل هاجت نأ هللاقنيدلا حالص ٍْ تاييراال اب طابت دلارونىا محرك اأبتكو اذه ىلع اوةرغتفدي رب امان لعمي هديبعو نيدلاروف |

 مارتسحالاو زاَرءالاف

 ( ىاث  ناكلخنبا - هو )



 زب زسعلا دبع نب ىلع
 هداز دلولاءاب فورسعملا
 ةسلقااةلاسرلاف هوقم

 (رعش)
 ارط لاوحالا فقلت اذالم
 اباخ هو ركملا لنبي نمو
 عسينمز و رخ علا تدبو
 انأب ريس الاذناكدق هل

 رذاولا ظلابةسايرلانمزافف
 رغاصاللاجمهياب عصأو ٠

 ءالعلا ةلددو ربك إلا و

 لاخر ءارغشلاو
 ةفيطللاراعشالاوة غر رشلا
 ناحاحلاب اب أ هبلاهجوتو
 اناددهلاو ةينسلات ملاب
 نفاع - ا: ىسلا

  فهلاو بتكللاسئافت
 هر ملام لاو الاو

 لقتناناىلا لاشمالا نم

 زادىلا ماركتلاهعداخم
 نسهاللا لباعف مالا

 نيعب هنل اراظنو ضايقتالاب .
 ةرذؤ لزنأ و ضارعالا

 'رهدل ا ازكهومردق صتنو
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 تتكتولوق هنوذرعل قهيلانويتكتسف ساما ازهدع ن"الااماوهملا كلواساا واكو ركسعلا اذه نم .

 اذاووذ نع ىف هعضن لب_هعىفذحخاب باحت ع .ىع ىذدمةىلاةحاحى "لود والا قهلالسرتو هيلاثإ 1

 روندار ًاولهللاو نآش فتقو لك هللاوجردتت مايالاو دنع مسدأ اوهام لمعتساو كدصق نءلدعاذه عم»

 ىارالف هدلاو هن راشأامنيدلا حالص لعفف لتقأ وأ هعنمأ ىحاهملعانأ هيلث اهلا ”ركس بدق نمةمصق ندلا

 كامو دعك : لو ندلارون فوتو بوت نددلا محن لاقاك مالا ناكو ةديصق نءلدءاذكعسالانيدلار ون

 دادش نياانكشلاق وريثالانبا هرك ذا ىسيتنااهدوداوءاز“ الأ نسحنأ نم ناك اذهودالبلا نيدلا حالص

 نامئةن#ىلا سانلا ىلع ماعنالاةضافاونا حالارسثتو لدعلا طسب مدق ىلع ندلا حالصلزب مةريسلاىف

 5 اهنالا بأ دباهناوكب وش ثلاو كركللاداليدب رب ركسعلاب يرخ الذ د9تعف ةئاه_ستنو نيدسسو

 وهب رك ىح لان كيد هيرضا ار اباوع د نم عن قل ر انا تاكو هنيلابرقأ

 تاعقو2 عرفلا نيب وهنيبىرح وةئسلاءذهقاه درمص | اهأمهسست وقار لا عرس .ون دار ًافاه درا هسسكملا

 2 ران ترك قر تقرا هلوصو لبقيو «|نيدلا محن هدلاوةاقوري تغليداءالف شبام ظن م1 داعو

 اناس !نملاب نأ هغلب ناكو هددعةرثكود ركسع رقى ارنيتسو عست نس تناك اناولاق (هتحر ىف هتافو

 دقو هنمدالبلازحخأ او هلع هيل اءاش ناروت هاخأ ًاريسق ىدهم نب ىنلادبعىعملا نوصحامو اههلغىلوتسا

 ىلاةجاحالف تجرى هتحرش اهب #سح نيتسو عستةنس ىف نمدلارون فوت هتج- رت فكل ذ فلوقلا ثا
 لرعل ! هناعرو تادوسلا ن ماريثك" اقتل ناوساب عج زنكتلا هللا ةياناسن انا ئدلا حالص غلب و هرداعا

 اثيحقيلا ندلا الصوف روك دملازنكلاىلا اوفاضناةوهدوع نورث ون رضم لف ةنرصملاةلودلا

 نيعبسةنسسر فص نم عباسلا ف كلذو مهورسكو أ اوةتلافاو راسو لداعلا كاملا هاا هم دم لعجو اشك
 ول ملا ليعمسا لاصلا كلملاهدإو فلن دقهّننا هجر ني دلارون ناكو كالملادداوق هلت رقتساوةئاماسجتو

 0 نباناكو تعذاشو هيادلا ننىلعنيدلا سم باحة عامر ناكوهندأ ةاقودنعقشمد ناكوهسأ ةجس رث ىف

 || ةنس نمر 2!قاهرهاطلا لضوق تا ىلا قشمدنم حاصلا كلا اراسفر رومأب هش: ثّدح دق هباذلا

 حاصلا كلما لخدابلو نيدلا قياس ىلع ضف ناو دحر اردن 8 رف ندا قاس دعو نعيم
 ٌ لضفلاوبأ لتقمويلا كإذىفو ندسلا ىفةثالثل اعدواو روك نا نس هرحنأو نيدلا سم ىلع ضيقةعاقلا

 حالسص نامت كاذريب دن اووف منال موس ةرادلادالوأ صد لم ةل 3 لد د ليقو باح ترح هن دما تاشالتاننا
 ان اوكلملا ءامعاب ضب .الو سمالابل تس الص حلاصلا كم اهدلو تا رلعنمدلار ون ةافودسعي نب ندإا

 ام رو فاك شدحا فرص نم مزوكف نيدلا حال_صورك ذمدقملانيدلا سو” بتاكو ماشا|ب لاو أ

 ١ ص روس ءانالثلا مو رمل _.ةلاباهلحن دف ملاصلا كاملا اص م ىلوتب هنا ارهاغم قثمددصقو اهاففحت نم

 ف  رسنلابةفورعملاراذلا 0 ١ناكو و اهتعلقإ_اوتئاهسنونيعبس نسخ" هلا

 | هباوحرفو هسبلا سانلاعجتاولاه قيفعلاب كانهتر را اةسردملا ةلابق ف مويلا ىهو (قرفعلا
 ١ لك سس لزانن باح لاراسوةعلقلا دعصو نم.ةشمدلاب رورسلار ارهط والي زخالامموملا كلذ فق نأ و

 0 | ىلوالا ىداج ولسة عدا مون ىفاهل ازانو باح ىلاهحوتو اهتعاقب لغتشي ملوةنسلا نمىلوالا ىداجقاهتني دم

 . || بحاص عنز نيدلاداعت .دودوم نيدلا بطق نب ىزاغنيدلا ف سنا مث ىلوالا ةسعةولا هو ةئدسا نم
 0 (دالبلا لعذوعتسا هنع لفغنا فامنوهنأش ماظعو هسه لصفتس | لو لح رلاثا مءىرح هرحاع سح أ امل لصوملا

 | دلاز زوما هءلعمدق و | وظعاشي -وارفاوا تعزشناةهرلا سالا ىذعت د كلا قعدت ,رةدسساو

 ا بلح نعل حر كل ذنيدلاحالص غلبالقدالبلان ءءودربل عاقل تودبر اوراسؤدود دوم نبدأ بطق نيدوغسم
 | بلح ىلا دوعنمنيدلاَر ءلضوو اهنعلقذ أف ص+ىلا مج زوةاجسملا اننا نمر ]مسه

 بدلا ارونتب حاصلا إلا هبع نب اركسعهعمدذسخا و
 ا : ف درءالف مك حلا اوح .رحخوذ مون با-بحاص

 0 هواحاصأش» هيك اصب ند سوتجاوووا ارو ىهلسار وداج نورق ىلع مهافاوى تراس مهريسع نيالا حالض

 ارارو



 || ىضةفاوقالتف نورعشدالاهب مهورومأ ار عءاضقا او مهضرغ هناولاناعردعم فاصل اب رضننا اوأرو
 : تورقدنعةنسلا نم ناضمر رهش عسان ىفكلذو ميلعّن ف مهتمةعاجن رسأو هندي نين اوريسكسن |تآ ىلع هل ا

 نيدراهو اطر فكو ةرعملا أ ىلعةومل اصف ةيثاثلا ةعقولا ىهو باح ىلع لزنو مهترسك تيقعراس مان

 || ىلع مرعو راس بحاص كنز نيدااداسع اخ مداح ىزاع نيدلا فيتس ناك ةعقولاهزهنرحالو

 1 رشكماو هركسع ناريس اهغاب اما فاهز أن راك دق ناكو نس دلاحالبصولا ىأت ادق ناك هزال ماه للا

 || نيييصن ىلاهستقو نمراس ٌمثهطاصو هل سارفهشاج ىو وهسه أد: ثرفريونا نيدلاداسعداخأ غلس نأ فا

 (تيب)لزعب و ||| هعنبا لسرأو ىاشلا بناه ىلع ممهضو تارغلاريعوةريبلا ىلاراسواههف قافالاورك اسعلا عم ممداو
 هلهابانونعمالارهدلاىرأ || ىلا حاصلا كمل يرو بلح ىلا لصو هنامث اهءاعلصن ةدعاق هل رة حتا بح اص ندا اروت ملاصلا|

 ايذعمالا تاحادلا بحاصاموأ|| (بلحو ةاج ني ةلزنم ىهو تاق) ناطلسلا لتىلاراسو لزن مث ةديرحاهتعاقدعص وةدمسل- ىلع ماقأو هباعل

 بصب و لزتن و عقرب

 4 قلاعتهلاهجرفو) ا ةاج نورفىلا لزن ىت-هيراسو هيلا لصوفاهركسع باعد رصمىلا نيدلا حالص ل ساروريبك عج هعمولاق

 سة: تبحر طساوأ ||| حالسصةسم ت درسكسناو ماعلا ى هرح ونيعبسو ىدح اة نس لاّوُش نمر اعلا سيخ اة رك اوفاصت مث
 ناك (ةئامعستونينامتو |[ نيدلا فيس ةنجم ىلع ناك هنافلاق ؛هرك ذمدقملا ل رراسحاصوه تاق) نيدلا نب زن ندلارخافعندلا

 ملعلل ارغأف :راعانا اع هتياهجس 2ر8 نيدلا فيسداعو مهقلط أو مهلعَنفءاسمالاراك نماعجس مهنم ناو أ ارسكاف تضان نيدلا حض لمد 1

 ءانتقاىف امعاس ءإ_هأو || فكرت د موقلا 37.١م نيدلا حالسص عتموهدالبىل اداع .وتارغلاريع راسو هنث اوخا مد اف تا>ىلا

 اهاناض ةسفنلا تكلا ||| نئازكلابهو وتالبطصالانيدلاحالسصقرذفاومز مناو مهلاَعُم وكرت مناف مهما ف موال ذيب

 موب و.هلاب تحملاةنض ا ندلا قتو> ا وهو ب ون نيماش ناهاش نب اوه تاق) هاثحترف ندا رع هيحسأ نبال مدل فيس ة مت ىلطعأو

 ىحاهليصع ادعم لزن |١١ عنمرلاراسولاق (كبلعي بحاصءاش ماروبدنالا كلم اذلاووهو لاعب بحاصهاشدئرفوةاج بحااصرمع

 ريسسغ# هرعوخ | بتك || نمةعاج بئواهفونيعيسو ىدحا ةذس نم ةدععلاىذ عسبارف كا ذواهرصاحت زازعةعلق ىلاراس متاهلستف

 || ةحاىذرشع عيار فاهذأ ىتتاملع ماقأو مهمهرفطو مهم هناحس هدا ءاسف نيدلا حالص ىلع ةيليعامسالا
 || دفاؤاكو اهتعلسر مت ةدماجلع ماق ا وروك ناارهشلارسشع سداس ىف با ىلع لزن ىيدشراس مة خسلا نم ||

 |١ تاكو اهل اوأ دعمت رصمىلا نيدلا حال صداع ئاهلاهه دوفز از ءهتل اس نمدلا ارونلةريغص ةنبادنلا اوحرخأ

 : ىهددقودوعسلا نأ ىذملا

 كرب لو دارغنالاو درحلاب

 ن راقالا نمدعع م و ْنَم

 سئاغن رسمت دالولاو ْ هدلالصودقهاش تاروث ةلودلا سوهو ناكو نيعبسسونيتنثاةنس نملوالا ع ر ,راهش ىابمل ا هريدسم

 هنو> ءزرؤابسى دبا هيتك || لئاوأ ف كذودلم هرلا ىلع مت رغلافاوىت-لحاسلاب لطب يرجو تا ارغلل هان مث قسم دي هفلذس اف نعل | نم

 ايد! نوح زعو ورويدا ا (هحرسش لوط سالك ذوتاق) موملا كلذ ىف نيل.ملا ىلع ركلات ناكو نيعيسوث الث دنس لوالا ىداج

 رمل ناب راس د)* ||| مدد قب رطلا ىفاولضودب رص ارايدلاةهجاوبلطفهيلان اووأب بد رق نصح مهل نك ماومز ماالف لاق

 ةادسالا دعو ,رعملا ةداقالا 3 اماو: ”روهشملا نيطحةعقوب قاع هلياد ريا عظءانهو كا ذناكوى :راكهلا ىسيعهيمفلا + ممةعاج ممرساو

 نيدإا سو ىل !وااةداجالاو ا هنلامزاح ماست ه ثم تلط ودخل وديا نك ىلع شنق ود سه أ قي هزاف تاك نحاس ملاصلا كلما

 5 1 د ع . 3 3 4 8 ا 0 3 1 0 0

 ْ نيدلاردبل 2 ْن 3 |١ ىارالف ةةسلانمىرخالاىداج ف كلذواسفاعمط مزاح ىلع اولزت هلة, رغلا عمال هلتقف لعشر لذ

 هدار ىداعت رش 0 00 ل : 10 2
 نمناضمرر وش نمريخالارشعلا ف حلا صلاتكم ىلااهواس مت رغلاةهد نمرطأ !اهتعاذ لهأ

 ) دارى 0 ْ لحرفةنسلا

 ١ ماشلا طبخت هغلن مث هل هرلاةريسك رب !نم هبادصأ ثشواهثعسم لىترصع ندلاحالص ماق ا وابهنع مثرغلا

 نمرالا نمررض#ب و لصلا سولي مورلا ف اص تالسرأ ماق لوسر هلصوقةارغل انمضهاوهيلادوعلا ىلع مز عف 0

 ٍ رمدنيا لاق (ل-اسلاةه- نم مورلاو باني. هل داغلا سرس دالب ىهو تلق) نوال ادالب دصق ىلع مرق ا 2 3

 دالبلحشدو هيلارضح ها عدس !ىتمهناولصل !ىناك هنالسا-ركسع عدتس اوهءلاددوتفهلعنالسرأ جلف ْ

 ْ تالسرأ جل هلأس مث مهنه عجرو مهملاصف لصلا ىفميلا اودغرو هير وانصحممي رظ ىقذدتأو نوالزا

 || نيعبسو تس ةنسللوالا ىداجم رشاعف نيدلا الدى احو كا ذىلا باجاف مهرس ب نيمقرسل ا لصيف

 كلما 1 رعت اع قاما ١ حلصل !ماع د ءزداع :وهلصاوملاو نالسرأ جلف 2 اى ل دوةثا مو

 | هع نالاهدان> او تلدءاس] ا دهس ! لق ناكو هدااوةجرت قروك ذا راثاافنيدلارون نم لاصلا

 ههنا سس هسا سس تس تس سس سن وو



 لاليل

 ل 0 ارك ةمدقتدقوتل) لدول يعلم وعشت نا رع ٍ

 ءهرجخأ هماّقم ماقةتجرت قروك ذملاعراتلا ف ئدلا ْ
 ريسخ نللا زعم ارابلفلاقروك ذملادوعسهنيدلاز

 1 ناكو اهذح ايف ندلا حالص قيس نااف :و.خابملاهحوتلالاوداب بلكت هلىصوأ هنأو ملال كلما توم ظ

 ' فاطمرموت احا سالاةذاناكت لنرابحاصوهتلة) نيدلانبرننانيدلارفظمابسلا مدا لوآ |
 فونيعبسو عسبسة:س تابعش ثلا ىنيدلارفانماهلصوفلاق (مهلتناكد هالبلا كا تال ةلصاوملاىلا ||

 || كلملامأ ب قزثو ل طاوخل | نماهذام ىلع ىلوتسس اقةعلتلا ىلا دعصو نيس اواو يرحل | 1
 ١ ءامتعئمر وبر _ااونأ تاك

 : ةحاحالف ندلا حالصج اىرو لولملا جانا ةدجرثو كنز نيل داع يأ ة جرت ودودومن دوعسم ندا ٠ يا دولا

 دوعسسم نيدلاز عنا مالا لصاحو(تاق) وج ا رتلا زهق اهغشكياملع فوقولادارأ 1 نئانهه اهتداعايلا ْ

 ١ نيدااداعاهل شدو باحن ءندلازعمرخو راس باح نءراكس نحاص وك :زئيدلاداعماخأ ضاق 3 هنردا دن دع اضاق

 ا مرح ارمشع ساس ىفا.إ ماعلزندادش نبالاووةثا هس و نيعبسو عبسةئس مران منن رشعلاو سدارلا : ا ١ قابل لح ندا جا تصر لو و تاكو كس انج رع يلا دا عودتي هرصاحو نيدلا حال سء«اف-ىكتنز ذأ ا : 0

 ١١ هيلعراشاف هز اعرسلا قىزاعنت 0 ا كنز نالاداعد رك ءاهللاو |[ 0-0 00

 || نيدلا داع هللا ف لاو مالا نمتعلقلا ام عج هلنوكينا طرسشب بلح نع هللزخيو ادالبهسنم باطن تان 0 0
 هناجاق كلذ ةدءاقلارب ردت ىلعرسلا ىفنيدلاحالصب نامط نيدلا ماسح عتجا مث ىسفن فناك اذنهو || 0 0 3 :

رافل ”راانامطل عقدو ع ورسو نيبيدتو روداحلت اور اخت هل مةدو بط امىلا نيدلا حالص 0 2 1 ١
 ْ نعوم ت

 ١ نماث ناهز تأو راس ىلع لزن رق نيدلا حالص تاكو ةئسلان م ءرفصرشع عباس كا ذ ىلع نيدلا حالض 1 0 0

 اهالنع ةروصلاهذ ذه ىلع لصااى حالف رع دلا قتديحأ ننالاهاطعأو نيعيسو نامتةئسناضمررهش |( 0 ا

الا نا يلادعصو باحتعلةندلا حال هوقو نيالادامع 7 ا هجرأ رق راهنلا طسو ىف
 5 نيعبسو ع سلة در ارش نمنيرشعلاو عباسلا ني

 ٍإ هرصع ءاذع ىلع هللا

 : ىلوما مهنم» هرهد لضاف و

 هدازئوك فورعملاد##

 ير اواو

 امزال_ه راسو ىواضببلا

 زعةجر فامترك ذارومااذهدعب رك ذدادش ني اانكش نا مث (تلق) ةثسلانملا اًوش سماخىف حاصلا

 نم ةدعق فرصتدوو

 .تآىلاتصائملاو سراذملا

فاهتعلحر ئاهرومأ بتر ىتحاس م.ماقأ آو ةن'هدجتو
 ا ةملانسرخ الاعب ررهش نمر شعلاوىاثلا 

اكو إةَتسمة جرت فد هرك ذم دمار هاطلاءالم اهدا امقلعحو ا
 جوكراب نيدلا فيدس عاقل ىلووايمص ن

دلا حالصراس مث هدلو طلاصم بتر هلعسو ىدسالا
وداد_ش نبالاقروك ذاع راتلا ىف قش مديلا ني

 ْ هحوف

 || وهولداعلاك لاهيا ىلاريسوةروك ذاادْنسلا نمس>رنمثلاثااىف كر كلا ةرصاخترصةل قدمد نم ١
 1 ا كيج مارب تقوي وع ند ا رو روب و وتيتو ف ع و ل وي نو د ا وح

 51 عبار لو ل ىلع هي عقجاو مظع شيد وريثك ع م سيل اراسفلر ا :

 هلابققاونوكيل لركلا ىلا اًواسواريثك" امل خاو د شرما عترذلا غلب املقةخ سلا ن نه تامعش || 0
 أ قلع 1

 ا |رممع سداس ىف كرك لا نعل _ترورعندلا تدي" نيااملاريسف برمدا ارابدلا ىلع نب , دل حالص فاخن ْ 0 0

5 : 

/ 

 ا ةحصلا" نمنايعش ع نمن رشعلاو عبارلا فقس مدل دن دودعملداعل اكل هان صصتساوةندسلا نى م تامعش 0 00 ٍ 3

 نب رشعلاو كاثلا ةعجلا مول ىاهلح دو باءاطعأ و
 ا جوتوايورهاللا كاما حولا هناضمررهش نم

 ١ ا هنلاةذالوأ تار هالغل كاملا نأكو ةئدياا نملاو ثنم نب رشعلاو نماثلا نيس الا مول فقم دالحندو :

 لبقو تقولا نا ذىفاهار ةملصاالا باح هئمذخأب لوةدمجلا لالخ ن ه هيفا
 : ذحن أ ىلع ءاطع ل داعلا نا

 ارمدلاحااصتا مث ملعأ هلئاوداهما ىلعا مسنيعتس راني هاهنا ل تاع
 3 رصمىلا لذاعا كلم اذوغىأ

 ,هربمالا نا كلذ باس ناك لق ملصأ باح ىلا هالغلا كلا ادوعو
 ا ندلا حالصا لاقر ديح نت ناماس ندلا

 ! مدقب وهني الل داعلا كلماو باسءارمأن مناكوادونهرباسدقودالبلا ند نالدق ة ةَسلا اذ امهننب تاكو

 عجز قوعانلف كالهلا لعىذأ ون ارحل لجو لصولا اراض ىلع ص صدق نيدلا الص ناك هريغ هلع :

 نمدحاو لكل ىمو أدق نيدلا حالص تاكو هللاقريدملا فاعةجاو ماش 1اىلا ٍ
 ْ ىابدالسبلا نمئدشبءدالوأ

 :وفلاخالفدوءتودم_صلاىلااحراشتنك كن" اكىصعكتيصوت ان ظن تنكىأر
 | ِن دك نأ صشلامأ 0

 اذال اقل <>: وهو كاذ_فىكو لاوةصملا ىلا كل: مئدهارئاطاا |
 الا دصق ةحئازفلاشء لمع نآرئاظلادازأ

 ةدكسردف م نب ريشعو

 نيثالثب ندا كونا
 ناحم ردا ه«تسوللم 9

 هني لع : لكلا نيسعي رأي

 ا اناطتةسردم غمر

 لاعا



 اقتةرص هالائفذا ارأام هيلعفي ةهخىفكلتأ عمرش ااا

 ملام وبلط املا ةياجالاب لسرلاهةةيلنو ناحل اداعف نيد حالص ضم كا ذكو ذا غبف امحاص نيب و

 | ةنانمس#تو نينامثو نينثاةنستدسلا مولاهتعلق ل دواهملارهاظلا كام اراسو هنمباحت ذمن ا ورصممملا 00
 ١ ماو يراتلا كانهتنيعو هتافو مول ل_ةمىاهلاكلاهبل-لخد ةنار أل انلا ءاللاةمرت فترك ذدقو 0

 : لاق عنان هلعسولداعلال ىلازن زعلا كاملا ءدلو ناطاسلا ل_سوهئلةن نبأ نم ىردأ امو هتدو اذه مويل | ١

 ١ تساح ورهاافلاة/ااوزب زعلا كلما ةمرع تعم-اةرعاقلا هزهتركتسا اما لداعلا كلا لل اودارش نبا

 1 نيمدقلا نال عأ نا ورنممىلاكتمدحت ىف ريسأ نفر ناطلس ل1ناانالومان عازب ازب زعلا كلملل تاقوامهشي
 || لافءىحأال ىو لف مهتم عمت نأ م زعل ناكتافىمالنوةوخج وزو جالا لاقي نوال مو 7
 خمتاعرتلاأ نا فرعأ انأ هلت اقورهاظلا كلما ىلا تفل ث مهجأر ىلا عجراوأ عمم ععسأ تادل ايت تف كنك

 | كرك ةوالراسم لاف جزاع نم عودص قاض مع نانا تهتف ذوو تنال كافانأ او نيمدقملا لا اوقأ فا
 : ءاعبرالا مونانملخدو لداعلا كاملا هشة نا نوناخ دب زاءرهاالا كلا اهذلو اظأ )اورو ريسحتلك ِ

 موف تناكو لاق نرلسملا ىلع ةكوابملا ني طخ ةعقو تناك مةنسلا نم ناضمر نه نءرشعلاو سدانسلا

 1 مأى هو اسم ذه ضرالا لع ا 0 00 را يول مثالا

 احر >2 رصعنيدلا تعمل فقالا كذناو ندا ادسأ نب اديب صو ك يشأ نب ذرب ةاجو كس دييدالبلا
 ا نمي نسل الا ذهبت

 0 مال !نمهدر ل نيقرافاممواهرلاو نارح كاذدعي لداعل'ثالم ا ىل طعاورهاللا كلما هدواهاطعأ انهن 3ك

 ١ دودوم ني دلا باق نب دوعسم ئيدلاز ءةجرت ىقمّرَعَت ”دوو(تاق) ناك امناكف دالوأ ىلء ماش !ارف ةوشناو

 م انذشلا اهلدردق» لو كاك دان افرا اصحو لصوملا ىلءنئدلا حالصلو زم, قلعت رمل

 || لصوملا عسبج عاطقاو مالا ىلع مر ءوءاتشلا نم تاكو ةثلاثلا ةعفدلا فاهماعلزت هنا هع رام ىريثالا نبا
 ا هندد لسرلا تددرتو ناضمررهشو نابعش ماقأ ةناعس#نو نينانثو ىدح اة متابع دفااورن

 1 تطخ تاولاعالا نميازلاءاز رامؤالقىلاق هنالو واهلاسعأو روز رهش لصر ا بحاصهبلا لسد نأ ىلع

 ١ ةدعاقلاترقتسا ىتااةالنلا مسا وهلا منقل تامل رأآ ف ل-اسإف ةكسلا ىلعه هاش قنن و ربانملا ىلع هل

 ١١ هدزعناكو هدالوالسانلافلذنهنما اوس ىح هيدتشاوت ار م نيذلا حالصل [ءصضر 11لاط واهول دل ىلع

 |١ لح ولكل لعجو ذ.:هزلاهكتا موهو بل- نمهءاجلداعلا ون و ناةعْزنيدلادامعزب ز ر زع لكامل وتم

 : نيذثاةْحس ع نم مرا ف قشمدولاداعو فوع هناث عدلا ىلءايسصولااعلا كاملا لعتسودالبا ان م اش

 5 نمراسنف ةءتسرلاو صج عاطقالا نم ةلوهمع نب ادت نت دلارصان هدن تاك ار ءاضر سناك انلوزيتانعو

 : همأ | قد ماسست ىلع الام 0 زوهدع و قتادحالا نمدع تر ذحأ وباع ات-او ضد-ىلا :ةللمع

 ١ راكم مرش هنافةنسلانمرختل دمع إبل نيدلارمد ان تامىوحلماقالا ص: ملذفف نوه: نيدلا الص تاماذا

 7 مارد نفاق يداه دن عر .ذخ اناسناهياع عضو نيدلا حالصن ا لدقواةيمعجصاقنمرثك 1

 1 هان نا هيل كل نمراس هنأ اولاَمفهنعاول سف لمعلا نيحدانلا للاي ناكو ضد*شلا كإذاورب , لدغلا

 0 تاودلاولا اومالا نم فاو ددس ةرمْشءاَتْنتاَ هروو 5 رش هد[ول هعاطقا ىلطمعا فوتانلف لعأ هاو نقلا ىف ٍ

 ا .ةيقريخالامالا كرو اهرثك ازدناوءةكرت ضر ءيساو صو ىلا نيدإاحالصرضف ارب 5 اش ثازالاو

 : تغلبن ىلا هللا ةتسر هنآ توم دعب ب 1 تدم بموسم د ودلك اذهرعب انش لاق ا

 1 اريغت نول طيسو اران موا فقدوا ًايامئاالط ىاتملا لا اومأ توك ًّ + يذلا تائملا هللاقف كار ارعااف'

 1 قشمدخ!نذلاحالص لصواناودادشنب لاق كلذةععإ لعأ تاو هلك ذن هنيدلا حالصوةءاخلا بعت ْ

 5 نم رعلاو عبارلاتدسلا مول ةديرحت ا نم جرش: لداعلا كلما ءاخأ أتاطريس هلؤأن :اوهض صضنيقعا

 ٌ ترحو نيدلاحالس ص ناطاس ءلاةمدخف ماقأ انو سفرنا ىطنو نانو نتن اة يس نملوالا عبور"

 1 لداتعلا | ادوء ل ءضالار 20 نهىرزخالا ى دا لاو دعا أوقو تاعحا ضو ثد داحأ امهات

 نية. ة سك طخط نت 1

 ةطورشماهخوك ةطساول ١

 رو رْملارزولاءاقتعل

 ىلا لفن مهدالوأو :

 نتسردملا ىدحا |

 ىلا غترداننيةرواحتملا |
 مكاملاسرادملا دا ١

 سراذم ىدحا ىلا

 وهو ناولس تاطلتسلا |!

 قيسامىلءاههسردملؤأ |
 ءاضق دلقم 5 صد 0 ذآ

 مال.!ن 0 :

 دعب و بعتلاو تكلا

 اضّملا نع عفر نينس ةدغ ١

 تزل اةبانغقهدمعقوو |

 نيتماع تالا الاوإ
 ةيئسلا ممهلايىلاهالا |
 ةشطنطس ةرابضأاتتصاق |

 ءاقلا نفع ةيملا |

 ىةرو-ماملا ركاسغلا [

 ٠ ةرومعملالبامدرتالو |
 لدخا رهشأ ةعيسم لعف |

 خزففهرعس عجارتو وأ
 نال راطو هزعرئاط
 كلذو راطوالا ىذا



دو هنري ةعقاولاةشحولاب 5
 1 

 معمول ءاطغ ىل اولا

 ا دعاقتةناخ ماس تاططاسا ل

5 5 

 هيرداةمن لع ثنداا راد

 ْ امثام عون لك هل نيعو

 ١ كاداعو هكر م مهرد

 ةلانك قو مس اع |

 | نامدا رح تاطلسلا ساد
 | داعأف ةنطاذلاربرس لع

 ركسعلاءاضق ىلا مودسرملا :

 | عمان ةرون زملا هنالولاب

 | ةرهابلا ةليضفلا نمعيق
 ١ ةرهاظلا ةيثيدلا ةيالصلاو
 زعل اع ق ةدمشاعق

 تالا اش ناظادسلاو
 | فلوقلاذفانناكملاىاس

 ىراجريستتلاو للملا
 ]| ريغصلاو ريبكلا ىفكدحلا

 | رادىو_تةفلاداقنأ ىلا .
 [ةشطتطسقةتسلاةئطاسلا
 ١ ءاتفالا ىلعمادقةممحلا

 هيتضذان أىلا سردلاو
 قكلذو ) سمرلاىلا ةينملا

 نان ةنس نيم: رلازخ |

 دمر ا مارثكي تاكوتعجلارامن ا امو قف ةئا مسج ونناع دا عجر روؤشرسع عسب | رتسلا ا

 هل عمج !نعثقولا كلذ راسفراانملا ىلعءايطخللاو نيلسملاءاع دءاكرت الص ادنعتعملاو ول ىف قدعلاءاقل

 نع هغلبدةناكو لج ةثيهوةنسح بعت ىلعر حلاو دعلازوتةّد_عتناكو ةيمالسالارك اسعلا نم |

 ١ لزنو راسفةيمالسالارك اسعلاعامجا مهغلد امد ءاكع ض ران هن روةص رعد ريثك هذعق عمحاهناورعلا ا

ن لنر وك دما عضوملاب هلوزن موغل اذا ه2 رغل ا دصةراقم اي ليلا مطس ىلع ربط ةريخ ىلع |
 مواوكر ت

 عسبن ر ره نم نم ريثعلا و ىداخا ءاعب رالا مود لو ذملاعض هوما مسهل اوزتثاكو مهتازتم نماو- رع

 مهتازن منع نوكرتقنب اليهارالفرخاالا ١
علا لايق اهلاح ىلءبالطالا رت واهي ربط ىلعةديرحلزت

 ١ لزانو قد

 َت قد تقل رح اوىسل اولّتعل افاوزخأ و اهمامسانل انهن اوذدحاوةعاس قاهزدا اواههعضو هر ريط

 ىلع كرتف كاذناطلسلا غلبفاه دوغ اوادروكلذإ اوقاف يربط للعم هرحامودعل ١ غلب 0 واصف نعةيج<ةعاقلا ا

علاب قلسواهرصاك نمي ريط ا
لسبج عطس ىلعودعلاب ى :لافركس

ا مون ىفكلذو امتمى رغلا هب ربط 
 سد

 ةعجلا مول ةركءىلا فاصمىلءانابف نب ركسعلا نيب لالا لاحو رج الا عسر ر هش نهنرشعلاو قاثاا

كلذو نمل الة اولاتقلا مةلاوامداطتو ناركسعلا بك رق ن ريثعا اوتلاثلا
 فرعت هب رد ضراب

 ليولاب اونعيأدق و توراظنب مهو توملا للان اوفا مستااك ن وراس مهو ٌودعلابقاننخنا قاض وامس وأب ١

 عمسرافلاو .مرطط7برخ الزت لو وويقااراؤز نَمكلذ مسهمون دغف مهنأ مهسوفنتسحأو روبثلاو |

سيألا مسمتيب لافي رقك نم ىلع لايولا عقوورفظلاالا قبب لو مدطص» ةنرق 1
 ١ نمد حاولك تاب وهمالاذإ ل

ارو نمنانولسملاقةتوهماقجنيَعبر غلا :
 اوؤدعلادالب مسهيدي نيب نمدندرالا م-مئ

 ١ الامه المس

 . || ريك اهللادحاولجرةصصاوحاصو ب لقلا لجو تناك نم نيلسملابالط !تامذ.لاتةلا فداهت>الا

 برهن الزنا, سموةلاسحأ اوني :مؤاارصن هيلعامحناكو .ن رفاكلا بواةىفىعرلا ىلاعئهنئا قلاف

 نواسملا طاحأو هريش هللا ىنكحو مهماعف نيإسملانمةعاجهعيتور روصةوحدصةو صالا لد اوأ مهتم ْ

 تمز ماو ماجا س اك وهوةدوف هويسلا هفاومكحو ماهسلا يهملعاوةاط أو تناح لكن منن رفاكشلاب ا

 هن رثىهو نيط-لت لاقي لن مهتم ةغئاط تودتءاود_تأاهتم هنا مفنيلسملالاطب أ وعبتف مهنمةغئاط ْ

 قاضو شامعلا ممبدةناو ناريذلا مهلوحاولعش او نوإملا مهم اضق مال اهيلع بيعش ىنلاوبق اهدنع

 رسأ نم ناكو نوقابل |لةفو مهتم دقمرس اف ممم ص اس1 لّدعلا نمافوترس الا ن وتس اوداك ىتح حالا مهم ا

 بحاصنباوىرةنهلا ناوي وشل اوئلركتلابحاص طاب راسنريلاوهوخ أو ىرفج كلما

 دعمو هب ريط ىأ رهناهنقث أن مىل ىكح د قلودا دش تاالاقرانيتسالا مدعم وليبح بح اصو هي وثذلا م

لة و تناطب مهل ردقاريسأ نون الثوفينهعماد-اواصخد تاروت 4
 نامت نالذ_1|نممسهلع عقوام

 ! ل رانسالا امدةمامأو اهتمكلهف تنحل تاذهباص اؤسابارط ىلا لصوس الا لو[ ف برهىذلاس مولا ْ

 هن اردن دق ناكناطاسلا نافط اب راسنربلاامأ وابح امهفنص نم ىد نملتقوامهلتق تاطاسأ ا تافّدي ودلاوأ

 مهاتقو مهم ردغف مصل لاح فهي رصملارابدلا نم موقكد وشل ادن ع هيرتع دق ناكمهنالك ذو هلت هنرفطتأ ||

 ١ كلذ وسو هيلع هللا لص ىنلاب فافخسالا نمضتي املاقف نيلسملا نير وهنيي ىذلاطصلاهورشانف || .
 || نكت ما منالة ميو ازيلهد ىف ساج رصنب هيلعلا خفامنوهمدرد ميتا ىلع هدي دوه ةجهتلم ناطلسلا
 ىلاعت هللا هذاع رفوهو مسهنم مهيد ف نعديلا نور سانل اراضوف :راسالا هلع تضرعو دعب تاصأ

 هاخأو ىرذج كا ارض او هنا عدي من اه ىلع ىلا هت هناركاشاههف سلف. ةم.1لا هلت دصنو نيلسملل هيدي ىلع

 شامعلا نملاحدش أ ىلءناكو امهتهبرشف لو بالح نم برست ىرغح ناطل سلا لوانو طابراسنريلاو أ

 أ ةداعل ينم ناكو هتيقساغلاتأامأومتيتس ىذلا تنأ كامل ل قثاج- رثلأ تاطا ل 'لاقو سنربلااهلوان مث

 ممْثاذهلوشب ناطاسلا مف نمأ هرسأ ن ملام نهب رش وأ لك ًااذا ريسالا تا مهقالنأ ع ركو برعلا||

 تاك ولسا ميل 5: اطل 220100 د را إلا طولا 2 ا | مد1نا ضعإ ىوسءدنع بيلو وس اوداعمم اشاولك ًافدلا مهجاوضف مهلدنمع عضومىلا مهري سة سأ
 مه مصدق و



 ع ش ْ
 درمان ان اه ةللاقو هندن نييققو أو طاب راسنريلارضةساوةميشدت ازياهدى كلما رعقأو مهرضغساف ا 0

 هتثح تح .رخآو رضح نم هلتق مع وهتك لفن م هيرضف اغلا لسف لعفي ملف مالسالا هيلع ص رغم كذم

 ٍ هماقتدطو هرضتخس أ هرقل هنأ فكم هلال كإ7 ىلع ىرفح كلل هاراسإذ ةمسلن ابان ىلءتدمرو

 ]| كاتى سانل اناب وءاسنالا ىلع أر تو د+ ار وات د قف اذهامأو وللا اولتع تأ كولملا ةداعر < ل هللاقو

 || لزن عرعغلا عاط ىتح هريبكححتو هليل توهركشوىلاعت هللادم ع مهتاوصأ عفترتر و رس تأ ىلع ةلدللا

 ٍ ماقأ درا كاسات ادور ”الاعس ررهشن هن رشعلاو سمانا حالا مون ةر ربط ل عناطاسلا | ْ

 نذدو(ةثامعستو نيناعو 1 تك ةركاهلت اتورخ الاعسرب تاعي رالا مولاهيلع هلو زن ناكتفاكعابلاط لسحر مءاث الثلا مونىلا اهلع

 م

 ا 00
1 
 لخاد هنيعىذلاناكملاب 1 اونأكو نيم ملا ىراسأ ع نماهف اكن مذعاتس اواهذحأف نيناكو ثالث ةئنس كوالا ىدامجلهتسم سيدك 0

 . عمأج نم ان رفوردابلا رابقلاةنلمتناك اهمال عئاضبلاو رئاختلاولاوم الا نماهفام لعد وت ساو ريسأ فال هع رأن ا 0 0 ١

 هتلاهدح ناخد ناطلسلا : افيحو ساناناو لكك ًافةعبنملا نك امالا اوعالقلاو توها وذخأب لحاس لادالب فرك اسعلاتقرغدو : 0

 ةيدلا راتسأب قامت ا الو متم ارثثك قياس الاو لتقل نال كاغرلا د ماهولطن كلذ تاكو ةرمداشلاو هب روغصو هيراسدقو

 ' مودنوملا ناك نارفغلاو ىداج رشع ىداحدح الا مونانماعلزتف نيننتب لطب راساهاراس واهل اومأ مسقواكع دعاوق ترة ةسا ا

 مورسقلاةذباهملا نسم | تدوس لاما د اهنف نم قانحت ف نزلا قيضو قدجانملا| هلع بضنق ةعينم فلق نهو ىلوالا ||

 "الرجم ١ لاح املاط [ هريستع رمأت ردحالا مول مهنماهلستا يبلع ىلاعتو هناحس هللاورصأو اذن 'يدشالاةاولت اف نوددلم مهن دقو

 نمزرحأو رريفلئاضؤلا ا ءاعن ؛رالاموت وهوابلع هاو زن دغاهلستو اهل علزتف ادب هى ااهخع لو م لتتلا دعب اذ قد نمره اد: هودع 1-7

 هرامتمىفق.سلاتابصق || ةليلاهاءلزتفتوريبت /ىحراسواهدعاوةررقامت راماعماق ا و ىلوالاى دان ءنيرشعلاو ىدالا | 1
 همضراع نم مذلأ ررحأام | فاهم لح لاتقلاوفحزلاموادو قناحلا الع بكروىلوالا ىدامج ن هنن ردع اوىناثلاس نجلا ||

 مغرأو ةرداهلاهعشاتشب |

 ةردانلاهقئاقعماناعن

 ماده ود ءانئعالا ريثكا

 نءهلابغرفامو توربب لعوهو ليبجنةياصصأ تو روك كلازروذلان نير شعلاو عسانلا سرإلا مول أ

 ما لحاسسلا ف ىرغتركسعلاناىأر ”اهملءلزتنادعب رودي لاغتشالار , ونال سعد دة ىأربناحلا اذه ١

 قعمجادق ناكو لازنا اوب رع لاتقل نماوسرم ذدقاوناكوهسسفنل ل هعد>اولكبهذو

 |١ لزنو نالةسعٌ ًافروص نم رس ًاهنالىلوأ نالقسعءدصق ناىأرفث رغلنملحاسلا فب نمروص

 |١ ةلمرلاك ةريثك عضاوماهلاهقب رط فل ستوةنسا| نم ةر الا ىداسج نمر ءسدا بلادحالا موناهماع ْ

 سازلا هناهم سفئلاز زع || نمةرح هي ىداج لستيبلا ع واهل وادي دش الاتقاهلت اكو قرحانملان الة سع ىلع ماقأو نو رادلاو :

 ْ لوأ نمديادبهلا حر هل ا نالّقسسع تف نيب ناكولاتقرب#ةن منوراطب ءلانلد ريحت دروذ :رغهبانحأ لست تأ ىلااهمل ءماقأوةخسلا

 1 ناكلارخ [ىلاةلاكولاباك | نمت رشعلاو عسباسلا ىف نيلسملان ءاهوذخ وذاك مئافةنس نونالثو سمن نيلسملا نماهل حن رغل اذنأو :

 "|باهشلارك ذو ل ل ع ل ًالاىداج

 ارشععبا ارى نيإنملانماهوزحتأ ءسمنااعتصفاتلااعضو كرتسشملا» هامسئذلا هاك ىفىوبلاتوقان ١
 ا دملاو قاس نعرع#س رمل ايةط مما ن ك امالاون القس علال دادش نبالاقةنسلا نم ون“ 20 ّ

 ا ةوع داع اىف ةقرغتمتناك ىقلارك اسعلاهسلاتعمجاو كراس اسدقلادمةىفداهتحالاو ||
 | لمص وذ زاهتن ىلع تح ىذا ريدان اب تف فةصرغلااز ممنمديلاهرمأ ضو فمىلاعتهنلا ىلع اددعم |

 1١ رع سماخلا دحالا مون هيلع هلورت تاكو هنود قلغل ىئم ملعب ال هناقمزهتنيلفريشب أب هل خف ع 5 هلموةيلعمللا ١

 ١ لايبخل | نمد: اب انوصشم ناكو 0 درغااتناخلاب هلو زتناكو ةنامسجتو نيناستو تال ةنسس نح رنم

 ١ نعاجر اال نيتسس ىلع نودب ز اواكف ةلئاعملاو مهبق ناك دعس اك نم نيس لهار جو الراو ٍ

 || قيحاتملا صنوبر نم نت مرسشعلاةعجلا مول ىف ىلامعشتلا بناحلا ىلااهآ اردحلص ليتنا متاننصلا اوعاسنلا ١

 آ مسمبلزتامهتلاءادعأ ىأزالو مه ىداو لب ءامروصلافبقنلازخأ ىتسلاتةلاوفحزلايدلملا قدضو 0 ١

 || مهعو ردتش ارقناكو مهلع نيلسملا اروهطوة ند ..دملا تف تا رامأ مهل ترهط ومع «لعفدمالىذلا صالا نما

 || مننا اوققعو مدسهلاوبب رذغا|نم عهنوصح ىلعو رس الاو لئلا نم عهتاسجحو مهااطبأ أل ءىرحاملا 0
 دج مج ا جدت جس جس 2 م سس

 .سابلا د د ردقلا عقر

 حرشلا 0 ةينيباخو

 يناثلا نغل ارخآ ىلا هلوأ ١.
 ردصلوأ ىلع ةيسشاحو
 3 ردل اةيشاح ودعت ردبلا

 لثاسرو ةهاملاّت نم

 ا اس ا



 م5

 يدل دارا اللا برات او نامالا تللط اروح داون اك تسافمسل انذار راصاعل ا تووتاص ملا

 3 اهل ءصوصنملا جارعملاهل 1 وبحر نم نيرشعلاو عباسل | ةعبجلا م هوب علت ناكو نيتفئاطلا

 ُ 1 لدم ىف نلسملا لل ا,دوءكاهت هتارس فيك بيععلابب رغلاقافتالا اذهىلا اراتنافم ركل اثآر لاق

 ١ هدهشاعظعدهتف ناكو ىلاهت هلا نم ةعاطلا ذهل ةمالع ءذهولسوميل هلا ىلص مهب عارس الا. نمر :

 || نمدد ىلع لاعت هلا رسام ع هغلءاملسانلا نا كلذو ماعدهزلاو ىزل!باب رأن 4و قاع لعل الدنا وت

 8 تاوصالا درا لول بلح تسع مقل )رض لاننا دنس رس رع لا رجذ ا 1

 ا ةحرت ىف مدت دقو (تلق) بيطخلا بامخو ههقف ول ةعج هيف تيلصو ريبكستلاو ليلهتلاو ءاعدلاب يدصلاب ا ناكد قو رن عض 0

 | هم فكشف مومأ كلذ اهب بطخ ىتلاةيطخخل ارك ذىك رلا نيا, فورعملا ىلع نيد#تنيدلاى محن ىداَعلا ٍ هئلامت مان 1 ا

 انرك ذدقذاونابعشعبا ارةعجلا مول تما ة بطلنا ناةيسدّقلابةفو رعملا لضافلا ىضاقلاةلاسو ف تبأ ارو ا هيلا كسععلاب

 5 ىضاقلااهتك ىبلاةلاسرلار 5 دن نأ قولا هيةعملا مون بطش جلاةياططنارك ذ مد : دقو سدعلا حوف ا عدقوهؤ هل لح ةنسح لج

 اهنافحوتغل ا نمضتت هلا سهابع ىضت#ملا مامالا نب ادجأ سابعلا نأ هللا نندلرمدانلاامامال | ىلا ل_ضافلا رق لف علا ا

 || هللامادآ ىهو هلي وط ا تالفابلا ت تك رتوامن_.اهتمترتسدا لباهل كاهرك" ذأ لواهماي ىف ةغبلب ةعادب | قرا ول
 1 هل دحاج لورد از ةظملازالو ىوبنلاز رع «لا تاون دلا مايأ ىلاعت ا لذ تاكو مز نيت الولا

 1 ىلع باهسل اودو+ادراو لقا ار4تفح قل صألاو رصنل | اظةيثسم رمال ةاايمءانكنا نع ىعاس 1 نملك مهمل هر تا

 1 ىضعال م ديل ددلا وم ىجام دحاو .ركشبالا ىنايالاكتا ولضفلا عاسمددعتم دراو ريغ صرالا ْ كلاهما فءا ضالا راع ناك
 0 ثوعلو دحاسملا ىلا | اراونأأو عئارملا ىلا ءاون أءايلوالاىلا هلضف ثويغتاازال دسار ستروىوغ لشالا 1 نعول اهعرتاك 111

 ةأأع هنعردصامولت ةمرتاه ذه مداخلا بت بنتك دق تنارملاىلاالاحتو تقارأ ا ىلا الست ءادعالاىلاهبعر ا نامل: ودفقو ثانعالا

 ا خسهيف مالقاللر عامشاف هيا :علاو همزعلاء ذه صاري ابن تلا رعت ى رك ناك ا هقتارتغ نادم سراب

 فرارسالا قرسل و بر , اماهحرش قرطاوغل !ىرشو ليعت ىبعهيا رك !!لم< فاو لس د وط ١ ةدطاو طردملا وغلا نه

 | دذلو ىقماد_هعملاخ ال ءاودهةنهارلاةمعاللو .اضرءركسش ةداءاق اسف هلو برات ماع راجل ١ ارث ةاتعلا لع دازام
 أأ ءاحرلط ص اّةتو اهرئاصب نيبآ ىلع هله دئاقعتبتتسا دقو اهرباصمنسحأ ىلامالسالارومآتراص دانتتلا مون هاضفيىلاعت
 ىقن الا اوهفابي رغنيدلا تاكو و طورسشملا عقو طرم ل عقواسأف هني دلهأ هللا قدصو طوسمارفاكلا : ديالا ماعلا مستمو)#

 : دقناكو هغب رلهأو افعضّسم ناكو قلعاحأ صاو ل هئطو ُ رو تارا 07

 ا فدصو ةعان ىهولاح الاىلافويسل |تخداو هغار ٌكلرسشلا لهأ فون او هللا سه ءاجو اهع نيد تقع 1 »« (كلم مولظع

 درتداو نيبالا ناسح دذء حامل ١ ناتنابأ ر وأ هل ,راطتسا اونندلك ىلءهش دزاهط ا ىفهللا دع و فدان سما

 اقراط ىأنلا ىلعافمط هيتورذطظت 1 مسا اوقدنص : لاعةطقي اورغظو اهنا ا مسهتع ناك | 1 ري نواسملا ا هاج نمرغسعح كوملا

 : اهبتيفشو مهلبق ةرخعلا ىلع تةالتو موهمالعاىدقالا ىلع ته قحو مهما دق ىلءالا ىلع نرقتساو |ةيناماسلاةلودلا فرودصلا

 | اهؤفك" انهوءبقءاديوساهتمقرع اهباعتبدل مدقاسلو مسهلعءاملا قشباكم جدلقةرضص تنك او || "حارة سردجالوأ سردو
 ٌْ ا الو ىهطعلا هذهلالا هيعس جال مداخن ناكو هي رع < رفاكملا نم اهتمدعتيب دوسالارخ | ةسردم نيرشذاسا

 ىدافتي نمانّم ف ارط أ ,بتاعدالو هيرح هكا ةس نمزحانبالو ٌيمعنلاهذهءاسرالاىدؤيلا كلت || نب رش عوتسمك سارابتا
 ا ىدالا ضرعلايال رح هلا ارهوع زوغلو العلا هنالك وك فدع ١ كةماكللا توكشلالا هشعاف ١ 2 ةنطتطستب امهاتاكو

 اهلج صديلعتاغامجررطاويللا ثناكو راقتحالاباهمولق حذف اقهتقلساج رن سلالاتناكو ايندلانم | 60
 ١ || نال اع نمو رساج ةحارهعذ_ ص مار نمو رطاخاريطختلط نمو رابامصالاو لا محال اهافطأو ا
 0 متاوقلارهما يدبأ ففعضن و اهضعبف مداعملاءادعالا بوينت نيلتدوقعلانافالاو ضاع ةرغىلك ا

 1 بحاو هيفونالو دايعلا ىف: ةح ةيىعاربالو داهللا ٌض رف هبىذت الدوعسعلا نو 0 ايهاهطفيف 1

 نولءاستد مولا اذهلثمف ارك العو نولدعب اوناكو قاس اباوضقةعأ ن مداخل هقوطب ىذا ديلقتلا ا

 مهتعبلطو ةفرربشلا تشو ربك الا مهلحتو رهطالاىهفلخ مهرب رسو مهرس اوثر وأ هنأ مرحال :
 ض2

 ةفنملا



 مم
 إ رظناملا اوذغالو رضحاماواءاش فل |اصا. دو اداوسمدسعال عامذ ةفيض ناوئع 2و ةفيشرملا

 ميلا ص اختو الويقمهنمو الو نم ناك المعلا زوطاشو ال وصوم هيناك ادزحالا مهلصو لب 0

 1 هيلسعإلا كارب ال رك" تباسمزاوو اهمودح هب تةيعامىئاعتل اىلاو اهبونج هيتن ا مطاق عحاشملاولا 1

 ارو هناث هراوتا,برغلا هيفتههناذن هرونادست الد هراونا/ يدع مرسلا اريصب هيرامتلاو اريعس 30

 || ةدعلاب هتلارفط أ دقو اذه مداخلاتتكو فمصاتاروأ هب زاوتالرك ذو فيسات ال 00
 || اددعرتك الاناكو هتاضحتءدصو اصعراصف هفءسلفو اقرقهقرف نمتزاطو هتانقتظشتىذأا ||
 : تادنا مدي تحاصل سهلا نمةيوةعو نانعلا,نانعلاهسفبرمض» اردقّث “و هنالجتاكو اصحوأا

 نفح مانو هفيثك اهنودفويسلاتوبعتناكو نيبعتضغو هخلحاهل ضرالاتناكو همدةترثعو |[ 0

 ىملاب ةخناش تناك املاطو هحامر فوناتءد>- ونوفملا نمىركسا قطن قد رتهتلظشي تناكو «ةمسألا ٠

 ُ عالقلاملست ىلعةع ةنماي اهقئاوطو همودهم ل لمثل انودنو همودوهمرؤححلان ويت وثااغلا 1

 ١ نم هتدابعتنن :لقنو ةئسطاةئيسل ا ناكمهتلالدبو نتك رالنل ل ترسل هرصن مهلةغلالا الا :

 هتكرادعمتاءدم فلولا الا مسبمشل مداشلا ناك دقو ةسنهملا باص ىدأىلا ةماشملا نا ىدنأ ًِ

 رع رغك هللا: يشعاهدعب شعتنت 00 رساكتا هارد ملدا العمدعنأو 3

 ||( ىحناعطلاتلدايتانق محأّكو نيحارعلاك تداعىئتحاهببارضلا ضراةتفوءسئلهأ كفراثباضنأ |

 3 هنوزب و هقدصأو لاتقدلعأ تلد اك[ نك نواتاك و مها الطلاق عمتعو مقشر : ران تاي هعادوتعفدلاءذهىف نيددلادمناكو . هعابرمهل ا 00

 ا لاتقلاب رغانلامولا لمهلاهنعا ناكو سموتلاالا فورعم مسهممتافن مو مس مماهدتبهذو مارس 3

 فسسلاحانخوأ حرا اريسنم هم ناث نمافوخراطو فيك نكءواخف الاطغالا  نالزات ا مونابلم

 : ادالن : دال بل ىوست ردو ندمو راصمأ اهلك هذهو اذكواذك د الب عتفاف رصنلاهحوملا 0

 ( قا ناكل - 5.8)

 ا كلامىلات وم اثإهن ملعتناو كلاذف متدعل اكشف هلعرأ ]زو ةدس مايأ دعب ىلاعتهنلا ذأ

 1 اعرض ءاضربلا اغيصعادّوسل اةيسابعلاةنارلا ن هاهاعرسشتامعاهاو طفدالا لا ىلع مداخلا صةريسكل ادعي و ا

 تراش آو رمشتلااهنيع فاذا اهراوان ًارءاضتسملا اهئايلوأ مثار ءوىهتبلاغلا مئادعأ ب ولقو ى همناطا

 || رك اسفو عوجو ربانموعماوحو رئازخو رانعو رقاعمولقاعمتاوذمذهلك ندذو عرا ص ىِه
 ْ د2 317 اهتمدصعو اهزبتن نادعب معا ارواهكر شن و هزرعتأدس مانا عزرا

 1 تأ ارذلالهأ ن ئوسو دام تاكلون مباذملالدس و اناذا عقرب و اهلصاوعماود نم اخو

 ع نمو هد فرص دل قاعب نأ مالسسالا لد نيعوهنمعرت عل و دعاشمهللا دن ءلاتقلل نالشلا را 9

 روبصلا ىف عشنا مول لا ارسع هلببارالو هزاز فا ناك ام رو- لكبر ذا نأو رورو زاك هركسسع 6

 : اًونطو دع ومةماسلإ رقلك هتعنعمصتعاو را نع رت لادم اعطال نمرملاالا ىح د ماس

 قناطاسريسمأة ردم

 ةسردم م نيثالثيدسو رب

 هاش نا ةعريءالاهدلاو

 5 + ةتيطاطسقب :امهاتلك /

 ناطاسلاءان.الاملعم بصت [
 ةيماعلارادلا ىف نان مملس || مهدنعناكو دحاولا در فلاب رلاو ثماطلا تناكو ةرهاطلاةس دما ضرالاتعصأو نوزملاب ةٌمءازوأ

 داصناطاسلاسل-الذ | :
 : : 1 رانفالو هرصع م-ولدي دخل اءامفنوربال ةيفاولا عمئاطغقلا لذبلةنعذم ةب ةيقاو لا هناعشو ةيماخأ

 ىهام ىلع هعداشخلتقو ١

 نمزنمةيناطلسلاةداعلا ا

 متافتاخ دمج ناطاسبلا 0 ١
 . حالسلاولم دنا نم عرمد نع“ رعملاتاحأو لضانملا هبّتاّدق نم مملثقو لسالسا اهنترسأ َّ مهتم 0

 ىشامزلا متهرب موحرملا | هوان تالا نمراثب انف راسك ل امرلاو الذال فويسلاب مهل لف لي فاسلا نعو راقكلاو |

 قب ةيمحلا ةسنيطنطسق

 ليم ناوهلاو لذلا ا 0
 داقم نازحالاو مومهلاب : اهاف ودلال: ترغكو سلتا: لح ىلا وشل اه رافاباع شكرت سرا نيعاطلاك تراص :

 لقن م سدقملاتبد ءاضت | ناك ادوهشةكناللاتنكو ادوهشممويلاناكف هسرتفاوةفاملادعب ىلعنارقلاش ممدقاهوفاذاف |
 عر وذل ةنيدملاءاضقىلا إ قتدأةدسبب وتللارسأو ادوةو منهجرانلراذكلا عواض تناك ادولوممالسالاناكو اعراصلالضلا ||

 مق فرسشملاة كم ءاضقلا ا صاب طةاومهدام توري لهأ دئاقو تويلصلا ب ءاصوهو هقئالعو نيدلاب هلصودك" از و هعئانو ا 27

 ىلاءاع و هةساعلز 28

 "قنا ل5 ة_ ةةطاطست : ١
 : 1 م |١ ترسآ ا مويلا اذه ىو هقدتح ليكلار ذا -رخكت ارونس هنودعبو هعث وأ اودهعدهشأ ا :



 ع4
000 

 مدا1ااهلزتالف مهعفاش هناكس هنن اىل هتسدنكن 'و مهتعئام هلل نمابملا :
 | مونك اعجودالبك ادلب ىأر

 لءتفلأتو تبل ادق ممتاز عودانتلا ْ
 بلادروماهساع تاهو هتصرعب تازنذ نوما

 1 هتصغب توتو فس

 || جرفماهفلبلغللو جرعمابملءعلاطملل تاك رأةهحىلالدعف رادلار ع نمةطساولا ناكمتازن |

 (| هفاظ ابروسلاهحازب و هفارطابحالسنلاهلانبثيحمتبرضوابتمبرقو اهم طاسآواهلعلزنذ |
 اهزحاسواهلزانع اهلرتواهلتاق مث اهلباقو

 مهاذافاهعج عدصو عتغلااه دعب تمارا ةمذا وعض واهزحان م

 راهةناوةدش نم ةراقن اودسقو هدمرلاةعيطق ل ذ..هراسارف مفصلا قع نعدملا ةيدوبع ىلءتورصيبال||

 || تابوةعدوتتىتلا تاقينعتملامدقو لوطلاناسلب وباسلأو لولا نق مداسلنامهثرعف .هدعغلا ||

 || 'هاستاومامسس ترافتن كلو اهماهساهقرافتالو رن تلا اهسسق مهلرتوأو اهلابحواهسصع نوسخلا |

 قينكللا نماسثرصنلا دقو كاوسا ماؤسشابانث فاهمهساذاف روسلا تخاصف
 ١ ضرالاىلاهدالتا دلخم

 ٠ || تاو جاكراتم عقرو اهجالغامم اهصكت وص عمساو اهجارباعدا سم مشق لاجسلا ىلا ولعولعيو ||
 ١ || هتريسكارخادبعنأو بانل برعلار فس تأ باقنلا نكم او هراظنلا نمبرااو هرايسلانم روسلا ||

 هلومعم بادذابهبرس غضةرضعا | ىلا معتق بارعلا نم ا
 ٠ ]|| ةفاطل ىلعلادلا قرحنالا هيرضي هدقع لو

 متو هنا ةل قرت نداك نأىلا هتئاغتساايهنينأ ذب رشلاةرفعلا عمماو لالا
 ٠ || دخأو ضعب نمةراخطا ضعي

 ةريس ةدمالا ريل اهذه
 هب رةجر ىلا لتةتناو

 عسن ةبس كإ ذو) ةريثكلا ْ

 ناك (ةئامعستو نيناثو

 اهصنالماعاملاع هنفادجو

 : بحاصةديةعلاد.-امزا-
 . |١ لانقف رحى بتشإ ذخأو اياونأ وبتاحت نمدساباب روسلان م تفوضرالاح ريد نافاةثوم اهياعبارملا لك عمدا انالخالا

 ١ ١ روبتلاباحأ نمرافكلا سنك رودلاباصأ نمراغكسلا سي ذئننشم انارت تنك ىنتيلاب رفاكلاهدنع || طامتالاوراقولاوةنمكسلا
 ٠ || الئاستارزابننا مهمآ مامزو مهرفك ةيغاط جرش لالا فو ر ورغلاهلاب مهرغودتاضأ ءاحو | كاعتا هلماعرابتعالاو

 1 ْ ةكساهلالذ هالغو هكساهتلاىلاهدس قلأو هوطسلابالنامالاب و هوثعا انال مالسايدايلا نكون نأ ْ

 تا رارةلارادفهفطاب
 حيراط هاطا.ةبالا نت ناكو نارثلا ىلءهيئدخرطو ا زعدع : دحلابأب رأةلالس نمو

 مهطن الةعبطقلا نماغلبملذن و
0 

 | تهتم نايل عرفات قوفوللاند زوار ولست ىراسلاتو ماطلع( ترسو ب و
 ماها مهلافطأو حن رفلا ءاسنب ىنتواوامعف ىيجأدب رازوالا مهرووط ىلع برس تلجو رادلا بلع | اه(دوعسلا نأ ىلوملانيدمت
 ءاسالاراشاف فصقن وأ طق نأدعبإلادب نماقس كش ال واه نادعبالا مصخ لتشالف اولتقتسا || را 32 هي ب ْ

 ا سارح [قاهسوفنلذ.ةوذاسن الا لاح .رلا مت تأ دالفاب حدى هناف روسأللاداملا نم روسملاذ تان

 تاكركالسقئأو تاكللغلالقتعلام اهنممدقت دفرك اسعلاف حارا تناكو .دارما وأ نمل: د | هايس نكمالاسع كاع نم
 مالسالا | مو نورهاط مهو ةردق نعبر خلا لهأ فرصناو نورغاص مهودن نع لوذبملاوهتملبقف ||| سردو ةيلاغلا نامئالاب
 | موجرخأ لاعتهللانأمرحال نانحةضور تراصت أ ىارغكلااهمدقت . ناكسةنمدا مب هدهعناك ةلمح اانا وة ا
 دم_لاباهونبو حافصلاولسالاباهوجمنا مهلذح مهناف مهطخسأو قالا لهأ ىدرات ملعون اد اعلا ا

 || :تامذرطنال ىذلا ماخرلانمتس رغ لكب انمف هي رايتسالاو هن وبدلات ويب واهم سئاكلا اوددواوحافصلاو | نال نيش تاس

 || يدش سايعبف ىذلادبدحلاراصنأىلا هعشوف ف ننفتو هعيز فدي دكا فاعل دقءؤالةلدرام الو |!
 | || راعتالك ادعوفارقرمرتلاضاس نماهل ضان رلاك دعاقمالاىرتابةديتع معنهيقىذلا بهذا ١|
 - | هدروهسفوب نمقالا نم هلءاقأو دوهعماهدسهعىلا ىصقالا دو مداخل از عوأو ”قاروأ ترماتلا نماهل ْ
 . || بكاوكلاو موجوللال وعنأ نرامفتي تاومملاتذاكن نابعش ءبارتعملامونةباطذنات مقاودو روملا |
 0 ءايبنالاروبقترهطوةدود سماهم رط تناكو ديحوتلاةلك هللااتعفرو موجرألالي راعالرثتنتاوثم ا

 ناكوربك 1هللانةنسلالاترهج و اهدعمب ثيلثتلاناكو ساناتءعقأو هدو دكمتاسأ هنأ, ناك ْ
 ١ رعت

 || قفحتو رثن كرب نم بيحرت هي بحرف ربنملا نم فرشالاء نطو ىف يتمؤملاريمأ مسا رهتاهدقعي رذكلا |!
 حاتفتساىف دعوهو مدان اكو .هيحانع راطلارورسراطواف هيفا ماطلع

 |١ حاشتساو ر روغتلاة يقي

 ] تدروأ دقءاقشلا مايأواهدراومت دفنة ارق رك اعلا ىوق ناذ رودملا نمير اىذا#: قاضامأ|
 ايي

 اهدزاوم



 م 21111101 ذا ز ] ] ] ذ ]1

 || اهلالغتلك أو اهرئاخذت ينو اهاالحترك اسعلاتساحدت اهيلاراشملا ةذوشألادالبلاو اهدراومألا
 |١ ماعتو اهرسلليطاسالازهكتو اهتم ق فن الواهلعق فني دفتتسالو معو دفرتستالودفرت دالدىهفأ

 1 لوح فلا ةمعنىلاةفاضالا,ةَعشملكو اهلاقاعم تام سو اهراوسأ ةراعف بأدب و اهلداس طئارملا

 |١ نلو مسالا هاهنا نم مداها وح رب ةوعداوعدي ناف هلريعمالوة تح صريغ كلذدعب رفلاعامطاو 1

 |١ ةنسلالاريسغ نمداكت الل يصافتاهلدب زلارتاشل اهذهو عطقتىتحدالبلا فارطأ نم هيدي اوكشي

رسشتمو ًاحراشاناسل هدانا زغن كل ذلذ ضصاخت ةهفاشا | ىوسانعالو صاخشلل ا
 ريكا علاطب أاحداصا

 ناخد ناطاسلاةسودم ْ

 مك :رابلاكلملاةجره لع

 ةلاسرلارخ اذه 33 قذوملاهلئاو تالفوهو هتقاسىل اهتءيلط نمءرسملا شن -ضرعن و هتفامس ىلع 37 :

 | | فعي نا ىسع ىسعن قتلة اف تءعرشش الف ا هت س ا ىلءراصتقالاواهراصتخنا ىزعىفتاكو ةيلضافلا ||

 00 |١ سانلاىدب آف دوح ولاءإاق ئهو لوالاىأرلا نع تعجروا تاك افاهعيج ىلءفوقولارث ود نم ١ ىلع

 مثالا س رار ىدحا لعدقوناكمالا نسج: :رودلاهزهت دك ىتداهر رعى ترهتحادتا اوةمعسإ ماعز ىتلاةضسألاتناكوأ

 ناخملسناطاسلاةسردم | هاجس ابك ع جو اهتكرتفاهتب كب لب وطتلارأ ملفاضيأ سدقلا تف ىفةلاسر بتاكل نام صالا نيدااداسع ||
 كا 0 |١ هلاس .رنامززنمتنأ رودعقاولاهذهى ىرحام عج بف را ذنب دلجت وهو ىسدقلا فلا ىف ىسيعل ا فلا ا

 ةيناولسلاسرادملاىدحا | رس ىف رك ذمدقملاىلاعتهلناهجر ىرزخلاريثالا ننأن فورعملا هللا رصن خفلاوب نيدلاءايضاهأ شنادكام | ٠

 ماع تاطلقلا سردها قلمعباعءرط ان ندقع نأدب رب ناكءاشنالا ةعائصناب رن مدجاولكواض أس دّقلا قف نمض::نونلا : 1

 اهون هنردأة نب دعناخ |١ الودي راح نأدحأ عيطتسالبابلا ادهن مئنفعرشاذاو نغلا اذهسئرلضاغلاىذاقلاو كلذ ا

 ) ةتاهمعسو نيعسزةئس |١ نين جرلا د يعدمجو ادن ثرلارضحدة ناكو هلاطالا فودخاهريت تضفرودةلاسربتيتأ اذهلذ هنراس |

تلا اذهروهش ارعاشلا ىسايانلايرغمنن سكس نب ردد كا
 قارات مرخرل ا داك ٍ هرووشملاهبديضق نيدلا الص ناطل كلا دشن اف 

 نعدو ماس لدعاو ماعلا. اورذنامعماوقاهت ف ويلف د رافتنتمانالاتناكىذلا اذه م اهلوأؤتلا |[

 ىالخالا نس ميقةسم أ ةتىلا عمر زان مالااذ_هنمبولامازعتدقذاو «ةلابعس :مودحدع تيب ةثامىلعديزتةل وط ىهؤ |
 ريثكح قارعالا تبط | ناكوت :ردعلا يق ىلءناكىذلا يلصلا سكت ولاقةتالصل اةريسلا ىفدادش نن ندلاءا م انذشمرك ذامأا

هدب ىلع مال.الا هنئارصنوا_ملغعالكش 1
ط قئراةعجرت ف مدقتدقوتلةرازب زعارضت 

 دا 0 : سدقلاران+خانمفر

 ردانلا نسحلا اطمن بدك أ ةعجلامو:هيلءاولوتسا خر غلا نا مث ىزاغلبا ةنامّةس هيدإو نمهذخ ار يصجشو.كاريمأ لضفالا تاو

 لات هللا لماع لبجلا ١ نمداسا اةعدلجا مول ليو نايعش فاى ل.ةوةثامعب راو نيعست ونيتنث اةئس نايعش حرم نب رشعلاوثلاثلا |

 لي راهفطاب) دوعت) روك ذملا جراثلا ف نيدلاحالصدذةزتساى> مهيدي ابلزن لوةنسلا نمثاضمر روش نم ريشعلاو ||

 بابعرامت ىف ضاخنمو)دأ|| لكن عواراني دن رسشع لج رلكن عموسغنأىءاوعطقمسممالصلا:دعاقتناكو(مدادشنءامالك ىلا ||

 ررسغ ىلع قئاقحلا | نأالاو + سفنباحنمتعيطقرضحا نذادحاوازانب د نور يغصرك ةلكن عود روصريناندة دعس: سا ||

ت هنماقأو اهوظعاةاحشاوناكو نيلسملا ىراس !نمسرعل ابناكن بعمب رفاواريسأ ا
 1 ىلءاهقرشبول اومالا عم

 ماقنملاصيابمرسقتوهباعنيدفاولاوداهزلاو ءاملعل اوءاهمملا اب و.ءولاحرلاوءاسالا
 ّ ىلا هتع.طقد

 ٍْإ زانبدفلا قئامبراقي ناكو ئ هلىج ىذلالاملان مهعمو همَع لبحر مو روصةذب دمى هو اعل 00

 ْ ِسدَقلا خفاساو ةنسلا ن«نابعش نمنب شعل اوسما.1ناةعبلا ه هول هع أح .رثاكو ران دفلان رشعوا|

لزنذاكع 2 أ ىحاهوكراسف هس رس عاج راه ص ارسأ نا هناراعو روص تفرع نس
 1 قراظنو اهيلع

 || لسز اداهتمابب رق راقةنسسلا نمتاضمررهُ سماخة عملا مول ىفروصىلااهجوتمابةعلخر عاهرومأ
 ارسشع ىناث ىفاهماع زن هن ع تاماكت انو لاتةلات ال اراضدال

 الات اهقب اضواهاتافو روك ذمارهشل
: 

 : ثلاثلا ف تلسف نينوهرصاحن مريس مرلاو ريل ا ىفاهلتاقب ناكسفرصملواطس افردتساو [ىلظع

 ْ مدقملا اوزتأو نيلسملال اوطص نس كفل للا روص لوطصأ حي رخمةنسلانملاٌوش نم نم رشعلاو

 || رولا نمنب رشعلاو مداسلا ف كاذو نيلشملال ار نماريثك اًماتاواتتو نياسملل عطق سنو شرلاو |

 امن ,هراشتساو راطمالات< ارثو معه دق ءاتشلتاكوهردص قاضوثااماسلا ىلع كلذ مافعو روك لما

 ةفشتىمامالاهلوق م
 ا ها لام الا



 | نك اامراصل آلا نماوادنوابنعلرغ لاتةلاوغمت وباجر نرتستل لمحرلاهيلعاؤواشاةثواعغن |
 | ةنسسلانم ةدعتلاىذاثدجالا مو هلبحز تاكو رطااو لولا ةرثكل ها نعاوزعىذلاقاملااوقرحو ||

 || هصاوحخ :نم ةءاج عمود ماقأو مهدالب يل 1 امءاورك اسنعا اتقرفتو 1ْ

 موةنسسلانم مرح لئاوأ ف بكوك ىلع اولزن مث ةئاسمستو نيناثو عبرة نس تلد نا ىل اكعةنيدع |[
 ٍإ ديد لاتقبالاذ#حتؤرالهلا اعف تاو ةالاولاحرلاهفوانيصحانصح ناكو ل دال االاركسعلا نمهعم قيد ْ

 || تكوك ىلعتاك انودادش ئالاقةن#سلا ع نملوالا ع. ررمثعسداس قاهلتدو ق.مدحلا جرف |
 ْ لود مول قدس مد تلخندومالسلاهيلعليلكناو سدقلاةرأ زو اتيضمووتق راق هجم لس ل اكو ا :

 لوب اودصقثرغلاناهغلب مث مانأة سنو ثمدي ماقأو (هتجسرت فاذهت 106 ذوو تا اهلا ناطاس ١١١) ىلوللاقئاقدلا صئاصخ

 ٍ فرءانأثليبحتاطن راسو عضا اوملاع جنم 35 اسعلا عدس ريسدقثاكو اعرسمح رقناهولاتغاوأأ رهتشااهللاروف يد

 ركسعو ندلا نيز تن ندا ارذاظ هوراتس سححاص مدلل دابع ل وصوهغلب تاكو كلذ, نعاوفكه حور خرملا ا دي( هدارجحاب

 || لست اهناةريسلا قدادش ىالاقذا نر الا نس رك راس عدا ازغلاو هتمدخ نب دصأف با-ىلا لصوملا || ةاضقلانمروزااوونأ ناك
 ١ .نموهقث نع قياؤر هنرك ذامع جو نيناسثو عب رأ ةذسن «ىوالا دان لتس ف نا[ لاةمدخ ا تايصقلا ىف 0 الا

 ١ ىداج عب ارةعجلام هون ناك اما لاق نايعلا براي اريخ هي قت ان مهن قرع خاوأ ةيدهاشامالا ارافس اهانه ا هدحريىلا ةرون زااةيسنلاو

 ا ندااداعاهمدقمو الوأتنهملا تراس وبالطالاتت ر وهندسة يبعلا ىلعودعلادال:ناطاسلا لخ دى والا ا

 ددالارابت تا ضوشرابن ىلا ل صوف ندااو ناسا همدّدمو ريخالا ف ةرسيملاو طسولا ف تلةلاو كنز ||
 1 هاكر است ةعرسلا

 ىن أل وملاهمأ ة#ه>- نم

 ردص ى شق اقوتلا فد 200.

 : عير وانيلادو نمر فاه أ تاس لس هند تالا هذاا ابق ىضةوذ ل والا ىداج سدا 1

 . ||| ىلارصلا نماههةقدخترك اسعلاو هعضوموهلزنو رخ الان ئادلا ىلع ةرسملاوركلا تناح ىلءلوزتلاب ||
 : لاتقلادتشاواوفحزودلبلااون راقواو كرف نع تلقلك نانرن اهلورحل ا ىلعةبك اوس .دمىهوردلا ا

 قئاقح ناكرالا 0

 ناسيثيل ارهسعم .و قاعملا

 1 اهيفام عج نولسملا منوف دسلاب اهوزخ ا واهروس نو سلا دعص تسمي ها بصت ضاق اهوتغابو | جرن ألا فايل قئاقد'
 || لازانش ئدلا 0 0 تحس رولا باع اولا انعدام ١ رث املاو ىلاعملا قارم

 ا ناكوة يحد رب راس مت ما عركسعف .ءافهبلط دق تاك هنال ارهاظلا كالملاهدلو هر عّمجاو هبرخأ ىتحهن راكي || لسئاضغلا ارذىلا علطتو

 ٠ْ ترا دلبلاذ#تأ ىتركسعلا لوزن تس اافىلوالا ىداج رمش ىناث فاعلا هلوصو | | رابحخالا بحا صورخافملاو

 رسشع عسانا ثبسلا مول ىف نامالاب ت آس ماديدش الاتقةعلقل !|تاتوقو مسمي م2 ضاقو | بحسم نأ لاراكلا مزالو
 ا نءهدوالا ىداج

 || عبارلا سيملا مون اهملع هاوزت تاكو .ةسقذاللا 0 رشعلاوثلاثلاىلاا بياع ماقأوةنسلا || راضقلاو دسسجما لايذا

 .( | لع ناتلصةمناتعلق هاوروهشمانيم هلورّوسمريغسلقل ان ءفيفدلب وهو كوالا ىداس نم نيرشعلاو || سعت كوملا ىل_عةدمأرق

 . || ةهلعةينغ نم سانلا مسغو نيتعاقلا نوددلبلا ذخ أ زاهتلارخ ىلا لالا دتش اودلبلا ىلع فرش ل: |١ اج ب رعي فورعملا ندلا
 || ةعبرأهضرعو اعارذنيتسبةئلالوط غابىحب وعنلاولاةقلابيتعاقلا سمأ ىفاودجورامتلا داب ناكدنالا | لبو لصحامهدنع لصف

 ْ نمنير شعل او سماحلااةعبلا مونة .ثعىف كل ذونامالا نوبلاعب اوذالتبلغلانيتعلشلا لهأ ىأراسلف ع رذأ ||| ىلع كرت م لمكلاا غلبم

 ا حالسلاو رئاخذإاولالغل الخام م علاود مآوم حئاسأو مهمرارذو مهسوفنةمالس ىلع مصل اوس اورهشلا||

 0 باسل دبحالا مو ىلا جلع ماثاو ثيم لامولاهباعىتالسسالا لعلا عفرو كلذ ىلا مهماجاف برجلاتال او

 ْ | نم نير شعلاو مساتلاءاثالسثا |موناهملعلزنف تورهسصولاهنعلجرف روكسلان م نب رسعلاو أ

 لاتعلا ارهدضوةعلقلاىلا او هرخ "مخ ىرتالا ىداص ىفاثةعيلا مونذلبلاذمخأ لاثعلا فدتعساو

 || ةسعتتأر لا نمورينان دةسثءلح لا نمد نو ثدحح هيلا مهباجأفنامالا اوبلط كالهلا اونياعالف |

 : عالقة دعذأ ىتحةسهجلا هذي ناطا سلا ماقأو ءاوس ىثنالاو ىلا ارانيدريعغشم لك سر ْ

 ىلعتنرصح ٌدعلق ىهو سكب قاوابنغ لبر م نويهصب ةسقاعتملاةعينملاثوصحلا نماهريسغو سطالبابتم |

 ٍْ القا هئااقو رخال ىداس سداس انااا وا ماع لوزنلا نكت و اهتك نم رخ + رماهلو ىماعلا ٍ

 تولبسملا معوُثوقانلارم ا واسم نمرتك 1 لتذن ةونعاهتف هللارع اريسن م رهسشلا سان ةعبلا مونىلا اديدُش ا

 ا|رهشل



 قا رطاجلع سلو عا ماهل اريسعب ةعئملا هن اعقىه و ل|ىسلا ةعلقاهاوامذ ناك اه عموما

 سنع ثلاثءاثالثلا عونك ذ :زتامالا او ملطف مهلرصانال ماا ادأر وتناوهلا عنج نماملعقيحاتملاتطاسف

 ءارددد

 اهب طيح جترفلادالب ف لثملا هب ب رض وعلا هياغ ف ةعبنملانوصخلا نمىهوةنزريلاراس ثرهشلارشعأا ٠
 عدارلا ثدسلا مولاملع هلو زن تاكو اغا ذتوعيسسو فينو ةئامسج اهوا عواهمن او عسبت نمةةيدوأ 3

 مولاهيلعلزنف كاشِب ردىلاراس غمنم نب ريشعل او عباسلا ءاثالثلا مو ةونعاهذحأ ثرهشلا نم نيرشعلاو
 نب ريشعلاو ىناثلاةعجلا مولا ماع ىالسالارلعلا عفروادب دش الاةقاهلتاقوةعبنمتعلذ ىهو بحر نماثةعبملا

 روعتلا نم نس سدنعلاو تلاثلا ثدءشأ اةركاهتع :راسوو د نب نارواس نب دلالع :ريمالا اهاطعاو بح نم

 اهاعىالسالا ملعلادعصوةديدش ةإتاعماهات افو ةيكاطن ا نمب رقلابةنيصحت علق ىهو سارغب ىلع لزنو

 صل اناكو راك-:الا نهركسعلار حض ةد.شل مهحلاصف لصلا باط ىفةبك اطنا لهأ هإسارو نايعش انف
 مثدلبلااوأسالاو ءهرصنب نم مهءاحن اف ةرهشأ ةعبس ىلا لصلاو ىهدنع ريس لك اوقلطي نا ىلعريغال ىوعم أ

 ىداحق با>لصوف كلذ ىلا هراحاق هي زاك نا با-بحاصرهاظلا كل امدإو هلأسف تاطا تسلا لسحر
 نيدلا ىتهضرتعافبل-نمراسو ماعلا قتفايضلاب موشي هدلوو مايأ ةثالثة للاب ماقأ و نابعسشرسع
 اف تابوةةفوصلا لمعتام سند نماعامم هلرضحلاو اماعط هلعنصو ةاجةعلقىل هدعصاو هرحنا نبا ربع

 راس مث ةريسن مايا, تاضمررهش لدق قدشمد لح دو كباعي قل رط ىلءراسو ةءهذال] اوةلي-ةاطعاوةدحاو هليل

 ره-ثقولا وكر سسع عسل ارى نامالا,اهل ست ىتحل اعلا لزب مواماعلزتف دقصد 3 ناضمررهشلئاوأف

 تاق) نيطحت#ي ول نم || اريسسأ ناك هناف كلذ 8 وصال :واهح اص ب اون اهلسل [رعلا تاس و و ذا ناضم ا

 فرسأ كب وشلاوكركتلا بحاص طابراسنريل انا اذه لبق مدقت دف هلبقام عم ماضتني الا ذهو هرك ذاك
 اهوةباضوب كو ك ىلاراس مثلاق (قةتيلرخ ؟ناكمىفاذهنعف شكت هديبتاطلسلا هلق م نيطحشعتو

 اونقتالف هناكم .ٌراعل طاستمودعل اوةصاعحابرلاو لو-ولاو سل اوتمراطمالاوّددب رش :اةماهوأ:اقو 7
 ماقأد ر دوغلا لزن دنسلا نمةدعملا ىذ ف صتنم ىف مهنما هل سل وديلا مماسأف نامالا اويلط نوذ وا : 4 0

 تناك هنالعيحأ عادوو سدعلاةرايزدنرب لداعل اهيحنأ عمراسو اروتسدةعاجلا ىلع ورهشلا ةمقنمخلاب

 تالق سعىلاةخ |ىذرسشعىداحفهحونو ددعل اهب ىلصوة خل اىذ نما: ىف سرّعل ل دورصمىلااه-وّتم

 مماهلاو-أ دقني لخاسلاادالب ىلع هش ركل اهنءهضّوعو لداعل اهنحنأ نماهذ واهروم ا ىلاراقن.ل

 شوةارق نيدلاءا مجريمالاا هب بتر واهرومأ ملص نيزاسمو سمنة: نم مردملا مظعما مم ماقاقاكع لحد

 لوالا عسر روش امج ماقأ اوهنَس |نمرغص لمتسم اهل >ةدذ قش مدهلاراسواه روس ةرامعل هه وابل و

 0 اتى فيقشل !نءب رقلاب نوع حصى منن يسد: عطوموهونو رآه شلل اجرخ ثةضسلا نم

 فيقشلابحاصقةحاسلفهيلالصاوتترك اسعلاو مون لك هلاتقرشاببامانأ ءاقولوالا عسر رهشرشعأ# ,

 هلوتدف ه|ن ذافدتم ناب ىلع متاقودوالا هن ر عشب لفة سفنب هملا لزن هي هلةقاط الهنا 1 0
 همرتاوهمرك ًاوهملا

 ىلع عالط اهدنعوة سر علا, فرعن تاكو مسئالةعو نر غلا ربك أ نم ناكو
 ثيداحالاو جيراوتلا نمئن

 هتعاط تدتو هك قلم هنارك ذو هيالخ م ماعطلا هعملك ًاوتاطاسلاىدي نين رضحام قاتلا ند. ناكو 0

 0 ردع الكل ذدعب هنان و ثمد كه ءاعض هوم ىلطعي نأ طرتشا اوتعلا ريغ نوم تاكل اهل ١ ملسس هناو َّ 1

 لوالاعسيب ررهسشءانئا فوك اذهل هراجاف كلذريسءاطورسشو هلهاب و هبموقياءاطقاونرفلاةنك اسمأأ ٠

 م«رفدعد دخن اك فيعدلا باص هلاقام عسيج ناك ذدعب ناطا ل رهظ مث نامالا, هوؤسف هنق ْنَم

 كلذفو نينامثو سة نست جزر شع ثلا نينثالا موناهملع اولزنواكعاودعق جنرغلاناهلرهط هيلع

 راس وامنميولقى :وةماةتغب اهلت دواكع قا وةديدشل اةياهالا دعب قشم»ىلافيةشلا حاص راس مويل /

 | سداس ةعملا موناهتعلق لعىئاطاسلا معلا دوعصواهستف مات ناكو اولومأف مانأ ةثالث هإهملا اولأس عروشلا

 || دار دفن نآىلاةلماك ةنسةدم هنورصاحياعجا لع ماقادةتاطلسلا تاكو. كب وشل ميلستب رسخنا هصو

 ف - لاوذووعلا حولا

 ىوملا ىلعأرق م دو>وملا
 ىدحاىف وهو قايلادءع

 ةزعغ نآننلا سرادسملا
 اذهر ودد ا 0 كوم ا

 نمامزال-م هراص منامْز ١

 تعم نيدااربي ةىلوملا

 س ردم ناملس ناطاسلا

 قرواسباش اب ىرن ةسردك
 ةسردم م نرشعوة سما

 ةنيدعقبتعلا عماذلا :

 ىدانلونه_ئالث هنردأ

 اشايمتسر ريبكلاو ولا
 ةيصن 2 5 0 رم

 مو>رملا لة نىو ربخ

 ةزايتمالنيسعب رأي املا

 دح ىوملا ىلع غلوم
 لصالا ند مىعدأ طعس ملا

 .. انيدءانىذلا
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 و ”م.لجا ارعلا ثالث وس راق ل ا رادقع ٌودعلاناكو هنءاف سحاب لك نم ر اعلا قت دنا

 8 قاذف بح رو سيما موب كلذو َج رع واهلا لشد نماوعنمواكعب اوطاحأو مههأ لعفتساو ع رذلا

 ةريملابهلراسلار ث.تلابسلا قد رطلا تف ىف دهتا مث كا ذإ تاطا ل اردص
 لعاوقفتاف ءاسمالار واشوةرعتلاو

كسلسو قد رطلا تمت اوكلذاوأعفف قب راطلا عيفنم اوريعلا ةعراضم
 1 فرش افاكع نالماسلا لخدو نوم ملا ه

 فرش موهوب ادعل !لثىلا سانلارخاتو ماب اة دعى تاشوانمنيةد رغلا نين ىرح ئاهرومأ ع
 اكع ىلع

تل !ءهنهقورك ذمدقلانامط ندلاماس-ريمالا قوت هلزتملاءذهىفو
 سة نس نايعش فصن هلاك ذودجر

ق وازهدعب 5 ذدارثن اانخش نا 2تناعدُدلا نمناكو ةناهسجو نناٌثو
 | قض هرعانل سيل ناع

 || ترك ذامتاو ريغالدصاقملا رض صضرغلاس لذا اف مالكسلاءاغنتس اية جب رتل اءزهلوطتواهرك ذ

 |[  كا عاطتلارثكامالارك ذأ لأ عماهت راوث ىلءفوقؤلا ىلا وعدت دقةج الل انالن وصولا هذه تاحوتف

 ١ حير؟مظعدق مولانا هللبقدقو دشن ناطاسلاتعمسدادش نيالأق قابلا نعتد رضاوهماءفوقؤلا

 ىماكلاماولتقاو مب اكلاموفولتقا 22 نيتةئاطلا فاشفدقتواتاواكع
 || تاكلذو حرس ىلا جات تس هلت يبلا اذه و(تلق هعادعأ هللا فات كف ادب تأ ىذ ردق هناك ذديرب

 .٠ []| بلاط ىلأ نن ىلء باخ[ ص اوحت نموهو ةروهشملالاطبالا رم تاك ىذا ارثشالابفورعملا ثرلحا نب كلام

 نءاولاطبالانماضيأ ناكو ماعلا نيريبزلا نبهّنلادبعووهةروهشملا لجل اةعقو مول فكسامتدنعهنلاىضر

كو منع هللا ىضرريبزلاوةططوابم عننا ىضو نينمؤملامأ ةشئاعهتلاخ عم دامو راد لا
 1 ١ انلع توف راح اونا

 : كلذال_ءن و ردص بكر و هلعحديحاص ىلعى :وقاذااهنمد>اولك راصئسا,عالف هسنعدتلا ىذ ر

 ىماكلاماولتقاو مب .اكلامونولتقا .٠ دشني رييزلا تاو اراض
 لاقو ةط وسام راوتلا ف ىهوذلي وطةصقلاتناك ناوكإذ فل اوقلاةصالخنمذه ىظتلارتشالا ديرب

 ادباوضعىلاوضع كنم مهجاام ل سوهبلع لنا ىلصةللالوسر نمكتبارقالولهلاو لاقو ق دنت ىففاتلأو

 || ىتلارتشالا قالا لرببزلا نبا ةمالسباهسسشب ىذلا ا هنعهللا ىضرةشئام تطعأ بيش أ تن ركون لاقو
 تنأرتشااب هلتلاقف لا عقو دعب امنع هنا ىىدرتشئاع ىلع لحد هريشالان ااضنأ لءقو مهردفال 1 ةرسع

 : : اهدشنافةعقولا مون نأ ننالتقتدرأ ىذلا

 اكلاهكتخأ نياتفلال اثالث د ايواط تنكىن:االول شئاعأ
 كلامو قواستقاف صرخ اب هي هشونت حامرلاو ىدانم ءادع

 هصاطلارزءةماثلاهتل.ؤف

 ريخ ةسردمداق ثةماعلاو

 رهاظ اّشاب ندلا

 ف ةسيجلا ةينيطئابدق

 كس فو رعملا عضوملا

 لزعمم نيسمخ شاط
 ةسش ردم دق

 مق ينزاباشاب تاواس

 سرادملاىدحا القت

 ناطاسلاةسردمىلا م ناعلا
 ناطلسللا نت ل

 ءاضقد اة ثنا نا واس

 ءاضق ىالةن ُء ا

 مد ردأءاضقرىلا مهسورب

 0 اسعلانامنضاق راض

 كوطانا ةيالو ةروبصنملا

 هنعدءامقت مةرومعملا

 شارد دلقم هلة مدفيطوف

 ةيناملسلا ثردحلاراد
 ا سي 0 تونس هتفيطو ىلعدي زو
 ىءاهف ماد امههرد

 اكساقم نك لف وح ةلاشو 5 هيايسشو هلك ] بسم هاف

 1 رةتسال نهد ةروراف اق بصول ةي ملف حال راذافماسجلاريب زلا نبهنلادبععم تادند سة نم رهزلاقو

 || نبالاق (هفاك امىلانعحر) ىخنلارتشالا كك عنب|لاقالت اة ةيرضلا ءذهئئب رض نمىردت |ىلاَقف

 |اريمالا وهف تاكو اكعبةمالسالاةعاسجلا ل ءاورولظتساورحل !لتاد نمدادمالا مهءامجن رغلاتا خدادش
 || حالصلا مداها شوقارق نيذلا ءاهج ريمالاو ىراكهلا بواطشملاب فور عملا »بأ نب ىلع نيدلا فرس
 || نمىرخالا ىداج شع عباسةعجلا مونناك ايلفدلبلا طفح ىلءاوبلغناىلاةقباشملادشأ مهوب اضوأ

 | هينمهامومهلاحن ورك ذي نيل ا نمبتكهعمو ماوعلحراكع نم عيرخةئامسجنو نيزاسشو عسبسة نس
 || عيجودلبلا او كس نا ىلءاواص مهثاو موماقرتم رضةونعدلبلااوذخأ ىتمو كالهل ااونقيتدق مسهناو
 || نمني :يعمرب_سأ ةثامو ليهاجربسأ ةثامسجت وراني دفلأ ىئاموبك ارااوةحلسالاونال الا نمهنفام
 || م مةصتخلاةشقالاولاومالا نم مهعمامونيملاس مهسسفناباوح رخ ثاىلءتويلصلاببلصو ميتوج

 فقوالو رانيدفال 1 ةعب رآرمالا ازهىفةطساولاناك هنالسبكرمللاونعضو مهئاسن ومس رارذو
 || نمىأرلا لهأ عج ورضالا اذ به هيلع مظعوا_مظعاراكناكلذر كن اهملارا.ثملا بتكتلا ىلع تاطاسلا

 راححإ
4 



 م هاما ] 07
 ا كا: ىفبتكنأ ىلع مزعو هلح شوشو ءركف مسّقتو هوا ازآتبرطضاو عنصر اسعف مهر داشوهتلودرناك أ

 مالعاتعفترادةوالار«ثد لفازهىفددرتي وهو هحولا اذهىلدةحلاصملا مماعركتي وماؤعلا عمتلبللا || ٠

 ْ نمةرخ الا ىداج رشع عباسةعجلا ممول ةريهط ف كلذؤدلبل اراوسأ ىلعهراعشوهرانو هناء دوودعلا 0

 ]| مههف عقوو مهزحو م_هسأ دّتشاو نيلسملا لع ةيدصملا تمافعوةدحا وةمظعةحض مث رغلاحاصو ةئسلا||

 | تالقسعنيدصافاكعنماوحر خم رغلات ا اذهدعبدادشنئارك ذم بيهلاوعاكبلاولب وعلاو حابصلا ||

 ؟ لاتقامهتير تاكو فوسرأ ا اولص دنأ ىلا عبتاايةهرك اسعوتاطاسلاو لحاسلا ىلع اؤراسو اهوذخأتلا]

 | تاطلسلا ىف اواكعنم مهريسم نم لزانمرشعةمقثةئيهلا كا ىلعاوراس غدي دش نهومنمنيململا لانو ماع | ٠

 || تاطاكارضحاق تال .الاوددعلا و لاجرلاباهتب وقتوافايةراسع مزعىلعمولا تايةريسحتأ نمدامتأو ةلمرلا |

 ةنمزال |ىفةدافالاو سردلا || كللا قس نأ مها ارا تقفتافاهؤاتيامأا باخ باودلالهونالتسءصآىمهرواشوهترودمبان رأأ ٠

 ةداتعملا مانالاوةدوسهعملا | ىهواملعىل ومس قاهلاو دعلا لصب تانمافوحام رح وهسفنن ناطاسلاهح وتب وؤدعلاةلابةلداعلا || 1

 هللاةجروملا جرد تاىلا) : نيالا ىلءىرحامتاوذامنو لوحخدلا نمركسعلا عنتماورصم قد رطاهم عطني و سد لاا هيأ ود صاع 1

 ه ةدععلاىذرخ 1 قكاعت | ثء مياس ءاثالثلا مون عامتجالا اذه ناكو ناهح دع نماهمارخ نيعتف لو سدقلا ظمح نااوأزواكعن |

قىمثدحودارش نبا لاقرهشلارسشع نماثءاعب رالا ةرحساهسلازاسف ةثامسعنو نينانمو يس ةنس نآدعش 0 1
 000 : ى

 نزاع نمازخموحرأاناك | نمىلا بح مهع.ج ىداودةفأ ناللاق مث اضيأاههأى لضفالا كلم امدلو عم ث دعت نادعب اسارشوعماا

 نمبر قلل فذ, مولعلا | ىفتالو لاق كلذ ةلبجلاافنيإسملل ةسمديف ناكو كلذيلاغّددّناىضقاذانكلوارحاهممدهاتأ ||
 : هرححس امج ارخىف عرش واهظفح نع نيملكلارمع هيفةطصملا ناو كا ذه سفن ىف ىلاعتهّنلا عقوأ اهمارخن ىلع ىأ ارلا| ٠
 ]| هندي ركسعلا نم ريمأ كمل لعجو نيلسملا ىلءرو.سلا هس ةوةئ#سنلا نمتابعشش نمرشع عساتلا سمن مول 00

 ابئاحت هإ_ةاضفوطامط ! م2 بلقلا عاف اداب تاكو ءاكبلاو عصضلا منذ مةوودلبلاسانلا لثدو هنوف رختان.عماسرب وةمولعم ||

 ةقيفدلا ءراظنا جئافع هتف لأ ينارغل هيلع زلبلا لهأ لب وعمظعو ميلظءنزح هيارخ ىلع سانلا قف هنكس فابوغ سم ءانبلا مامعراوسالا |
 ١ ارمشع ثا اوعان ومسهردب فال ا ةرشعىواس اماوعابف هاج ل عءنوزدقيالام عب ىفاوعرشو «مئاطوأ 0 5 : ل-وتال عملا قلاغم ١ 2ث عد

 | هركفو ناظقيلا هرطاخع || ىلا عمتمموق هذفاوتنشتو مخل ا ىلا يهدالوأو مهاهان سانلا ب .قضودلبلا طلتخاودحاو مهردب جاسدريط
0 -- 

 تيعتلا آ عرمسفودعلا عمسالىك امارخىف هدالوأو ناطاسل ادبت>او ةهظعرومأ مزمل ترجو مالا ىلا هوة ورد
1 

 هللادجرناكوتالكشملا | نملصوتلِدللا كلة فواهبارخ ف هوساهام بعت دش او لاح بعص, ىلع س اذ اتاب واهبارخ نم نككالو هبلا

 | تاطاسلا ىأرف ةيلخاسلادالبلاعيجاويلطو هلاقدعماوت دحت مت رفلانارمحتأ ن هلداغلا كلملاباتح ||
 14 رعتلا نحو داعتنالا ١ «لنذابهيلا بتكو نويدلانم مبمل ءامةرثكو لائق نمرصضلا نم سانلا سوفن نم لءالة لص كلذ ىفنا

 ةعرسس قرب اظنلا مدسع

تس اوبارلتاىلعصموهونابعُش نمز رمدتعلاةعبلسا ون أو هنآرىلا مالا ضوفوكل ذَف
 ةلعشك د هدم نفذ حاص "| سانل ا|لمع

 را ىل_عايثاورات || رعلاون رغلا موعهنمافوح اروح ذمةرملا ىلع تاكىذلاك ”رشلا قام مهاب اوهنق لعل ىلع وهثو هيلع

بذأ لاك عمرا تلاطا ا لادلبلا ف لمعي بارا لز مواسم ظعاهروس ناكو هتويب ف تاربنلا تمرمذاةدلءلا قاوحار ص أو هلعن نع
 

 ]| هسفنب كلذرمث ام تا لضفالا كلم امدلو أ تاضمررهش لهتسم نيالا مون عيصاوةننسلا نم نابع لس

 1ْ ملم هرلات أ ناضمر رهش ثا امءاعب رالامون ىو ىارخالا لحاله نس فني بشل: لمعت هني ًاردقلو هضصاوتتو

 || حان تاضمررشع ثلاث تبسلا مو فوك ذلعفف هلمرلا علق باوخاوابسارخخاي م واهمل عفر ودا ىلا يرخ

 |١ تاطلسلارادوهبلانوخاتحامراضحال مهماودريدستن مس انلا نكمل ليخاةهحنملاركسعلاب تالاسلا

 ٍ راكنالات ا اذهدعيذارش نارك دم كلذ سانلا عرش واهجارخاب صاقةعمةعاقىه :وثورتاعنل الود

 ٍْ موباعهجاو كلذ ىلا هناجاف هر عاستجالا بلطن لداعل كل ىلا هلوتسررب#س متر فالا كو هوباك انموهو

 | نمراكسنالا سلاوةدبك" ؟ةدوم نعال هغناو رابغلا كلذ يظعماثداحتوةنسلا نم لاوشرستع مان ةعجلا 00
 عقوو كلذ ف هتلودرباك ًاراشتساةتاطلسلل لداعل اكلذرك ذف هيعم_: نا ناطاسلال أس تالداعلا|| ٠

 ىنالوقي كلل اتا لاقوراكنالالوسز لصق مكلذدغب عاسة>الا وكما انئيبهلصلا ى رساذا هنا ىلعقافتالا |
 1 8. 2222222 ير ري لل ل 0-75

1 



 | | قيباك نوكتنادب رافالدنالا ل-سلادالبلاءذهت يطع كنارك دتتناوكتدومو كتقادص سا
 ١ || دوعلا ف هلنذآو ليج دعون ناطاسل ا هياجاف كلذىفثر دا لاط أو سدعلابةقلعانل وك, اديالوهننن د
 : 0 ا نم ان مهانطاصىمهتاطاسلا1لاقلوسرل الاعفت ادع ودادش نءالاتامظعارث أ: كاذارث ًاتو لاخلا ىف

 1 نعلورئالناةحصملا دن رفلاىوةتورك اسعلا هذه عمتكحت تناك ام نوملاثداحثدحولو مهتائاغ ا

 تددرت مداد ننالاق لصلا ىلع ا غامتاو هيآرتاك اذهتوملااندتان وآل حاسلا نموهحر خخ ىدداهملا ||
 ا

 | ||| نعش رضأ تاعقر كلذ دب نزح وهلا ةحاحالذاهةك رتفكلذف لولا لاط أو لصل ىف مهيب ا :

 || ني شعل اوىاثل ءاعب رالا مونزاحتالا ناكو مهنيب مصل امت هنا صالالصاحو اههذ مالك !لوطلاهرك ذ |
 || ةيتارصنلاوةيمالسالاه البلا ناو طصل ا مااغتناب ىدانملاىدانوةئامسعنو نينامو نام ةن#د تابعش نم

 ١ || و فوريسغنمىزخالاةفئاطل ادالبىلا درتي ناةنسفئاط لكن مءاش نةةملاسااونمالا ف ةدحاو || 0

 00 مصل نا ىلاعت هللا لع دقو ىلاعت هللاال اهل عد الامة رسما نمد نيتةئاطلالاثادوهث مامون نأكو ودعت 3 المسار 0
 1 ناكو ةفلاخلابومترهاظمو ركسعلاة م اسل لصلا ىفةماصملا ىأر ةنكال هزاشر او هباضرسف نع نكيلا| :

 . [|| ٌمرطخ ىلع مالسالا ناك هتاعقوءان آف كلذ قفتا ذ مصاا دعب هتافو تغتا هنافىلاعتهلا لع ةلصم

 ا 0! 1 عرفان حلا ىلع مرعوهنعاو راسفار وت دةرعغلا مرت ةديعبلادالبلا نمهماءةدراولا رك اسعلا ىطعأ ا 0 ناكل قررا

 | |٠١ دالبلاىلاحاتملاو عئاضبلاتاجو نيلملادالن ىلا مهاؤاح و وهدالب ىلا نولسملادورتوةهل امه نم هلان ا 0 له را

 1 ا لداعلا كللاهوخآواهلاو-أ دّةفتيل سدّقل ىلا ناطاسلاهحوتو سدس ةرأ زلربثك قام هتمرضحو .١ ع ص 5

 آلا ||| سانلاعطقي سدقلا,تاطلسلاماقأو قشمدىلا لخنالاهنباو بلح ىلارهالظل كلما هنباو كركلا ىلا 3 0 0 ١|

 | |١ هدنع حم نأىل كا ذكلزن لو هيا نعهقوش عطةناودد رصملارابدلاىلاريسملل هأتي وار وتسدوبطعتو || 0 1

 ٠ ||| لحاسلا ل شتي نا ىلع. مزعىوتكلذدنعتلاوشلبتسسم ىف مدالبىلااهسوتمراكتالابك صريس || ندي
 ٠ || ىلاهنموسدقلا ىلادوعب ولئالقامابة ا مقيوقشمدلحتدنوساسنا,ىلاةيرصلا عالقلادقفت ةديرح || 2 002.١

 ا هجرثاكو راقوو ةنيكسو

 ةرراقملا ولد ةبمصأا

 فسطاث معلا نست

 0 عاام َ ا 'ةءانغلاىلا هل صو ل

 |١ هيداشلا ناتسرامةرام ا ةدوعزرحتىلا سدقلا ف ءاتملاا قيس اودارش نان لاه صا راررإا | .- 0.0 0 د 7
 نال ”رامور 2ع دوعنحىل سدقع] قم 1ص اود لش ن اا. لاق يام 1ارايدلا ١ لولا ىوصتلا

ا متن حاضهسنمراسو هيفاهأشت [ىِثلاةس ودملا ليمكت و 0 3 ٠
 ا ْ نيناعو ا ل نمسداسلا سجلنا ار

 .[|| لاّوشرسشع سداسءاعب رالاد ركب قدم د لت داه ال ةحازاو عاللا لا اوحاداقتفا نمغرفالوةئءاهسجنو | فارع 0 8

 راغصلا هدالوأور عملا, ف ورعم ارضلتا ني دالارغلشم هرفاظلاك | اورهاظلا كل اولضفالاكالملاهدالوأ انفو ||| ا 00

 هفتدرشع عيال اسيل مول :ركي سال ساو دال تبلارتاس ىلع هس ةةماقالارث ود ودليل اع نأكو ا 1 1 00 3

 رشي ماقأو ماسعلاوصاخلا نمنع مهتمدحأ فاني موءارعشلاهد شنو هنم مهقوشاولب ومدنع اورضحو ١| دقوتساطا سلا تاعطاقلا
 لمة دعتلاىذلبت م نينئالا مون ناك القاناعرلالاطمفشكيو هضفوهماعن باح لطم وهلدع انج 0 0

 (| هيل ارظنلا,ىلغتل ام ماقأ ناطاسلا ةكرسمغلاب وقشم دىلالصو امل هنالرهالما !كاملل ةوعدلضفالاك مما || 1 0 0 ا
 ١ لضفالاك || لعاسو ةددعتمارارهةعفدإا ك7 ىهعدوف هلأ وأدب تسحأ 0 ناكل 1 : 2 3 9 1
 هلال صو نيحسهي همدختا ع هنازاجت كا ذيدارأ هن اكو .هتمهم قم ,امةلاعلا بههلانماسومفرهط ا ةوعدلا 0 ها

 .[|| امون ناكوهبلقلاربح رضفير وضل اناطلسل لسور" ”الاوانثدلا باب رأ ةروك ذملاّةوعدلارضحو هدان |
 1 ا دالبلاىلا داق راسهدالصارصقامملصأو لركلا لاو لداعلا كلما عةصتاو ىةلبامىلع ادوهشم ||

 سلاح رجو ةدعملا ىذرسشع عباس ءاععب زالا مون قم دىلا لصوفة.تارغلا 2
 1 ديصتب ماقاو هتاشلىلاناطا

 اا دحالا اراهنرخ [قسشمذىلااههلودتد تاكو ناد.صتي اعيجاراسو نمل حو فكل ىلا بت غاسغللاو حا(

 : فتوح را ومدالو و هوخأو وطه لمس قشمد ناطاسا اماقأ وننامع :وناعةنسةخل قذر ءىداعأ]

 تاكو ليال ارهتبوبصتلا و بعتل اًةمزالم نم هيناك ان ةحار د وهن اكوءابافلا نط اوموق مد ىذارأ ||

 داد_ثن الاف مدقتامرينةتانزءورخأ زؤمأ هلت ضرغو ردم ىلاهم :ءىسوةدالوال عاذولاك كالذا!

 || مول سدقلا نمت رت انيدشالحوو اها ءءاتش ناكودتم ردن ىن.ءدتس سدقلاىلا هناك ىاضوو



 رع نأ عاب الثلامو ىفىش “هد لا!لوصولان أكو نيناعو سلةنس مرا نمنع رشعلاو ثلاثلاةنس علا 3

 ناك انؤهبوكررخ ا كلذتاكو و رهصر سمع س ماسة عتجلا مون ىاخلا ىتلل ناطلس م تكروةنسلانف ةرقص : 1 ١

 فايد 151 |هدط انفتناكو 4 د وارغص ىج هتيشغ ىت كل 1 انوا ظعالسك دح وتلا هل 1

 ىضاشلاوانأ هلساعكرمض*»ن كا سانال كل ذرهظر لو ا ًاديلعالسكشم تبساا مول ميصأ و هر هداط

 تن د رةىلاث دخلا هباطولدللا ق هما ا تل ذحما اوه رز ءانسول -لاط ولضفالا كلم امدلو لتدذ لضافلا

 طال نكرلو لضفالا كلما داوقمدحن ىف ماعلا ىلءروضارانملا مدقتف هدنعانيولةوانفرصن ار هلظلا

 ىسلحدةل#ففالا ك | اهنباو طاموشأادمددو ىلب ةلا ناونالا ىلا ت ادشدو فرصصن افةداع اذ لضافلا

 هداوسواالؤاشتةءاج مويل ا كاذ ىف ىكس:و هلاشاصتسا سوادا ىف:ٌوَق ل تناك اموتفرصناذ هعضوم
 قلضافا اىضاقلاوانأ لح دنو رامتلا قرط ددرتلا مرالذ نكتوة راس نمد ارتي ضر اذخأ م هعطومف

 ارةس هح اص فرعدةناكىذلاهيدبط ةميفرمعلا ءاهتزات اراها نم ناكو أر ىفهضص ناكو ارا سه رامملا
 سبيل اهيلعتلغت ناكو هتدنتان و ُط 00 ب ارضحو 00 5

 لزب , مو نماثل اوعباسلاو سداسلا قهن:ضصدتسماوفعضل ا هياغىلا ىهتنا ىتحد ارم ضرما لزب لو
 نوذناد:تشاوبورسملالوانتن ه عنتم أو ةمشع هلْشُت لدن تلا ناك الوبنهذ شنو ديازتب ضرما 1

 الوهن 0 نكك الامن زحل اود م نمسانلاالعو فاوسالا نم مهتشقأ اواقنو تفاضل فاسو دللاى ّ ١

 هنضص ردشأ م كلذ سانلاح رذوةحارلا ضعي نونا نملصح وني ةعف د ناةح هدط سه نم مره اعلا تاك

 ءاعب رالا مول نم ميسصأ اةالصدعي وق هنا م سانلا فيل ىف لضفالاكمماعرمث ئءابطالاهنمسنأ و

 ه| 5نواسملاو مالسالا بص مامون هبوم مول ناكوةئاه سنو نيناسعو عستةنسر هص نم رشعلاو عباس ل

 لسضانالا سلتو ماظعلا

 امةةلمو ةرخاذلا مهلئاضف
 حافلا ملف رامعم رردنم

 تادف لرعام لعبف

 نمامزالم راض ا حا

 ىوانملا ئيدلا ءالع ىل :
 سردو: دع الا قل رطب

 ةدليباشابم نا دره ردك

 نع ا عر

 دل هلئان وهل رات هنناالا يلعن الت ثوان لاو كلما اوةعلقلا ىشغو مهنعهتلاى مضر ندم ارلاءاغاها دةفذنم

 | برض ىلع سيدحلا اذهنا مهول تنكو مهس وفني مهملعر عل نمعأدق كونت مماسانلان معودأ تنك

 مس فنالاب ىدسفل ىدغلا ليقول هناىريغت نمو سفن نم تلع ى اق مويلا كل ذ ىلا صخ الاوز وغلا نم
 كاملا دبعمسةلاونأ نيدلا ءامضوهر وك ذملاىاودلا(تاق) ىلودلا هل سةوءازعلل لضفالا كم اهدإو ساد

 قا د ل ا ىقرالا اعلا ليج نيدت او ندب رضي نيسأب نيديزن ننا

 1 ل ارب تاو ا ل 1 ا وح
 0 ذم راه سجتو عبس ةنس قلاقذددل أوم نع لثس 5 و نيعست دوثتاعةنسلوالا 8 ررهشرسع |[

 توبات لعد اعت هللاهجر رهلظلا5 الصدعب رخو لاقريغصا !تاسءادهشل اوباقك ن ندور ارا دغر 00

 الاسراهلءاؤاصو ديدعل اوءاكبلا ف سانا ازحنأو هنا سدت تا كالا دقت :رافةطوذ بوث, ىبكمم

 ىف ةلو زن نآكو اهنمةمرغلاةفصلا ف نفدو اسماض اًضرعم ناك ىلا ىهونات بلا ف ىتارادلا ىلا ديعأ م

 | ةريسلارخ 5 ق دشن او ةلالملانماقو متن ذه كلذ فل اوةلادادش نا لاطأ مترصعلاةالض نمابد زق هترغح
 1 مالحأ مهن اكواهن كلف « اهلهاوتونسلاك|:تضقناغ  ىهوقاطل امامى أثند

 ةنس قه أنا قىزودلانا طبسرك دوام ارفوايندلا نساح ن متاكد مذ هحور س دقو ىلا” هللاهدسر

 2 رخو ماش زاادصاق هل رحل الز اراقرمك منو منيدلاحالص حز رح ىلا سماح ىو هلاثمامدُ اهسجتو نيعس ونام

 ةميكلا ارهاط قف لوقت الثاو عوشف عادولا اناس اساءار «ثلاةدشن ًاودعادولةلودلا نابعأ

 :نارق
 مث رغلاو ىرشلاادالدد لغتشا هاف لاقاكتاكف تو هرمضا كارب مثوثاطلسلا محوفددح ويف املأ بلطف
 نيدلاَر ءاندس 0 ذوتسنلا ب انقةساسلل ا ىفتاينآ هل - نمشدبل ااًذهو (تاق) رصمىل ااه دعي دعت لو و

 نعز زوامل ةناريطتلان مىكامى ع نمو لاف ىرخأ ةروص ىلعةىسضلا هذ هريبكلا اهتم ران قريثالا نبا
 هاعذومنببنفباد الا باير وءانلعا اوهتلودنانعا هدنعورك اسعلا عمتى كك .ة2 ماقأ اةرهاعلا

 نمدس ارح ًافهدالوأ ضعبل لعم نب رسذاذ-ا قو نارغلاو عادولا فتش لون م ممدداولكو: ةعمرتادو

 ءنمةشعلادعباف 0 دع رار ور عمن 3 3

 ( قاث - تاكا ننا 2



 نال

 |١ نرضاملا لع سل اركستوةطانست ادعب ريطتو ندلا حالص ضبعنافتيبلا اذهدشن أو نب رضا اني
 ف اخ لوتامهناةريسلالئاوأ فاض دادش نبارك ذوددملا لوط عمتامنا ىلا اهلا دعب ||

 ا نمهنئارخف

 اراقعالوارادالاكلم فا لواب رودابهذادحاوامرحوةب رصانامهردنيعب راوةعبسالاةضغلاو بهذلا |!

 اىذاقل اتثك هن دوم :ءاس قوةعرمال و رفال اواناتسال و
 ْ تاحتحاص رهام تالا هدإ اوال ضال

 انالوم ىلا تيك ىافعئث ةعاسلا ةراز ناةنسح ةوسا هلا لوسر ىف كسل ناك ملا نو ضمة قاطو
 ناطا.ل

 الازلرنولسملالزازدقوةروك ذملاةعاسلا ف فاذا هيف لعحو هباصمرتجوهازع هللا ينحر هاظلا كالا |

 ءدودقورحان ل ابولقلاتغان ورحالا عومدلات رفح دقوا دي دش ا
 || هدعد فالتالاعادو ىودختو كاب أت

كط اتواغم لاعت هنا ىلا هتلسأ وتاذع ::ىءهه-و تاق دقو ْ'آ
 الو لحوزعدهللا نع ايسضاروُهل افيعضوإ.

 عفدنالامةدمغملاةحلسالاو دنا دونما نمباسملاب وريظعلا ىلعلاهتابالاّةٌو قالو لوح |
 . || نب كلمالوءالسبلا

 || امتاباصولااماوتونو رف سو ابك يلدانا دبرلا ىذر امالالوةنالوبلةلا عد ونيعلا عمدنو ءاضتلا ْ

 مهمدعاشقاغتاعقو نا هنافرسالا مئالامأواهنغباصملا ىناغش دتف ار الاوابملا باتت ٍ را
 ]| م ركلاهصختالا

مال داو رمانعلا لوول اوهو هنومانوهأ ةلبقتسملا بئاصملاهكلذريغ تاكتاو | 1 0 ١
 ]| هذهف عدبادقلذءردهتتتلق

 | (تاقر سفن نع ناسنالاابيف لهذي ىلا ةلاحلاتلتل ثم ف تدي دسلادصاقملا نمهتنمضنامعمةزمولاةلاسرلا : ا 00 ش

 ١ ||| جرا تنيعوةلقتسة حيت زب زعلاورهاظلاو ل ضفالا مهو نيروك نمل هدالوث نمد او ل كت رك دو ا ل

 ٠.١ | كاجاتصف انهه هنرك ةدقوتلةتسقجسرت هلرك ذأ لاذ رعشلاب روهثلارفاظلا كما ىوس هنومو هداوم |! ع

 | | رمثلالبقاهناورضملا سابعلاونًو ماودلاوباهتينكو نيدلارفظممبقل لوقأف هلاوحأ نم ئثرك ذأ 2القن6 0

 || هداوم ناكوبتللا اذه لع تل ةفرعتمانأو لاق راكلاهدالوأ نير دالبلا مستال كاسعتهنلاهجسرءانأتال |! 0 0

و لضفالا كلل !قيقش وهو نابعش سما ةثامسنو نيتسونامةنس فةرهاقلاب || 2 0 0
 - || كوالاىداج ف فوت

الا نكي ملو ل داعبل 1كم أنما هرم“ الا كلا اهعنس ادن نار ةئامّت سو نم رشعو عبس ة نس || 0
 ١ ّ اكلمذئمون ف هرم

مز راوذنال جال مورلادالب هلودتد دنعا ممازاتعخ نآك امناو 2 لاى لاسر او
 أن ٍدلاحالص ناطل سلا نا داش نارية لاقةي

 ' ||| اهلو قشمدعماجلاه”ىهىتلاةس الكل ىلا هن ىفةبق اتينب نا ىلا قشمدةءلةبانوف دم ىتب ىلاعت هاج 3 يي

قز فرخ الاوةسالكلاىلاامهدح ناب | بقل ارفاطظلا كاملا ةجسرت
 1 هذهتلتددقاوتاق)ه يزن نعلاةسردملا ارواثوهوذف انربغ قا

هياعت جنو رهدسعتارفوةسالكلا ف ىذلا تالا نمتيقلا 1 كيلا نا دلا .ةلئم
 0 اههفةعش ةيقلاكوتمو معلا كرضحأ و

 | ىلاةعلقلاب هنفدمنملقن خلاق (هيشكريتفدوسابهنك سر وريصقر فصأ ءابقهتلججاف ناكو ندب سويلم ناسا

 1 مدخت نموءارقلا »دنع تتروةئامسجنو نيعستو دن اةنسس نم سيلا ناكوءاروشاع مول ىفةبقل هذه 0

 | كا ىبلضفالاك ل ]هيحنأ نمقثمدز-ةانهرك ذمدقملا نامعندلادا عز زعلاكللاهدل اونا مث ناكملا :

 ' ||| نمىهوةسردملا:دهملا كاش ةروك ذلاةبةللواديجافقواهلاعفقووة زب زعلاةسردملاةبقلا هذه بنا

 | راق ودا لون ونينامث ةنس ناضمر نمتعاس لو هربت ترز و قثمد سرادم تانعأ |!

1 حوتملا نم» وجر ناك امرخ ؟ىهفةنجلاباونأ هل ةفاووس و هرلا أ: نع ضراف مهللا هلاثمام هناقوزع وأ داع
 

الص ن اطل تك 'كلماسلو (تاق) لضافلا ىماَعلا مالكن ماذهنا ناكنملامةرك ذو |
 || هب رص ارايدلانيدلا ح

 ءانشالا ذيب نولوةياوفوك ملفةيمامالابهذماههذم ناك هب رصملاةلودلا ناف سوادملا نمش اههنكم

عهللاىذرىفاشلامامالا ع رضا ةرواحاةسردملاىرغصلاة
 | ةجرر فاهرك ذمدقت د ةودسن

 ذارةلاقر معن |!

املاده ثم ازاوحق ةرهاقلابةسردم ىو ىناشويدلا نيداا م
 || اه مءهللاى در ىلعنن نيسحلاىلاب وت

اّعناخ ب رسصملا مداخع ادعسل ادعس .رادلعجوارببك“ اًفَمَو اهءاعلعجو :
 || لعجو الب وط افقواباءفقووه

 ١ | ريبكدج فقرا ماعوةنقنعلاةسردم السلا نيالداعلاو ىدتبعلارفالغلاة جرت قروك ذملاس ام غراد

 ١ [رصقلا ل ادةرهاقلابىنب زاضي ا دم>اهفقو ةيعفاشلا ىلعامفقو راثلا نب ربةفورعملارمضع ىلا ردااواضنأ |

 || ةيكلامالةسردم رفع هلفاضر | سداةناخ وريثك اهفقوواضن آس رمل ارد ردم هلو دن-ف قو ةلواناتسرام |(

 دوو



 أ لاعفالاهذهابندلا ف لعف هنافئرخ ”الاوامندلا ف دعس هناتلثولحرلااذهروم نم ىسان ىفتركف ادّاو
 ٍْ رهاظلاق هنلاأب وسام ئتاصف سبل اوةوطظعلا ف اقوالاةذه تترواهرنغو5 رك 1|تاحو فلا نمور وهشملا

 “| ءاعناط اورهثملاالااضنأ : اتولوةيالده مال ةروألاو فاش لايالا سانلاابمعسنامتفار 1 ققلاةسردملا نآق

 |رصعى لاو ةيفويسلاة.تردمالااضاأ !تولوش الذيفنملا ةسسر رن ءادعللا ليعس ءاقناخالا تولوقيال

 ا 0 :رسلا ةةدصءذهو ةيكلاملاةسردمالا نواوةالاضاأ :ًارصعىلاو راختاا نيز زر ةمسردمالا توإوقنال

فةرحالعلااشنأ | «الاَعت ةسرالماىكر دونل اناس رامعتلارا او-ققشمدب هانانعل اوةقيقملا
 هب وسنمىه

 1 عم ناكو هب لاعت هما فاطلأ نموعنل اهذهو هبف هرعاالواضا 2: ا رد مأتم هوقو اهل سيلو هنلا

 || ريثكتلقلامحر سانلا نما رةفطالاو عضاوتل اريثكح ةئلظعلا واس لاو امال

 لك ءاًضغلاىلا لع ناكو و معلا ومس مرق وريكعا لها ”وءالعلا بح تاكو اراد اولا_م> الا

 . نيد_#روصتم فا لوةدشن.ا اماريثك كك هنأل ية تح هسلاحت فاهددر وةذيملاراعشالا نس و

 1 ريمأ تاكى اعلا نا روني دج ذجت الانا ليو كربلا قصساين يدخل اني دجسأ نيسحلا

تر سنف صاع ولأ نب 3 روع يس ع نم تاريخ د>ناكو سادنالا دالب ن م هن ان رأي
 هذه ىهو لعأ هتلاودبل 

 افتهدق ملا ىعادوةاشولا نم دع رذح لل ءىوهأ نمقيط فراز و

 اًفعُش ب1 ارت ك_ةريداكو 5 .احرفهنل اوس نم اظذوأتدكف

 مق هناكَم نصت نامندا نيه افسأىامبغتلا هتسافىناا لين م ىل لسبخت كامآو ثبتنا
ا مخل نبا فورعلا جرفمن ىلع نحل يأ كالا وثنلوق هتيعتاضي تاك هنا ليقو

 لاب ةصاغلارادلافّددَم ْ لد 

 ةرفاولا ةعشخلاودإبلجلا |
 كرايملاروسلاعفرهئمزفو |

 نس :رادملا ىد حا ىلا لقت ا

 معمفف ةونالفةيزاملسل !

 تاطاسلان ادهت ناطالا

 , وهؤهنف نسحأ دقلو تيشلا باذخ قوق :ةةاقولاورادلا رمد

 هلدأت ”رجأتل نيدح هسنم خبقاو 5 ههقل ضاييلاس انلاتذغئامو"

 همودس فرشو ثوقملا ا رام اعمر نم ,رلاىلع أي تدوسف تايثلا تام هنكدلو

 ننسالالودد :لانسم || دامعلارك ذوبابشلات ام هللاوئألوقي واهل ارنب وهتع 0 كعبايشلاتاملاق اذا ناكنف اولا

 لالجالا خابم غلف نومأملا ||| هناا ضعب ىلا بتك هكلملوأ ىف نيدلا حال ص تاطا ]كاد رخل ذا فقاغصالا بتاكلا
 ا أنا اريدك 3 3 ىلع مك :كتاوانعت ويئاغلااهيأ نيتيبلا ن ذه قّمد

 ْ انايعىدنعريهشلا نوعي 5 0 ارال تدقق نم ىننا ٌ :

 |١ ثزاو اههارحاتنافدادغ ء نم هيلااههْؤ ذأ ىذي واعتلا نبا طيس نات رك ذئاتللا نان ديف !اامأو ٍ

 | ىزراحاذك 3 ايو ارب زولاةجرت فانا ين أ اهتمترك ذدقوو نك مدة ارورص ةديصقاب '

 ْ : اهلوأ ىذن واعتلا | طبسةدضقو « نرقلكدو

 هيضهىتفراشول ىرث ثلاو ن.ريتس ىلمزب ىلطملاف ف *«ىبدةرابصلا كني دثاك نا

 توئد ميرصلانالْز خريغبق الع اض د رعمءايظأ اقىدا اًوؤدشتاو »ب قوذع هتعا ىلا ىدنأ 7

 'اهطاخلأ نءنك املا دعلا الوأ < نيعلاءايظااباهنع تامااغ د امناو ماين نيب قديشنو

 . نوتكعواولن هىونلا مول 5 مسهمأبق هي هيلع تلعشاام هن * توضغو ٌىراوعاهدودةو

 تدياذاءاسسلا رك ىرت دودخ * نيسلا نعد .ناع نسلق 35 انهمارت اىلع ةهئان 0

 ىوُش عومدلاب تايسادلا مهروغت فو رب تعملام نن داع « نيبحو اهلةسفلاس نيرام

 تتفلتلاب اف تئاكرلااذاوو توزمحلا نلت: ةرفزتت له “ع !مالفابصلا ساناورك نا

 نيم رعت ءدوتساىذأ انفو دنع ى دوهءتعاضن لأ »ف ىينحو مسجل اسمدنشل

 ثوبغم ق-ثاعلوأب َك 03 ىؤهلاى انآ اانفانودغم تدعوأ

 . نيهومارغلار» [قتاريع ع 1|قاطعقارفلا .فسعدتةفاةنر

 .نوءاملابىلع ناك ىدقلو 4 هموراتانناغل !لصوو ىلام
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نسوا لال 5 ةساساملاووكش معو
 7 هد 5 و رق 

ت ىودح د ىلاطمت وكس نأ ةمابلا نمو 35 نيسسلا ل ءىرأدقو برأ
 نو ءافو وأ لمخ

 نيدلاحالصن ماعلا 21 و هادو بنا لعنينضلات ا

 ١ هل ارق ىسهفةيناثل اةدمدقلاامأو

 تعلو 1 لع قىدمىلاو 5 تطغتو إ اوه ىضذرأ م ع ا

 تنده تعز تام“ نأ 35 ل ثإ المالولىل ناحكتناو

 تاع ال تالعلا لسع اسلق *# كناق دودملا نينافآفذ 5

 ناس 5 ةوادس كدععت درء ىناقنا
 ف درقأ قران نك كففاع#

 تدضنتأم عمادتم ءامو انزع *ب قطنتام متاوحرات ك ف ىل

 بعام هل اطنلاو اهق دوطاولا 00 انتلات 1 را تيس 35

 توا لوذعلاالو كاع ىهلو ةلالضدم ىئاولاالءايث

 كرار ةراطخخا نم تملا # انك ارةدودا اى

 بوت |كلاسبح تفرط موعنلاف 35 ىدكدع

 آذ

 ام 0

 00 نأ عنفأ موسنلاو

فلا مانأ اديان أ هيا ل م
 باسات ةسشلا ترا قسمت دع ان

 تيغل الاذباعتاو جدلا ىراس يف ىذتهاو هن اداوغلا ليل ىلا يد
 حرادمخردنو مارك الاو
 ١ قو مارتسحالاو مهقلا

 | نونملا هتحاس مآ هئانثأ

 ١ توعاطلا ضرع قوتو

 ١ (ةنامعشتو نيعسل ةنس)

 قاكراشم موح تاك

 نم ظحاذ مواسعلا ضب
 فئاطللا فدي وفراعملا

 ندا نييسسنتلا ل
 ةرواهم وأ عسبطلا ماس

 شار قر هج زو داعس ىسع و تح هرعاق ناس طل اضيلا ارا

* قراهم ضان نم تعد روتلاق
 تيطالا ك:هناب ىمج لوو 

 ك0 ار عاف ىرش قى ل 1 لحن رصف
 ىهسةس يمقن ا

 ا

 0 اذهىنيهياعو رغثلاض امس سنشلا تا نظدق هناريغةداحالا لك ديصٌتلاهذهفداح؟ رّماذ

ذرصلمالوعخباهلباق مسا هتيم هام
 1 اًضنأ 1 كلرصؤناا ع تنك ناهللاة

 6 هر ذهل (تاقز

 دودعم هم ىح - ىنعملا 1

اق هيدش ترك :1 الق ل
كفتاشأاه درت تاناهأ 

ىبثضاساهل لاق هنا
انا كر عل ”هلباعمف 

 3 ب

 مد أ

 1 عيتلاوابنبوذواهدو لا وتانشالاةدحو هاما او ضاننل

 اوهسنل لا 5

عواط لو افتانسالا الآثار اء د و امتدح هنا
ل ايان ضاق ةداس نول اه

 1 تن د انونس

 يم ل 8 هيلا راع 50

أف نهم 35 مهفويس نآريغ مهم بيعالو '
 ْ تناكسلاعا اعا ارق نم لو

ر عتورت قتلاازهرك 33د مدع: لوو ْ
 ماضنأ هلثمو كانهفةكقرببزلان و

 1| نب . ريهز ندلاءاهجف دشن ا

 اقف هينيعروتف 5 ىو تدع نم ه.ةام هلوقوهو تاسأ ةإ> نمهسفتلهرك 0

 ١ 'تهذا !نامزلابهذت ثدءنم 5 ةراسضغ تيدملاد_هبابلاطان

 0 ع تايد الدو * اهدعو نيعبر الا دعب

 دمي نسوا تنوية

 هوةوعجر
 اعل مورثأ

 كلا د 22

 ماوى اناث ثلايعلا م تفدالملا
 ةحدمز ذمدة دقو ن سط ا

8 

عت عيب هحدمذوو
دوعدت ”اهارصةءار

 نم

ىلاةيث أرلا هتديص#ا
 7 4 اهلوأ

 .ارانو رشمرصنلا قرأ

هشملارعاشلاىلصوملاةنحششلا نبا فو رعملارمصت نأ نم ىلع يدش نع
 رو

قوش اهارندق قود
ذل ىو اةري> ىلع دع 

 اوقرذت ن

انا !!تاثنلااهوات
 اههوحأ ن

20 

 ىرحأ امتنافانندلاكلماو رسخ # ارغدلاكت

رت صدا !بذزهملا هستحلمو
 , 

اهلقأ ىلا هندسي | 1
 هما 

 هدب رشف هالثوةئام اهتايزأ دعو
 تسييس ب صسملا ب بسسس يبس سا ب
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 دعت نعل“ ثذالاواهبتعم» 37 مراكسل ؟-تب بح ورا ىناو

 : ودوورك .مدقم درب ن راشب لوق نه هذا دقو |

 انايحا نيعلا لبق قشعتثذالاو هي ةمشاع ىلا ضعبلفذا موقأن

 هلوقةنهشا انب اةد.صقنمىناثلا ثديلاو

 قذوملاتنأن بو اءانسأب .« اًمخالتئ5نالام الا تلاقو

 5 قس الهأ ضعبلهمف ليقاسعو

 اهيمارهتلانيدمهسأ مارو * اهجرابسوةنلاءاسربك أوّل
 اهمناذءضرآ لهفنيغسودلاب دي فرش نمراصمالا ىعرصا مسق

 اهتاهفطعتزهبونأ نانو و انرطاهدندتزه ن وعل ننامق

 ْ اهطعمواسن دلاذخ 1قادقف ع اهكلام نعل كواسملل لق

 ا نءاوكاا انس ناو محملا نناو ىو ردلانباو سقالق نباه_-دموراسشن دفل ؟هاظع[ءابااهدشن الذ

 ىاربخلا نادج نبل يعم“ نيد شو كصوملا ىضانا نهذ نءاو ىلب زالا ىنارحلا نءاو قاعاسلا
 ٠ 5 !وهريغو

 ناللاةعكملاالئام | ىناملالوقتجترتلا هذه لد وطاف ىرذعو راتلااذهىفةعاجلاءالؤهرثك ؟ترك ذدقو

 'نم تاوسالاةرشاعمو ٠ لابن:لاينتلالعءانثلاتا أع هيساللوط ئان؟لاطأ دقو

 نام هلو نافرعلا ىوذ ١ مالم الادعت وةددومعاب وةنك اس نون اهدعب واهقوف نمةانثملاعاتلا نك وهوريصعلا لحرلالايثتلا

 تاكسن ىلع لش كدت | «لون وهيلع علضل انا ةءلطو نيدلاحالسص ملا داعلا لاسرارك ذدنعةجرتلاهذهىفمرةتدقو(تاق)

 ةيك رن راعشأو ةغيطل | لثلا اذسهبيس فرعي الن مدل ء ف ةيدقوةحراشمتاادارأءارع تدر ودور ويشملا لكلرك ةةوازإلا

 .ايلاها دنعتاوبقم || وهروكذملااريغل اود ا ذتخ 1 اكم نم ف شكى لاه بلع فب نم بات ال كمر ش1 نأ تدمج اقهنم دارملاالو

ورع ثب مهس نب ددعستب دعس نب ماه نس لثاو نع صاعلا نب ورع
 ىمتلتانا نعوز# ا ىشرعلا ىوا نبت عأ "نب صيصهن 

 هلل

ؤه ١ ةكم عت لبق ةرعفلا نمتامعةنس لسأ ممعهللا ىضرةياهعلا ردن ر متون لدقو هنلادعولأ هيك ىموتسلا ا
 دمت لوملاةداسلاءال

 زرتو راصي فورعملا نيا ربيخوةمبر لكلا نيب اس لب لبق :ودنسسلا هه نمتاضمز رهشف ملسو هيلعمللا ىلص هّنالوس .راهكتف ةكمو
 »*(مدا ارىلغوا

 || هلا ىلص هلا كوسر ىلع ىودرعلا ىنرقلاة ملط نب نامثعو ىو زخم دبلولا ناو وه مذقو مص ؟لّوالاو
 ١ ىدقاولا لاةواهديك ذالفارةكمكستم ردك ةيادصلل لاق بعل ارظنوهيلعاوادانإف نيلسم ةئي دما لسو هيلع

 |١ هعممدقوةشن اكلم ىثالا ردع ملا دقلسو هيلعهّنناىلص هللالوسر لعامل سم ضاعلان ور عمدق

 || ضرأ نمت ابغلهنالبقو ةرعسملان منامة -رغص ةنيدملا اومدسةفديلولا نيدلانو ةحلط نب نامع

ع نبا ضأ كنه ب زعي فدكو رمان هألاق ىتاعل انا كلذومالسالا|رّمتعمالاة ثنا
 ْ ُ لوسرأ هناهتلاوذ ل

 || هنعب وولسو هيلعدتلا لص ىبنلا ىلا اح اهمبدنع نمير فن تعط ًافاتناو ىالاف كلذ قمتم لاف احنا

 ١ دالب نمل سالسا البف مالسالاىلا هس لاوثاوعدب ماش اىلاهر ريس ىلع لسع وملء هتنا لص هللالوسر

 .الا و ر عفاف: لح رقئاسؤل: هعمناكولسالسلات اذ زغلا كات تنمس كإ دن و ءاز> ضرا,ءاموهو ةعاضق

 || لهاوراصت الاو نب رحاهملا نم س راف ىئام شيت هدماقد رؤس ل .وهيلغهللا لح ههنالوسرملا بتكف
 |١ هللا ىذرحا ارا نب ةديبعابأ مهلع ضو مهنعهنلا ىذرباطيلتا نب رعو قيدضااركوأ مم فرشلا

 || كعم نمريمأ تنأ ل ةدسبع :ون أ[ لاقف ىددم متن انغاوكريمأ انآ اق صاعلا نب ورع ءاومدقالف تعا

 || م رع ىلع تمدقاذا ىلا هع ملسو هيلعهّنلا لص هللالوس رشاةدسبءوت أ لاّعفو رعى اف يمن ريمأ انأو

 | هلك شوا فهفلخ صو ةد بعون أهمل ال سف كاغلاخأ ىنافو رغلاقك تعط ىنت ةلاخناقافل كالو اعواطتف

 || تعب شع ى الس فو ناسك ىلع صاعلانب ور عر سوه يلع مننا ىلآضدّننا لوسركو وةنامسعت اوناك

 | ليبحرشو حارجلا نةدسيبعابأو ىومالا نايس أن يديزن وصاعلا نب ورعننءهتا ذر ركبولا

 ماشلا نمههتفئثلّوأو قارعلا نمهسنعهتناَى د :رديلولا تدان مهملاراسو ماشا ىلا ةن حنا
 |١ ىرضر

 ا 3-4 :
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 ١ ماش لا يلع لاعتهلعفو شد اىلوةة دعا هنعهتل ىضرر ع فلتساو نعل ىشر ركوأ اقوا

 |١ ٠ْ ليح نذاعم فاض اةديبعول أ تاماساو ةلمرلاا تصفر وكى هو نياعس اذ ىلع نانسى نيديزت كوو

 ' | رعدتلات كو تايطاسس ىأ نن“ هر واعم هاخأ فا هاقن يزن تامو نايس أ نادي در تاكماف ذاعمتامو

 : ١ تاعغةئدس3 ساو.عتوعاط مهلك الوه توف ناك دب نا ءوعخأأ هيلع ناك ام لعددوعي هنعهللا ىذر

 : ١ نم اك ردى هو ]مم نيساهرخ 1 ىو مملاوولءهملا نيعلا عتب ساو .ةوورخ علان 5 ةرمدنع

 |١ عست ةنس نم ةخغاىذف ناهس ىلأ ندب , رب تاملد ليقو روك ذملا ماعلا فام نر تست ةامرلاو

 : تومدعب صاعلا نب ورع ودقهسنعهللاىدررعتاكو : هر ب راسدق هذ دعب آل ذو ءآهللاو قشمدن ةرشع

 1 ا مم دح صاع نب ديعش لووءاقلبل اوك لعي وقشمدالب داي :تدرالاو نيطساف نانفس ىلأ يدي ز 1

 : اهلعلز لفةرع هلل نم رسشع ةنس ىفاهكتفافرصم ناراسفورعىلابتكو وهي واعملاهلكماش اعدم صج

 01 دعس نيهلن ادد عكوو هز ارع ماه ه ردو نينس عب راهنعهللاىذرنامعم رقاق هنع هللا ىذر رع تام ىتدابلاو

 ١١ تأ : تاكو نيلف لذة مح ان صاعلا ني ور علزتسءافةعاضرلا نمتا اخ ناكو ى ىرصاعلا برس أنبا

 ا 0 واعم :عم نيترو و ةأنأ هن واعم بالسر هي ان واعم اراس هنع هللا ىَد رنا م علتقامإ ف انامحاة ني دملا

 0 متاذا هنأ اعمن ملط دقناكو نالاان لعل لها دتع رو غنم ودام يكل اةيضق دنيدص فد تشاكو

 00 ةبواعمع نماهيلع مالا شهي ديلا رصم هياوث ىهالا هل ا

 عنصت فيك نراظناةابندلنم هب 35 لنأ لو ند كنطع االىواعم:

 2 ىةاضقلا نسم: ناك

 0 د ول را اةيسنل 1 ١

 1 هند 1 ةهح ن ههدجيىلا

 ٍ عفت ورضناخشا_متدأ 03 ةقفصب عرافارصم ىطعت ناف 1 لضانالاس لاه ىفهتيادجر

 ا نكت ؛اةنس ليقوةرغسؤلل ندب رأو ثالث ةنسرطفلاديع مون تامىلااريمأاسجلز مور صمت راعمدالو

 ْ عام نفذ و ةنس نوعه رعو د لوالا او نيس#و ف دخاة نس لمةونيعي رآ او ناستةنس لبقو نع رأو ضايحنمارتغم مطامالا

 ١ صاعل ان و درت هللادع: 1 ا زر «متديعل |سانل ص عجب .راناو هللا ريعهئباهيلعىلصو مطقملا ضايرانأ اًدمو مهفراعم

 8 صاعلاننو ورع تاكورا جنب ةليسمةر واعم وفاه دودو أ ةنس لعل ةيتع ناسف نامذس ىلأ نب ةماع هانا دو ||| ام زدامراصاناو مهفئاطإ

 ىطررع ناكو ىأرلا فنيم دقملا,ندلارومأ ىف ةاهدلا نمناكوةيلهاجلا ف مهلاطب أو شد رقناسرف نم || دوعسسلا ىلأ وما نم
 سايغلاوبأ رك ذودادضالادب رب د>اوورعقلانوكةلاخ نأ دهسش لاق هب ار فالجر فعضتسا اذاهنع هنا

 || هللاةفام مهن اىضرسايعناهملع لدند ةافولا هتريضحاملصاعلانءور عنا ماكل باك ىفد دريملا

 1 ف.كف دعاس هلأسأ ىتدةافولا هن هةر الةأعال>ر تن ًاروتددولوةت اريثك كءوسأ تنك هللاد..عاب اب

 1 ىمذدل مهللا لاق مئوربا عر نم سفن :ااعاكوامهتنبف 20و ضال لع شياب ءامجسلا نكد لاف د

 || الامعولم هنالاقف هى ةحاحاللا قود: ل اكل زد ىداوان اب هللاقف هللا دس عهداوه.ءلع لش دذ ىبذرت ىتح

 ا ءىرالفانبكت راقترهوانيصعف ترم كن امسهلل لاق هن ةيذن ع رم ارعبءواممتمل لاف هنىلةحاحال لاتذأ

 لاق تامىأءال :ااوداضلاب طانوض اقلب (تاق) ضافمتنآالا هلال نكورصم يوناو رذتعاف
 1 ن منان ةفاذح نب ةحتراخ هنالثملا اذه فروت نملاة-راخامأف مي اضاقنم م وهنم توف ديالو ركاشلا

 ىلح ى عة سر دع سرد

 ددملاعب رريمأ تاكورصم ءةرهشىوذعلاىثر ةلابعك" نبىدعنج وعئبديبعت ف وعنمللادبع

 ارمصم ةطر ”ةىلءنأكو ردك طتدشاو هرم جت صاعلا ان و رعهتع هللا ىذ رباط « رع مهجدمأ نب ذلا

 | بسح راي رآةنسرصعىتح راخ هلق ى :وءالا نامفس تأ ناذد واعاضاعلانن ورع: ضفاف

 ّْ ددسن نانو ىلا ري ةيال راغيقمالا تاك يك ذورصمب رانا قس نوت نا هلاق زك اعلا نب ورع هنا

 ْ نور عنازا.ءالاو بسألا لهأ ضعب رك ذم سراف فلاب دعب ناك الاس . لاق ةرودلاهذهىلع

 نس ريزلاوةفازحنن ةحراهرماقسراو ف الآ 1 ةيال هدمه تعلاعت هللا ىذررعىلابثكضاعلا

 ْ لقوا م صاعلانب ريو ار دعا ايت

 اوهذ:ااوناك نيذلا ةثالسثلاعي روك ادحلأ هلق دق تاىلااهب لزب لو ضاعلا نب وريعةطرتش ىلع ناكمنا
 ل لااا ا ا ا ااا

 لثقل



 هلا ١
 در علتق ىح راسك ادارافصاعلانن ورعو تافس نأ ندد 0 هلال بلاط ىأن ىلع لقا أ

 الفم وبلاك ذ حصل اال ص ىلع صاعلا نب و رع ةيلذتسارة ناك هناكلذوار .عدنظ وهواذهةح راش لتقف

 : نمولاقف صاعلانب ورع اولاقفهيلعفوقلتداىذلا اذه نملاتف صاعل نب ورعىعل خخ داوذدا هاتف

 هلاقورعىلعلداامل هاتةىذلا راما نال قوةج رام 'دارأوارعت در لاعفة-راخاولاتذ تلق

 || رينعلا ب نمل-روهاذهةحراخل تق ىذلاوامسنم كلذلات نعلعأ هتلاوةحراسهتلاداراوارعتدراورعأ
 | هنا عرصعج راخلا هلتقىذلاةحراشت البق دقورينعل ا ىبل ىومهناليقو هن وداد«لاتي متت ورعتنا
 ا بحاص هلاقامىنتنا ئشل سداو ضاعلا نب ور طهر مهسدس ىنب نمةدراخنى تسع 3
 ا ىذع ة-راخناكو ةلءالا كلت هلزخم ف فاذقذهنطب فؤئ  هباصأ ضاع و عنا هريسغ لاقت ع

 : لثاالض ا اذ-هف (تاق) ةزتللا كالدالا طق ىئطب نا ورع اكو لف حرقا رشا ٍ
 ىلا هتديصق ىف ىملدنالا نوديع نب ديلا دبعدتونأ اراشا اذهىلاو ةحرامللادارأارعتدرأ مهلوةف ْ

 هه رثالا نيعلا دعب عسب رهدلا ع .٠ اهلوأتلاسوءلطب ولم ساعنالا نب اهبثرأ
 نم هيلا بوسنملاعشولاب | : تدفذ اهيل ظ رشنلا نم تءاش نءابلع تدف «ب ةحراعار عتدفذااتيلو هلوشأ
 ا نو ردي ن هللا يعني كلا ذعت او سونأ بي الا اهدس -رسسواربك اخ را تعد املا ررغ مى هو

 زو ذملالثما ىلع مالك اةقَت نموهواضن أ حرش ىلا جاتك تببلااذهوايفوةس مارست ئلشلا ىرضحلا ا

 ةقالخلاب عب وزان تغني اودر دلل طير ل لش اع راتلال هأرك ذلب وط هنافا ًارضتسمز ذأ كل ا

 د عضو اولا دلل نماقرط ترك ذدقو لجل اةعقوف هلئاق نمهسلعجي ,رخهنعهللا ىذر نافع نت نامعدمف لتقىذلا مولا ىف

 0 هدمكحا كحوك ١ داعنيفصةعقو تناك مهنمدوصقةملاترك نذ كانهمالكلا اهقاس عر رمان ت ها ىف ةعقولا هزه
 || هحوتف مسهنعهللا ذر تلاط ىلأ نب( ىلع دع صاعلانن وررعوىومالا نايف ىأ نة :واعمجو نا :

 ىهوةبحرلا نمي رقلابتارغلاّع نما ىلع عضوموهو نيطص ىلءا اوقتلاو ماشلانمهؤاحو فاز عل نموبملا 1

 ةنتظنطنقب اشادواد بلاط لأ ني ىلع نماوبلط ماشلا له باءاسن ور يهل انمنيثالثو عبس ف كناكو : و هر وهشمةعقو ا 1

 نلااسنعلقن ع نيسمخ | قتيل اولاقو هبادكأ نم ةعاج" ىلءىلغ 0 تادواعمدغب مس .مماجأف مك فلاهئعهللاىد دا 7

 ا ةعقواشنأىهوو#ئمريسيلالا مهلصأتساووهلتاتد بل ىشغيتاورمتلاىل احر وهتلالا كالو هّننانيد 0

 || دقضاعلان بو رعود واعمواءل2تااولاةواوعم>ا كلذ قس الالاطاملو حراواعالاتةب ةروهشمأ| 7

 : اولاقايلعلتق ان[ ىدارملا ملم نب ن جراد يعلا قف هقحىلءسمالاداعل مهاناتقوافةمال هز فر اودْسنأ |

 || كربلا حريصلا اذهف رعب ودب واعمل تقأ انآ تريصل اهّننا دبعن مياخل ا لاقو.هلاتغأ لاق كل ذب كل فيكم
 ١ اوعجاوارعلتقأ ان اةفاذح تو را رت دبع هد مو هي وةاز ليقود وداخل

 |١ فلاباق ة.س ىرتشاوا مبهنعهنلاىط رى ءوةفوكلا وحلم نبل دفةدحاو دلل فكل ذثوكب تأ ىلع مهرضأ

 1 لاقو هسار لع هن هي رمضف هلن < دق نبا نايل المل“ ىلع ميزا ءاظفا 0

 روش نمتضم]ءلةرشع 0 1 تا دورما اًةالصفةب ان رمد هنأ ليقوكلالىلءابهنتك أ

 ١ هير يصف قسم ذنةد واعم ل عىريضلا كربلا مدقو جب رابلا ادهربغ لبقو ةرعتملاع نمنيعب رأةنسىف ناضمرأ|

 || هيلءمداكلاق يسند ةفو رعامأ اواهدعن لتحأاف لسنلا قرععطتهنا لاَ و ةالصلا فودو هتبلأ رش

 رع ثمأأ ١!تننل | اولألا اراست :اكهود ودح راخلتقدنغ ا
 0 لهنلاو راصتحخالا ليس لع

: 

 ةلودفرصعءاشنالا ن اولد تح اص قفوملا, بم !لالخنا نبا فورعملا دج نب فس 71 ١
 «(هدعب نموهرك ذمدقملاىديعلاد.يحلاديعنومملاىئاتقاملا 7

 ] اهرخاشم عما واهرطا:نانناورصمرطانوههقحبف دب رشلاباك ىف قابيسالا بتاكل ندا اعلا ظ
 ٠ || تأىلاهتنت ةزاورمذاوةر عرش 1 فل طعوارياك سشاععا ثداكب تكي لسرتلا ىلع ةٌوق هوا ةنالاهت ءلاتاكو ا

 || رعشلانم عيطاشمةدعهلرك ذ همني عب رادأثالثب رصمرصانلا كلما كاتدعب فوتو رشلاةنموضر 1

 مة اةءلمط :طسقىحاو)

0 

27 

 هجوابقيتت هقوؤ 00 ردأ | ُُ

 0 ا ا ا يب اخ ا



 ١ 2م
 5 هد ع ل قلل ١١ وف ل 00 0

 ىرزجل اريثالا نبابفو رعملاهتلارصن فلا ون يدا ءانضدرك ذوىاعت هللاءاشتا اًذهدعباهنماشدر ون

 ىثدح لاف مولظنملال سف . موقرألاىثولاهاعس ىذلا هناك نم لوالا لصفلا درك .ذ مْدَعملا لصوملا

ةنس ىف قش مدتني دعىلاعتهللاهجر ىفاسيبلا ىلعنن محرلا دع لضاغلا ىتذاقلا ْ
 : ةثامس#و نينامو نام 

 | واخ التاكو ان رطاضغةيولعلاةلودلا نمز ف فرص ةراثك لا نق تاكل اقف ةمحالصلا!ةلودلا تاك لاذذاناكو |!

 || باب رأن ملكت اةداعلا نمئاكو اناطلسهلقي هناطاسل مرو انانب واناكم سأرب سر نمتام:اكىلاناوند ||
 ١ ةياكلانف ملعتيل تابتاكححملا ناوندىلا:رضحأ بدالا | .عنم ايس اد داو هلأشن اذا نب واودلا ||

نالسعر غثبايضاقكلاذذاناكو ىدلاو ىناسر افلاق بدال لع نمعابش أ ممس ودىكر ةبردك و ْ:
 : رايدل اهل ا

 ا كل: ىفهيسأرت ىذلاتاكو تاستاك-لاتاوندىلا اريصملاب فما و ا افلن دح اوه و ظفاللا انآ ةيرصملا |

يبحر ىتباط اموانأ نمهتفرءو هيدي نيب تل مو تاون دلا ترضحاسلة لالخنا نبا هللاقي لحر مانالا ا
 ١ لهسو 

 7 ركسلانارقلا ذأ ىفاىوسْئثىدنع سيل تلف نال .الا نم ةياكلا نغل تددعأ ىذلاامىللات مث ١

نرمأ هيد نيد تد ردبوهيلاتددرت الذ هتمزالع ىف م غالب ازهىفلاقف ةساجلان اكو ا
 1 ل |كلذد عب 

 || ريث الا نب اهرك ذامىسهتناه:ل/3-ةين انة ص وإنا نأ مورخ 1 ىلا هلو نم تلا ةساجلار عش لح .. 4 ا

 || اصوصخخ بدالة بانع نم ميجا ةروصلاءذهىلدريثالا ني نيدلاءايسض هلاتامتلق:تادعبو (تاق)أ| 0 0
 : نكعامريثالانناءرك ذىدلا انهى لاول ضاغلاىضذاقلالاوحأب سانا !فرعأ نموهو نفل اذهب ]| تاع هيردا يصر واخ

 ظفاحلانءارفالغلا ماي ىفالاةي رصملارابدلا لشن مل لضافلاىذاقلا نافىتنلا ف طلغذق هإ_ءاودضمع" ١ كك 00

 ..[|| هتلقن نب ان مىردأامو ىطخع قيلاعث ضعب فتدح و ىنا م مهم صتخ سه قديبأ عمابلا لوصو تاكو || 00 لوقف

 || هند دك رظنلاو مسا فوني تاكو تالقسعلهأ نمناك لضافلاى ضال دلاو فرعشالا ىضاقلا تأ || : 0 00

 || رييكدنك لجأ نمةيحانلاىلاونيب وهند ىرح مالك ظفاحلاتءارفاظلا نامز قسصمىلا ل خد تاس - 5 00 < ١١

سىفىاولا حا دفةريثك ةعق هلمهدنعتاك 1 5 00
 ذارصمللا ىلاولاىدتسافهقلط ًاوهّم

 : لئاط لا يباوطو ثا

 || ئس هل وس متاولاردوصو عدتساف فرشالا ىداَعلا قس ىف لد واقالا اواعو ةلودا اءارمأ ضعبد يجحات ' 0 0 0

 || ره رضع ىداحدحالا لل ةرهاقلاب قوتوهبلق ىلع لهف لضاغلا ىْداَملا ىوسدالوالا نمهعم نكلو ا[ كا لدتع توا

 رغنىلا ل شاف !ىضاغلا جوت م ماتم فس نفدو ةنام نو نيعب راوتسةةسنملقالا عسر تاعمايناطللاةبردم

 |١ جرغل ازتاوهيتكستساوةعمسلاب هفرعقمدلا هفرعفهرطانودلبلاىذ اودي دس ادن ءرضحو ب رداكسالا :

 || باك هن سف ةفالبلاة اعف ىهوهطخ رصمىلادرتدب دحن !تايتاكمتناكوهنلا هنوتارضق تالة سع ||

لاقرصق هنا اولاقو هب رفاظلاىلا اوعسف م بلع هم دقت نماوذاخو هل ذف ىلع ءاشن الا ١
 01 تحاصناكو ةيتاكم

عسوب اكل اءالؤهددس>انعاو ريصقتهنمام ل-رلا اذ هانالوما:لاقو ريدزلا ثنا ىضاَعل اءاشنالا تاوند 0
 7 : | او

 . ]| دعب تنكو ةتابن نبال اقانل بتكموانيلا هلسريلدب دح نباىلاب تكتف رفاظلا لاّمفر فالف  انالوم هيذؤلةنا

 ١١ لاقو لعأ ىلاعتهتلاوممدختسا غم هيدي نيبتاقوهو هردح ل3 لاغلى داَعلا تار فرفاظلا سات كلذ |

 0 ةديسصق نمهسفنلل النا نبق قوما دشن آل اقذ نم نبةءاسأ نب فه سى دشأ أ ةد راف دامعلان ا

 اهرك ذىضق:تاذاث|تضمو. *« ىلاو-لاصولابفقاومتلحو «كاوخب نعلابلابل ثيذع |

 لاخلا سح ىلا 1اةويصلا ف وب تةثوافدو دا ةدر ومتاجو .« ىلاسلا مهتستو ملا

 لالهع رفردبلا لاذك اوقذص * اهلصأ لاله ىنبةارساولاق ١

 1 تديشرلا فيل اًتودوتاق) ناهذالاضايزونانملاتانح ناك نمتاةنواضت اهي ردنا قدامعلا لاق :١

 : ّْ 0 هلوفلالخلانبارعش نم(هرك نمدقلارينزلا ||

 ةدقن ودلع ل 3 ادالاومراوعلا حذف هدحت ماسلا قرف 33 هطاط فس نذآو ١

 تاولا سرازااىد ا

 يد
2 

8 

 هدص دو لف 35 السان ىعسح اور و هلع تانم دقو تكس نحاس 0 قلاتع

 هلو يدص ران د هلاعرتعءاقبك :



00 

 ىمهني> عمدلا ف نغملانكمأول يي امتكدقوىنتتادتف تاسالاامأ هلوقوأ

 امدعومدلا ىرحأ اذامالب لسهف 5 هتعهماتءلل اماه بو ءلصأ ا

 انلع روس نسم ىذلاب هن خيام د الع عيرذعت نم مقسلاب راصد

 نر ق * مدصلىدنأتماص ىلعاف 00

 را راكم 5 تي ا ةعمشا ىف هلدروأو 1

 اهئانف نا وأاهق ةرفمدوساو دي اهمايش ناوأ اهئاوذتباش

 اهئايضواهضايب واهداوسو 4 اهعومدوامئاَعبط ىفنيعلاك

 ٍ هتك اب ب اش لنا نب نيسحلا نيزب زعل ادب عىلاعملا نأ ىداَعلا ةجرت ىف ةدب راف دامعلااضدأ رك ذو

 |١ ناكدامعلا لاقوروك ذملالالخنا نبق فوملل ترح ة ةيكنفربب زادي رلاكاروك نم اباشلناناا ا

 ٍ تاننالاو عادض؛ لالطلانناةيع ةتلسل ا ما الالام يد ذو هلاح 0

 ١ هعيفت ناب قلت وع رسب : نلانب ايام عمت هزهابلاراش ا

 هعذلانامز فاد! لم اف دع كاش بست ىدبانبلب

 هعمانعفص هوعفص تاو د هسح رب : لريدا هلاناذا ْ

 جر اونا سئرةءاعغلا نت ىرطة بط اى رانا ىدعسا | اةصفح نب نيسحلوذن ماذهو 1 ا

 لذ منيعيسس ةديدإلا ا رئاضدت هودو عقتال تانج ع هق ةأرف عيطتسنالىذلاتنأ و ٍ ٍ

 لاعتفةروثملا ةند دملاءاضق روك ذم اباشحلان الاخروك ذم الالدنانناتدج و فهن د مو هلاخ ن ناكدامعلالوق نءتفشك ىف 0 :

 ث.كوباهذلاولوقاا 1 هلدر وأواضن أ لالخ ادب رخناباُك ىلعاليذ هلءجعذلا .ذلاو لم ىلاباك فاضدأ ذامعلارك ذو 11 ْ

 سقي مو بابسالا ليد | هظحاوا فرط هلو + ىدبك ىتارينلاتك ذأ ب ه-ةنسوران لازغو هلوق ا

 ايتارماعهالاو يسلاىف | ٠ درزلاهنمتراوتو + هفلاوس نبع تفذق #* ىدلح ىلع قوش ترصن ' ا

 ماربالا ىلا اوق نوج< نم : روهشم ار ءاشلاىدادعيلا ام كح نيد#نن نسم ارم ىف ل وق نمذو> امريخالات دملاو 1

 لذ دعيفما ارااالصح ا ادرزلا سات ددلاف 5 هههس أب ىلق رب كذرط ا 1

علو ا ىاهمصالا بتاكل نيدااداع ىبل ًاترصقلا دير باك/ فددح وم للعأ هللاواضب اهريغلىوردقو 7
 تلح ءاضقي هلدب ب

 ملفدل كرابن ل كلذن الا ا هلوق ىطساولا فاوصل انياب فو رعملار كتمان: مالسل اد عل ١

 دعيق تصل االاتصتل اركي 1 ههوسأبى لق جرن كفر ا د اددعلا كنيد لبق تددعأ * ىدس وأىلاىرمأ ناكول ٠ ا

 ا ارك مورد : لم كاذ دع ىلع لم !كلاودهشا هع هر !هرالا سل كيدلناف م

 ابأناةيادسبلا عسبدب باك ىفئرصملاىدزالارفاخلا نب ىلع نسم اوبر ك ذو 1
 1 رعاشلا فاهن مسالا

 ا ةداعترح ىذا ساو اضع ققفت اوارقح هلرعذ اقدر ههدغلي وروك ذملا لالخنا نب ااسهرح أما

 | ءا ارعشلا هد شن افلا ذذارصم كم درجلا دبع نووملاونأ امذاحلا سلف .تادملاعابّساهيذر وضم ايرصملوأ م

 مس فيكز وك ذلاقذ ومال ظذاطالاةف هلاقامفداحأ اودسشنافر و ذا اه نب اىلاةب ل 1

 ا ”قاهنب مساعلا نأ ىلا هبا ستنا الا هءتعام نكيلولو لاق . هفصو قغلاب وهرعشداكساو هيلع ىئأف !

 : هلاةفدالبلا هزه هلوثد دنعر دضلاهنم هرهط أ تددالولاهرت ا مطظايواهزخ ا ةمرهاغمو ةاودلا ءذهر ءاش

 وهواتبب عنصك ان 1فوددشند نآالا امذامل اى أفهداشن !نم جردفوهام طابا ْ

 ْ تلك ىلا باكي نهلعتلا امظع 3 اهتةالخت راض رمق ريدم 9

 ا ىلاءاشنالا ناويديلالطنا نبا لزب لو لءأ هتلاومتبوةعف طرغ 0 : داكوهتلص عطقو ظفاحلا ىلع ا ١

افلا ىضاقلات الاقي وهستيب ىف عطقناف ةكرلا نعز عونسلاف نعطنأ / 0
 ا ةيفصلا قح لعرب ناك لسض

 | تس ةنسورت الا ىداج نمنبرشعلاوثااثلا فتامناىلاهبلائاتحاملكملعىر<ناكف مساعتلاو]

 ١ لسنا
1 
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 َُك رم ا ندرهشا ةذدع

 ءانذولا هياعلزنءاضتلا

 نيناعو عسنةنس كلذو)
 هللادجر ناك (ةئامعستو

 الماك الضافالماع املاع
 اغيلظن افيطل [ىلسإ ملح

 هسردب اس6 #ءاروبصاروقو
 قيلعت هله: ءالغتمم

 نمموسصلا باك ل

 حاتفملا ىلع شاوحو ةنادولا

 تايب آه نم غشلا مالغىف هلو نوريثعلاو ءبارلا هلوق مس

 رو
 ءاوسن حتانعمك رهملا د انأ الو لاصولا ىف عمات ءارلاال

 خفي نار زحو طشلا .

 هاىازلارسكو عاملا

 *(ر وول ارعاشلاىدامرلابفو رعملاىدنكتلاثو ره نفسو رولا )*

تاكمدادح | دحأ نط ألان سقما ةوزح باك قىدسجلا هللا دعوت طذاملا رك 3
 |١ هدام هرلا له نم 

 |١ هك كاسل كلانهةماعل او ةصاطنا دن عر وهشملوةلا عن رسرعشل اريثكى طرق راش وهب رغم اب عضوم

دالاخ وش نمريثك ناك ىقحلكل ا دنع ق فنتك لاسم مواغنملا نم نوئفف
 ْ رعشلا تف نواوقب هتقوف ب

لعتالدةا اونب رصاعئماناكوثو رهن ف سول وىنتملاو سيلا ما نوذعن ةدنكي بحشو :دنكر
 1ْ كلذ 

 اهل ىتلاةدصةلابسلدنالا هلودتددنعىلاقلا مساقلا نب ليععسا ىلع انأهح دع

 ْ لب وعلي وعلاوىودةودشلا ع كوذءنيب وئنيبك احنم

 هلرك ذم (هتجرت ىف كاذقيسدت وتلق) امل دو نيثالث ةنس ف سلدنالا ىلا لاقل ىلع ىنآلوضو تاكو

ارك ذدقو(تاق) ةدمنححوريطلا ف ااه فلآ هناورعشلا نم عبط اًعمةدعو عئاقو ىد.+لا
 رودتمون

 || تيبلادعب هلدر وأو كاش !ىل_عانأ نو رهن فس ولام حدمىتااتايدالارهدلاة بث باك قىلاعثلا

 ليكتتلاوبيذعتلانمتلس ب ىذعمنوصأةحراحىأفهلوق روك ذلا

 قرفع نلزنت ارب ثالثو د ليبلغ شف ىدنك ىتلقوأ دي يمادم من ىرصي فتاقنا

 ليشتوبقاصو-ووش او د ةثالثلوزنقّتالثتعاط هب ىل حر نهلو زتناتلغف

 لوزعملا لذ تعمم دقل تال ذنئاذٌثوبص نع ئنلزعف

 ْ: لاّدف ضورلاو ديصلافصودةناكو حدملاىلا اه دعب حرخمن (تلق)

 هنال_عتبارعالا ل اهسق # ليعمسا دهع نم كدحهاعتم دع هناكبادسل اهدهاعت ضو ر

35 تقرفتاغل موائاسةتزاح 35 ليضفتلاب بارعالا نمىلوأ
 ليبقلك تاغازا-و موف 

 اني رقف تدب سو هناكو وي لوذأملا هعبربب اركنالزن وب اماكفهدعب لاخ قرشلاف

 لد ونتلاب تضرعالواروز *« لقأ/قانئاذهىرسساب لونا مسهقرسش نءتدنغتو

 ىليمات ف برقلاربغجرأ م 35 و سعااناقالث ان لمد تاكرم

 ءارل اوان ابعقنم شيك م * ىتءارف اهتيتك توااذاف

 ا لصاوعارلا طةسأاماهعمست دي الصاوناولءارلافةغئلدعأ ”٠ اشن؟هنف هلو

 . || باك قلاوكتشب نارك ذو(ثاق) واولا فحق درك ذمدقملاءاطعنملصاووهلضاواذهو (تاق)

ناكر عابأ كة نط رةلهأنمرعاشلاىدامرلانو هرهنبفسو لاقفةزصل ا
 ١ ار ,وهشملا سادنالا لهأ ارعاش 

 || هنعذخأ دقو غل" ا”نمرداوثلاباك قالا ىنعي ىدادغ لا ىلع فنعىور ءارعشلا ىلعهرك ذ مدّملا

 : ا ةثامعب روث الث ةنس فوت هتايحنالاقدقل ان ضعبامنعدوهتعاهاو «رهرعش نمةعل ةريا اد بع نس رمولأ

ووهشم مون ةرصنعلا مول (تاق) همالكىنهتنا علك ةريسقعنف دؤامدعما ريقذ ةرصنعلا مول
 || سلدن الادالبب ر

 ىراصألل مد .زموهو ءاهاه دن ىف وءارلاوةلهجااداصلا ف ةثونلان 0 .و ةلهوملا يعل |متفن ةرضتعل ا

 ١! فومالسلااههلعانرك زنى كدإو هيفتاز رح نمتورشعلاو عبازلا م مويلاوهودريغودالبملاك

 || تاكو مال اهدا ءىموم هشعب نيح مالسل ا هلع نون ن عشوت لع سم#ل ا ىلاعت هلل| س2 مونلا ازهر

 || لاق مستني وهنسلمللا ل ارح نا ىف: يب مهتم تيشب و مهلتقف رباب لاتقل اح رأىلاهتحنلأ نسا ء ثوب

 | لاقف اريثك مهراعش أ قكلذءارعشلا رك ذدقو هئاعدباهسفغرش ىحسمشل اوهلع سنع نأ ىلاعتهْنأ

 :١ هلي وطةديصق لج نمروهشا ارعاشلا العلا ماس ةونأ

 علطمردقنابناسنماهل سعب ويب مغارلسللاو سءثلا اندلع تدرف

 عر ءاهسلا رولا تعمل * ىوطناو ةنحللا غيصاهءوض ىدت 5

 0 د 'آ



 عشونبك رلافناكمأاشبتلأ ده ان مالحأ 1 ىردأام هاوس

 اضأذلب وط ةديسقة لج نمئرعملاءالعل اونألاقو

 أحوتددرترغس منو مول ضعباحو در عبو و

 1 ةانثملا ءايلاب حب كلذكو ش عشلا ءامءا ند مس اول مهمءاساهدعب وواولانوكسوةدحوملاءايلا مضإ عود

 || سدقلانيبةدابةروصةمغلأ مث ةلمهمءاهاهدعب ؤدنك اسعاب مءارلاسكو ةزمهل ا عغباع راواهتكن م |

 |١ فلالادعب دمي او ءارلا تمت ىدامرلاو مالسل اهيلع طول نئادم نمد رقىهوماشلاضرأن متعب رشااو ||

 || اعضو كلرتشملا هام« ىذلا هيك فىوجلاتوقاءلاقةدام هرلاىلاةيستلهزهب نزل اءاباهدعب و ةلمهم لاد |!

 : نبفسولابرلا بسني نرغملاةدامرشلاشلالاةذاهدعو عضاوم:رسثع ةدامرلاةدامرلاب ان ىفاعّمص فاذا ا

 ىشو ه] »وم نيعاه دعي ومذلال اوفاكسلا خفي علكو ىط رغلارعاشلا ىذام هرلاىدنكسلات و ره ا 0
 || ةمط رق ةربغ م

 ةعانسمبستك ار وك" ذملاىدامزلانابرغملا لهاراعشأ ف برغملاتاك قديعسنارك ذورعأهللاو ||

 لئاقلاوهو سل دنالا ءايدأ لأ فيفكسلا لينه نبى ركىلأ هذشنمبدالا |

 يعد ماقسلا اوريضاهلهأ دع رادن فوقولا ىلع ىئسأتال

 د عوجرلا باب ىلعاودس مث اليس مهاوهيل اىلاوأعج
 هللاوج رةنس ئناعو تس تاوهوتناهات ونيناعو سقتوا تسةنس روك دالي ذهني ىف 5 ولاقمث

 *«(لصالا ىلصوملاىردلانيابفورعملاروهشملارعاشلا ةردنب ف سو )د ىلاعت ا ْ 3

 مل مح ا ل نب يل 0
 هن و و ا 00

 رخآ ىلا لوالا نوناقلا نم

 شاودحو ةراعتسالا ثحع |
 فقاوملا حرس تامهلا ىلع |

 1 ملَعلا فسدوقةلاسر هلو

 (تانأ)اهلوأ
 نونلا قطن نمايد+لاكإ '

 لاو

 || سج ةنسس جالا عم كادهنالاقو هَ را'قناهدلانن ىلع ند عام امرك ذانك ذ اباش تاك 1

 ةديرخ باك ىىاهصالابتاكلا نيدااداسعءرك ذدقو بعز مهاءتحرخا ل ةئامستو نيعب رأو |||

 أ هلوةءرعش روهشم نمورهدلاةنب زبك قدرك ذمدّملاى ريطخللا ىلع نم دعس ىلاعملاون رك ذورصتلا | 0

 هيفننسح ا دتولجرأل رفا ٠
 شعنتاثننماهحرتأ ع ان رثلاهستءعتراقنول شرع لبو سرعلبلا * هذذاةتعكلارودم ||

 || فىرز+ اريثالا انفو درعا دش نن ىلع ن سلس اون نمدللا زءامذ ا اانكش لاو نس ءاشأ ازهرغ هلو |[

 اارسك ىعزلا(تلق) هلاثمامباستالا ف هاعىذلا ىئاعمدلا نمي ركلا دبع درعسىأ فاما باكرصتنغ |

يس يقلا ّى سها نب فان ن كلامي بعزلاة بسن ةدحومءابوتخ آوةامهلا نيعلاتوكسو ىازلا ْ
 ةثهج ن

 صقنلا ن عتا>هفاصواف
 مدعل و

 اسو رطرغت نم كعضو
 هعدصل

 مياس نمروهشم نطب مباسنبا 1 1 3
 ةنامستتو نعي زآو سبتشنسس حاحا ت ذيشأ ىلا ىه بعز ذهو

 م 01وف

 لادلا مذ, ةردون الاىلاهرعب لذلاوز]ةلابابعز كرولا عتهنلا نا تاشطءواعوسوالتق ماظعريثك قلد :

 ْ ْ ةروصةمفااهدعب وءارلاديدش توات ئردلاو ةلمهملا ||

 هاربا نب نيسسملا نب دجا نب ىلء نب ليعمانبف شوت نساحضناولأ )*# 2
 ءاوشلاب فو رعملا

 +« (ةافولاواش ةلاوداوملا ىلا لصآلاف وكلا نيدإاباهش بقلم ا

سثا اوئتيسلا ف ةعبدب ناعم ماْلا ف هل عشب ارعاش ىفاوةلاو ضو رعلا معلا ةتمالضاف اس دآناك ا ٠
 هلوةنال

 ةقوةشملاةمامعلاوسايلل الئ اوالا نيساخ !ىَز ىلع هيز ناكو تادل عب زأق لحخدي ريبكرعش تاوند | ٠

ريعس نب دعس نبهّنلاة يهني دجأ مساع اأن يدلا جبان يشل اتقاط ةمؤالا اريثك تاكو
 فورعم ا دلقملا نب 

 جهلا أعياتلارسشاعو عفت اهتيعصب وهنعيدالا زون ا امرثك و لضافلاى :وغللا ىولا ىلإ !ىناريذ ا ننان

 ا نيب د ىببتاكو رعشلال عفهنلعج ركوانامز روهملارعاشلا ىلا شاقنلا لضفلا ىأ نب دوءدم

 || تدشن اويدالااهفرك اًدتنسلاعتيف تاءامجاانلوةريثك ةسناؤموةديك ؟ةدومءاوشل اباهشلا

 هارآ تنك كلذ ]_.قومئاقو نيحملا ةاهسو نيثالثو ثالث ةنسرخاوأ ذنم ىحاصلازامو هرعش نم اريثك

 ىراخ ىلءاضدأ عمال ف ىشعل ارثك ناكوبا> ماحد ردضت عض هومفروك د11 قارا ادنءادءات ||

 دهس .
 تست هميم دهس مممسسسمللا مما ٍ . . مسح اس ميس. تممسح

 لاح



3] 
 ام ساس

 اكو ةفرعم كلاذذلاننيدن كيمو قشمد عماج ف نوامعباك كاذف مهتداع | عمداربالا عيلمةزواسخملا محن

 : هلوقءرعش نم دشن ئثلواوفأتلاو توكسلا ْ

 اهنلاتوس نيدانيلزناو دي ىم حيرعف هللا كتدشنان دع علعلاب رحاصاك.تاه

 عضوملا ىلءافطعوأ نك اسلا ىلءافقو مولا لدطن ىتح دب عسب رملاةلهاتدغدتف

 هراهشو هل بلى وت ءايكحمق يب هد نامزلا 4 عفهفومو .اضأهسفنل ف دشنأو ||

 هرادعضغهنمىذنعٌشضغنا د ههحو نس اع ىرذءتدومال ١

دلا نينع نبا فورغملان ساحل بأن يذلا فريش لوقاننبد رح: دش انمءانن؟ امون هتدسشنأو |
 مدقملا ىشم

 ىسرسلالبقو ىراختلاةزامنيانفورعملاتاهحردصف هرك ذأ

 دقرغلالانموأداتَملا طوخ دع ةتافعل ةنودةرامزت |لام

 درفملاىدانملال ثمةح ار 5 هقرمص عمد عج ا موزل لام

 توكدةفدبالو موه توك تا درغملاىدانملا ا نم سد لاّمذ كاذلو هلتاةف دبع سدل اذهلاعذ ْ

 اننا عاش اذهىفلعأانا نكت دالحرايلوقناكنيعمربغةركسش نوكينابامومتمنوكمالوادرغم ىدانملا |!

 دق ىللاقو عماخلا ف كلذدعب انعتجا | نمعام نع د
 ْ دشأأ مدعهماف ايش ىنعملا كلذف تلمع

 سمالاهإ ص /نعيبرعت « لالسخ هل للاخ انل ْ 0

 . سم اك ماو تددو 2 تثدحلثم هاتدقأ 18 ضو الع ملستو ةالض

 نء م ممومضلا ىلءاهشن نمي در غلا نة ناغلا هتف ثيح تاةفوهامولا ةن ماله فاضرأ ازههلتاتناا 5 ىلا

 ركل ىلعاهينبي نم مهنف سم ماوءذهريغرشأ ناغلااهيذو تملا ىلعابمنبب نم مهتمورسكللا ىلءاهنم |! كف اهساقنا ندرس

 ةغال اذه ىلءاورشن ا و فرصتي الهنكل ب رعم مسااهنا لون نم عهتمو | مكاو

 ْش اسجىلاعسل|لثمازئاع ع اسماذمامعتسردتل ْ هتانباوومت مالقالا تنال

 دحاوالوق ب رعماهنافةركش تناك اذااماقةفرعمسمأ تناك اذا اذه | برعلا نم ناك ديأ ىلع
 لمعت_ساماربثكت اكو ت فا

ىردأالو هلوق كلذ نف هرعّش ىفةمدرعلا ُ معلاو
ايش ند شن أ هنافالءأ همن دشن اله 

 ص تاطيضاموهرعش نماريثك 

 هلوقكاذنةالمهم٠در وأفهنم عام ىفلاملا دق الازهدعبو رت ذى بلك كادكودشرشتاام ْ

 هقارغدوسخلاوفر لع # ماقلا فسمع نسجاتتو 2 5-1

 هفاضالاهقراشتال ىديح و ىعض واني ونت در قف

 ش 0 الات عومي هوس دج لم رامالغفاضنأ هو |!

 ةسيحمدىقاذ تافن « هفصاوام ماضافاءتدض ىلتاقىولواغدص ل سرأ

 هفطاعلاتسرلنكلوواووي اذولصولتسلفاأاذ وب هفقاوأب رقع اذو ست

 وهو تاببأ هل نمعسفنلءرك ذمدقملا بتاكل ري نم ريهر نيدلاءاهبهيندشتأ ام طمتلا اذه

 فطعتواولا فرعأى اف ىلع * هغدصو اوان لصولل ةفطع مع

 ١ 1 ْ هلوقاضت اءاوثلا نساحما ىالو ||

 قلك فحل ملا و ةرهش ف سهلا وهو تر دان ا

  ىثال نمرك: اا يهاولص  رسمشمنم فرعأ ًانهازان

 بانملار ضخم راخلا زب زع « اسايوامركى رولان افوتذ ميدملافةلوأ|
 باعثيلة سمج ركعأا مولفو 1 دوج شي غهنم سلاف ىوت

 بادسلا ف فق ربلاكارأ د برك همراص لساماذا

الاقط  :,التاكتاوادغقردصلل رسلا ماكي الصخىفاضنأ هلو
 لاعوأ ةيبغب 

 نعم

ي دحم_# رك ناىدصلابساثلاهيشأ
 لالا قءداعأاث
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 ارطعمءاضفلاهنمادغ ىتح ع هرشنع وضتدق كسحاولاق
 ارثزع قركترانلا نو رثاموأ ع هدحواعب لاخخناو مم يدساق

 ا اذ مماملاامفوهري_غوىل لا دامعلار عش نمعبطاقمةدعىحنملارارن نبى عت ةجسرت ىف م دقت دقو ل

 ْ : : هلوقاضد أ نساحما ىنالو ىنعملا |!
 ئيحل هلاعفأ ة #ىسق ع لايت-او|ةمىلعى لام د لايتخا هلن مان اوه
 لاح لاق وشو ضام 35 ىريصو ليقتسم لدعو « لاقتنا اهلام ةثالسق

 هرك ديت عنةدقفهيلءمنم د ةريغىنءهويصدقناكنا اضنأ هلو |
 ١ هسشن نعورشت ىسغافانع « هناكمعاضوانل عاضل سماك

 اًضأ هلو

 اهقتاوسةرزلو-قاوسلا ضو * اهنتنمونيعسارىسفننتندف  اضنأهوأإ
 اهيراوح نوعاهتم يد قفارآ 35 امتويعىراو>اممئئقاراذا ١

 : نخدق مالغىق هل و !

 وها ند "ل1 نمكيدشي موو هارعدقىلةواحرف 5 هناتثدنعءاوهأ نمتانه

 مرلان وكام عزح وادا 35 ىذالا ىلع تءطتسا فيكى دعما + مست كانئاذا ك.اعىشع

 اناق تلا نافتالا تئارغو ١ مهارا لبق نم اهتسدق د هس رافال اىذه نكي و

 فاروالان وطب قدح وت ا كت او ىسومهقك ىف #3 ادغذان زاابىدهحت كتف

ذوكاهنم تدروأ دقو ب واسالا اذه ىلع ءرعش مظعمو ١
 1 ميشتلا ف نيلاغملا نهناكو ةراقك هيقاح

1 

 ١ هتننكو فوت هم“ ناوانهه هئرك ذىذلاوههيف باوصلاوءا تل |نساعجالا هنوفرعباوناك ام با-لهأ ا

 ]| ىددقو ىلسدوملا اراعتشلا نب لاكلا !ا:.اصهعضو ىذلا ناسجلاد :وةعبا قتًاراذهدعب و نساحاوبأ

 فيصوتلا ءانثآ لاقو !
 قاف الانئاعنموهوالا |

 ةعواب وذ نسح باشوهو

 فططاو لماك دقه نسلو
 هسلاراثت ناكف لماش
 جيدفرمكا عم لمانالاب

 هنشاحرإلا ليج دهللا

 لع لتعادخلا نءّتح راخ

 ١ سانلاريخأ نموهوهرعش نما اريثكه :ءزدخ او هيحاص ناكو نساهم اود أ هتدذكو فس ءونىلءزوك كما ر ||
8 

ف ةئاسعس# و نيتسو نيتنث اةنسىفايد رّدتهداوم ناكو هتقوف كلذ لعاو هلاك
 ىوثو هدوم قةدقن الن اكهزا

: 

 دليلا ف رغتيك اطناباةزيةءاهرهاط ن فدو باح هنا« نيئالثو سجتة نس مر ارش همسات ||
 ا نباهنشامأو بحاصلا معن ناك رتلف ىلاعتهللا هجر تقولا كلذ ىف ضر ءردعل<بلعةالملارض- لو

0 1 

 ا اهبل !تسناناطس 2 وذ ريحاعل لان زاره لابعأ نمد رنه تاكو ىئ راح ٌقاطووفروك دا 7 لا ا

 || اهفارعتمناكو هملعةبلاةتناكا اهنافةغالااصوص+بدالا ملء نماعلضتمناكو هسفن نعربسأ ازكه

 | اهف لص ىتلا ةروصقملا ةلابق عماجلا نتج ىلعةفرسملا ةيقرشلاةر وصقملا ف باح عماج ىف ردصت هلناكوأ'

 || دق هياذاو نمصلاةهجىلا ىذلا نيزباردلا دنعةروصقملاه هى ادعاق امون تنكدّملو ة#جلا مون باح ءاضق :

 || ىفىذلاريغصلا بار هملافساجوروك ذملاءاوشلا نسساحن اون باها مهنفو هباهصأ نمةعاجهعمورضح

 || ماكسي هتعمسف بدالا لغتشمت قولا كلذفان ا وهمالك نمىلا,تاعف هردصت عضوموهوةروصتللا هذه ٍْ

 . || عب رأ هيف هعراضمناو»ريغو ل جول ثمنيعلارسكب لعف ىلع ىهو واو اهلوأىتلاةيثالثلا لاعفالاةدعاق |
ىرووعرد ورود دمر ىهىل ايناُملا لاعفالا نمزشامال الدقي ولجأ ولكن ولجوت ناغل

 | قموو

مذثواوطب,ضاكرسكتلاباض اا هعراضمنافدلو وقفو وقثوو
 || اناواطب ئطوو عسب عسو مهلوة كلذ ن

 |١ تقول كلذ ىفءلمذح لعردةأ اع كلذ ف ماكل لاط و قاحلا ىف ةرحل>ال عراضملا فتالعفل انازه تش |

اّوش نمبر شعلاوىاثلاءاعب رالا مون هدإومتاكو لسفلا اذهريغنمعمسألو ْ
 ! | نيتسوىدحاةنسسل

 || سوج ل بج فس نفدو بلة ئامتسو نيرشعو نا ةنس نم بح رع باس نينثالا مون فوتو ةناسمس#تو
 ىلاعت هلي هجر

 : د (نيزقتملا وطافحو سل دنالاعال طف دحأ ىساينلا ىراصتالا ميهارب نب لت نب ى.سون حاط اونا 1

 ا يغلب اهمأن ادام ورحواهعت اتولاوارو رينلاو مظتلا نم ملاعلا مالك ماسق !ىلعاعلطمالضافاعر ابا داك

 0سم ديو وسوسه بهمس ع اسس صب هوس جبد عجم جدع سم يهمس حدس حسم جس دسب ب بيده يبس سم 9
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 || ىإنا ولد دنزلا طخ .و ىبنملا بيطل اأن اون دو رو ذملا ماع ف لأتةساجلام ذاك اففع ناك زا

 || اهرثك ان فاط وسلدالادالبفلةنتو مالسالا او ةيلهاخار عسش نمراعشالا نمكلذريغىلا ىرعملاءالعلا ||

عدجتينأ نيبحاب رك ماريمالا عسب سنو ةنيدمىلا سلدنالاة رز نممدقالو
 ا ىأنيدحاولا دب 

 || مالسالاردصىف:ءئاولابو هراساب مالعالاهأسعساياك نيعجأ ىلاعئهنلامسهجنرةمقي رفا تحاصر ع صفح ||

 || دشرلا نوره ىلعئراشلا في رط نيددلولا يو رع مةوهنعهللاىذرباطإتانب رع لتقعمنقأدتا ||

دب ىلع هلثةمو هلىزحاموهرمخشو روك ذااديلولاةجرتترك ذدقو ةستارغلا ةرب زحلادالسس ١|
 || ةدئاز نيدي زن 

 ا[ تي ارو نيتجرتلا فةصقلا تيقوتسسا اداذهلبقاضنأ هل ةجسمة جرت فروك ذملاديزن ترك ذوفاسشلا |!

 || باكاضأ هلم ًارونفلا اذ مب فراع مالكهمذهمالكو هفينص7 ف داسأ ندا وهو هتعلاطق بالا اه |!

 || ةنامسو نيسجتةنسرتالا عب ررهشخاوأ فهبتكهطخاجاعو هيل ةضسلل !تئرقدقو ندا ىفةساجلا |

 || تسةنس لاوش ىفىلاعتهنثااهسوح نوتة ني دعهسترتو فيل أم نم خارغلا تاكو باكل اخ 1 ىقلاقو ْ

امأ هلاثمأم ةلدجلادعب هلوأ نمت اقن د ةياهسو يعي 1 و ا
 :ىسش نامز و ىنادحن ا اوأ قتنكدةىافدعب

اشتعم وهذ اعملاعيتة ملزم اوت درع مالك فةسب كو بدالاب عول واذ ا
 كاسل نأ ىلادست همودلع اوقنع

نع نوك,نثأالا ملعلا اذهىفرطانلاب لص!الواهلهجد يتلا بلالعلا عسالممةلجس || ايمان عباصالا ربابتم
 | فةبحلا ىتتلجواهلثم د

 |١ اهمالس اواهمرض وابل هاجب رعلاراعشأن مهةنسق او هنرتخاام تعجن ا لعهبع واولاورعلا كلذ | تيداسمف هناسسل قاطو

 ةرطانملاهيلعلمحتو ةرضاخحلا هين سختام مه ريغو سل دنالاو قرشملا لهأنمنيث دل اراعشأ نمواهداومو |

 هعمد نوناه تحت لدن نا نوداهءاقينا تب ارا
 : اهذاسفىلادؤم واهجاهذ, نذوماهفلؤد ناول دوا

 : مفكلذ قفترافنف اهردان مضنو اه رفات ديقت باولأ تحت اهنسعس خصسأو اهراتعمذانات رف

 هيك ىفىلاعتهّتاهجر سوأنببيبح مادقواهبتووهبونامم بترت نسحأ الوبي ويت برقأ دسحأأ
 أ رفو اناهتمةدارغنا اوةعاتصلا ذه همدقتل هبهذع ىنوتل او هيعادتقالا نيسحوةسابلا باكي قورعلل |

 هيسامب اعهثلصو ددساعاع 3

 هناكفاس دس ءوريطلا ٍ

 | اريغص ناسبلانابلبيو
 ناعما دوسقع ملظنو
 ىناروئنماواَول اهانيسف
 بتك سان ميشللا لد
 هير نهىدلت مدا مسالا

 | هحرخ هلو وهو تاك
 ؟تونلاوذوأ تاماظلا نم

 ءاعرعشلاتنرقوهسءزنمتءزنوهيهذمكاذ فت عبتاف ةعاضب سفئأو اح

 ” | ةجاءالاعازهدعبل اوقلالاط أو (تاق) ققاط وىدهح عولب و ىتعاطتساردق ىلء هترتدتاو كلذ تدّقنو

 . ]| تركو اندشتأىدادغبلا لاقل لع هون لاقثارما باب ىهرك ذامكلذ نق امش هنمتاقنوهرك ذهلاانب

 ا ْ ْ -  قاتسسلا اسوأ اندشن؟لاقد رخأ|
 رفقلا دلبلاعدوتساو ىرتسلا نواب م تنمضت اذام هللا لبس ىف الأ
 راقلاممدبافامون ثيدحلأ ناو #« مهبتقرشأتحداتدلا اذاارودب

 0 ذو ومو رقتو سايس هه مع نان الثوملاراتماشانق

 رقت مهب نيرخاغلا مسهتومو * ىعممادعالت ناك متاح

 رهاتلا شحوتساف ضرالا نطبباوراصو مج اهدوعرضتاف ضرالار اشي اوماقآ

 فنحالانءسابعلالوق بيسنلاب ابن متلةنو
 .ملاطانأ لةفامواطمتنكناو هبعنمينذلامظع لمعت .

 مغاركفنادىوبتنمكةراغب . « ىوهلاىف بنذاارفغت)ناكناف

 ملعأ هللاون ادج نب سارفىنالاهنائئطولاقاذكه قثمدالا اواولالوقو
 كيش, د-فالوقوى اضرعو ع هفطعب بثعلالعلهايتاعو 35 1 ىلعاح وعاك رز هللاب

 هفعس”ننملاصوتولريضام ع ةفطالمىالوق مست تاق هيممات”تاروجولاب كديعلابام

 3 رعث سل الوقوهاطلاغق دع بضغ قدس نماكسل ادب تاو

 مجامدئ نمبار اللد لو ع ةريغصر:ىهوىليل ثقلعت 2 تونحلالوقو

 م(لاربكت عوربكت ممويلاى لا < .انناتيلاب مهعلا ىرتنم ريغص

 مهلا
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 تشب ة م مةدحاولانأ اضل ادالوأ ١ نيرا اع

 د نيل نموةلعاقى هوتةلعت هوذا

 اراطتستوك.ةءلا قنادر 5 فرت ندر ذى قلت امىم

 اضن داروك ذا ىسايسلاةساج قهرك ذاضنأ قش قشن كالاواولا كوت لا ا

 لجولا ف ئاخلادنعنمالانمىلحأ دب هراثنم شائلا لك 0 ١
 . لولا نمود بنا عيسصلا هياهف # هيئاوذ نم اليل يا لمللا للعلا

 ىلجأ ىدي نم جور لصولاب ل تساف 5 هيترجتسافىرعشلتقلاب 7

 لمقنمقشعلا لحأ بالو تراص دي دّمف نةشاعلاريمآ هب3 رمد

 . اقرلا نب سناب لكل ُ

 هيرمدق نم لل اراضف تان 5 حادر 8 اهندراماو نداف دب اهمأ اوةاما فاطعالاة < صو

 حابصحابصلا ىح ىقناعأ 5 هلبلمابتراردقوتبو د حانح رورسلااريغامورياطت

 جحاشو؛ ىدعاس م هريصخ فو د3 ل اجاهمدعاسن م قئاعىلع

  موملع تيهق مسهمولاو راسفر لاو .ريسوةقر ويم بح اصدح .رخآدةنأكو ب ب رغما تح اص نم هولادمعإا

 عادولافزأ د ةوانوضقاف دعب انيلعا اوسعللا الاانترحأ 2 لامك مهتدرف عرلا ٍ 1

 ردا اواو 35 ” عافتناكلعب شيعل افلهف 5 دل را

 عارم * اهسفانب واق ناك دي 0 تواطاذا 5 عازتم أ ةنيغسلاب ق قوشسا

 : : ءانغهنق سلو هللاب قئاولالاقو |

 نقلا عدت اودان” بح وب نزح نهنيبلافامفرعاتنك م ١

 نيتلو تلاقامضعب تمدح #َ .املغب سو و دعوت ا

 نصغلا,رلاممسست ليغك و قيد: ىلنعتلام

 نكت ابا ىقرعم ثنلا *« ةيكحاانىهو تلاق مث تضرعاف ْ

م رفعج نب نسا نأ كوة دملاو دردقل او فايضالاو ىرةلابان ف دروأو
 قروالا 

 ١ ةيدنطس ١ ملد_ىجال دي هلام: 1 طسانلب ام هيدلام عنك وهو دم د اللا تاط ع نااسع

 هيلع رمح و ىدنع 2 ايفشلاو .. هيلابرط نمحانوا وافضل بألا

 هرمد) د هناامهتع هلا ىطر سادعن هنن دعما « تفسد دامو

 روفامسمتمىيلقوىفاسل ف * امهرون ”ىيعنمهلناذخأب نا

 رورطمفيسلاك م راضى قو دع لدى ذريغ نهذو د ذىاق:

 ىاشلا كلمني دج ةيلاعلا ىالامبب قلعتب اموت اتعل او ءاعسملا باي ىف ري ذو

 بةترسملاهك الم نعام »0ث ركتو ةريخامدعب نم 5 اهمماقملاو دادغب مذأ

 توطاوووسفلاقاوعزانو 5 مهريغل ىلعلا ل_ساواخ 5 بيرالت لودر ْ

 دعب سال د مهدنع حال |ىسار ات

 نول ريتضو حوف ريو 5 هلتوكت نان وراقز ونك

 طيشن نين جرلا دبع نبحلاص وكلا فاطعلا نالفوصلا عي نيدور ولأ فدشناو |

 دونقلاو لسالسلا نبأ *© انيسم كاراىلأم دودح هلنايملا نا 2 انل نبأ دلولا ننااب

2 
هل دس ناتبلاتاذهوهاهلا توكسوتدسوا ابا

 ٍ م

 ا قءاشلا نملاحلا ىلع بصتتنانبريغصنافدحاو امذاناعمهيلوعذملاو لعاغلا نملاخسااصتنا 0 ْ

ىقفةسرعلار ارسأ باك فىراينالا نب اءرك ذهن يق لولو يسوم ال ن تيدر بصل .
 | 

 نبفسولة جرت فرك ذمدقماو م (تلق) ترد اءانيلا تاب فورعل انتل ت نيل ثدحت لانو َ

 2 ودعم هك رودس ةهعنلا

 0 .وهفءارعلابذينف
 وهو دودلا ىلعربص بلآ

 ةمدسخ ىلع هنا عم حور#ت
 لرأ ف سون وأ يقم هيراب 1

 دقو ب عا. وعئرت هيودضاعم

 ل راع للا
 لعرداقر رخغ تعم

 قزم دنسو ر رغلا

 كلاش ؟هديم يطأ ريبعتلا|
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 ّْ ديدخلاكطص:سلمأ ع كضرابدبدحاالغأ ْ
 || لحرلا اذهرامتا نمئمد ارراضرغلا ناك ذاةبافكهفوروك نملاةس الباك نمتلقئانوهىلا(تلق) ||

 ا تدل 5 ررهش نهرسشع عدبارلا سينا مون داو مناكو رعشلاق هتفر عم ىلع هب لدتسسل ِ

 : هجر سلول ة لد . دع ةناسقسو نيسعنو ثالث نس ةدعقلا ىذن م عسب ارلا دحالا موهىفوتو ةئاسم سنو نيعنسو ْ

 ١ ةريبك ةذب دم ىه هوتس اب ىلا ةمسنل اه ذه أ هتكت نمهانثملاةددشملاءايلاوّةدحوملاعابلا مهذب ىس ا دبلاوىلاعئدللا

 ْ اعضو كرتشملا باك ىفىوجلات وقان هلاقاذكهنامحةروك ىةدودعمسلدنالاب |
 1 ا د ا ا كو ا و قط

 «* (ىوخا | تدبح نم سنو نجرلا دب عونأ ارد

 أ نركب ت يشيل ىب كومو هلي قوةيشلوموه نيد ودنا راجخاف سيتا هاك ذاب رلهتلادبعو لاق |
 ١ نيعسنةنسءدإومو ليد لهأ نم وهو هلاك نب ةعيدض جب ن مئ رهن لالدىوملبقو ةناك نب فائمدنع ا

رك ذأ لوعي تاكو ةلانو ينام وتلا نس نح د ا
 ١ ىأرهنالسقو نينامةنسهدلومل قو احل اتوم

 1 ىأن ءبدالا سنو ذأ ىايزرااريغلاقو ة ةنسنيعسا :واينامم شال قو نيتنسوةنس ةثاه شاعو ياا ا

 اذ هدم م«واريثكه ذع هن ومس ور و برعلا نم مهسوهيلع_لغأو تلا ناكو ةلسنيداجو ءالعلانن ور عال

 || هتةلحتناكو بدالا فةسماخلاةعيطلا نمت واب.درةنب بهاذمووتلا سايق هلوءارغلاو قاسكلا | فورف يكف ماع

 [| نيعبرأ سنون ىلا تفلتحنا ىنالانبمعمةديسعولالاقةيدابلا لهأوبرعلاءاهصتومايدالا هاتي ةرصبلا ا سالو ىرابلاةمدخ

 ْ ٍنينسرشء بربح نبس نول ىلا تسلح ىوتتلاىراصنالادب زونألاقو هظفح غ نمىجحاولا مون لك ةامادتم ا ضار

 اهلا هنعىلأست ماتححامعلانبةيؤر لاق سنو: لاقو 3 هي نس م رمشعر جمالا فلدخ ىل يق هسمل اس او َّى عطا نيو )*

 0 تارقلاناعمداك“ اهفدصىتاابتكسلا نمس زودلو تبلى غلب دق بيشلا ىرتاماكلاهفرخزاو لطاو لا ا يرش عمر

 || سول شاع ىصوملا ميه ياو لريتسلرو لانو 0 دلما .عركلا ا نادر كولا قيفرلاو

 تسلل ل لاف اتتااعشل لرأتا 5 الالج هلا هسحر هوب ناك

 يل ا م ١ ةتاتشلا فرراطتس 1

 ثبلا اذ اوم اهفءايدالا نر ةرثاس تاسدا هثيمل اا 1
 ا 0 0 ايد نيب 0 تان 0 تيملا اهو (ثلقز ْ هللادجر داو وةينامعتلا

 رورسغم ل هاح تنالث ماس 2'ن 1 دوعل 1 مآ ا ىف شنوةسلاةييطةاطسقب

 ريغ ماضنت ا ن م هساعاذ ع نم أ هنزاح تودملا ت تن ا ند ا 00 3

 رواش لبق نبا ما ناو دي رشوفا كوأملا ىرسك ىرسك نأ

 . روك دمومهتم قبب مورلا كلوا ماركلا رفصالا وتب و

 رواطاودلا 6-00 0 -دذاو هاذا رضخلا ودا ق

 3 روكحووما ارذفريطالفاس ةسقلا 4 «بال-و اص صهداش 35

 روع#م هب ةرابق هسءعناامخع !ادابق نامزلا فرمص هبي

 ريك فدل امؤل فر كك ثاذاق ة'رول اثر ركفتو

 : ردسلاواضر 00 ردلاو كل # دع ءام5 راك وهكحا مورس

 ريصا ناغملا أ ةطق كا ولاعفهماقىوعراف

 اننا ميت ب كن
 روبةلا كانه «متراوةمالاو كلم او عال ةلادعب

 : روثدلاوامدلا هيت ولاة هسقرو مهناك اوراضم 53

 0 اناف دوما نعان جرو مالكا لاهل م داو ليو طريسفت م 0 ١

 سارت نعى عت كاما ندع ىورد هعضوما ذه سلو سا رارك سنع ا

 هيا



40 : 1 : 1 

 ووصنم مالكا اذهعسبتاؤهمنك تخابامو ب ابشلا ىلعاهئاكبكاهراع ثا ىف ئثىلهبرعلا تكراملاق هلا
 ٍ وهواتنس نورها حدع هب وط ةدمدق ولن ملاَعَت ىريمتلا |!

 عسب 7 هلا.دلااذاف ىضقناىت و .هيرعمتك ىايشقواتنك م ١

 دشنأو نابلالا تس :نايحالاةةرفب رعلا لو سنون لاقو |

 تاه ًانْدُؤ وا ىح 00 *# اههماععامدلا تكي ولن ايش

 بابحألاةة ةردو نمش 1| حرش 5 امههتحن مزاشعملا اغلم م

 وهودحاو تيب وس مالسالا فديبل لقي سنون لاقو

 1 الابرس مالسالا نمتسل ىد 5 ىلح اىنتايلذاهللدجللا ٠

 1 نس نول ىلا ثعبف ةفيللا دهم دنعنم م ىبنابعلا نا_جاس نس رذعح مدق ىأملا نب رمعم' ةدسيعو أ لاق

 ثتيبلا اذهىانخاتحتا نينمؤم اريخأ اوان هلق تيس ٌْ

 راهم نات عض! ليل 5 2 سلا ف ضبت ببشلاو ْ

 1 لبللاناىدهملا ,عزلاةنفرعت ىذاار اهل بنام نمنع األ ال! سنو لا فراغلاو ليلا:

 | ىدنهملا هلاقىذلاو سوت هلاقامتيبلا فلولا ةدسببعول لايف ىرابلاخرف ةرامخلا دتانركلاع رفا

 ١ انمىدتس عاقرلا هابط ىلا برت 1 رجلا ربع نذل. حتأك سأ ون لاق و ةغالانمس رغلاف فورعم |

 3 3 وقدم كآن ا ىلا ىف حافلا رطلاىردبالفة.سشولاةمب علا طاقلالاابفو ماعطلا 3 :

 ٌ ناك < واموت هللاقذ هاعدّتس ااعمان اامفام خابطلا فرعاذاف طافلالا ٠ نءاهمفام نورس :اههريغو معلا 05

 ا كدعل قرن رع عدافأ ءانذللا نبااءلوةءف كماعط لهسس ىتح لمالك 50 خابطلا هل لاف كاعمعوصأ ١

 ١ لج رهيقلفاهللاب سني نأرث ورالناكو طساوودادغب نيد[ -د ىلءّددملا ىو لب لهأ نم سنون ناكو

 رع ىريمعلات ذتلاف سنون همشفال ا فرصنت لي-فكوتام نرلا دبعابأ ا هللا ةفريع أ بع 0

 ا ليحفلوةتامن ترلا ريعانأ ابل اعذ ىريمعلاا هان [سانال ساو دغل أع نمناك اذا نسمياعمدوشب ادحأ ا ا

 1 هلاق ان“ هذاك رخو !|1اتح ا  ر و رع نإ نات ءاناوا لا ساو هلاعف الءأ فرصا 1 1

 3 هلوقهرعش نموروهشملاز ءاش كل | ل 1 |ناطلناو أ ءابت لبس ذهو ناسنالا تاك قاعبسلا نب اظذاطا َ 0

 هيوحا تر دقااةماع قوس 03 نع لولاهمهم لوح ت يحك 2

 هر ب وكرار طخخاذ كو 5 ةنوخشلا اراطحشا تم كرو ا

 0 ىأ نيد وهنينتاكو . ةلامعب رو نيثالثو عسنةنسةدعتلا ىذقروك ذملا باطلئاوأ قونوقاعوملالاق ١

 ١ (تلق)# ىداعتعاو امى درع 4 اهلْوأ ىتلا هيديصقءالعلاونأ هم لا!تتكو 5 5 هرعاشمىرعملاءالعلا ١

 ٠ هناقهيوؤرصنالا د علوهمأ ماا دعلانباب فرعنب دلا لكى داقلاءبةذل كلذ رت تدل
 ١١ ةياسنلا يبس سدت كل ذكو ولع هئلاو فرصتيق هين أمساهنا لاقي وةنعالمدإو هنالاتيو بأ هل فرعبال 7
 ْ ل | هلدوم فهمت ناك لحر هللاةفريكتلا نمنينت انسىدابتب وهوامو دصسما سنون ل_ندو انذنأ ٍ

 هستغلرال ىر ىذاا اوهلان نوحرلا دس ءابأاب ىرأام :
 ا ولأ لاقوهوماظنفءار ني نمةعاج عملا ذهز اق

 ْ يدل ردا ا انقر بالا هلتديالسأرلا قيض روك لك سول ل-:مىبعنيداب باطلا ١

 ثالث ةنس يفوت هنال.ةوةجرتلا لوأ ف هنوموهداومجي ران ترك ددقو اش مش الهنا
 ا سح:ليقو نينو

 ملعأهللاو ةثامو نينامتو عب رآةنس عاق نيقابلاد,ءلاقو نناعو
 : ةنس نيعستو امنا شاع هنا لءقو

 لافي نا 0

 || (ىفاشلاهمّغلا ىرصملا فدصلا نانحس نب صفح نب ةرسيمنب ىمومتنبىلءالا يع نب سوت ىو مولا )#

 1 تاكوندلانيتمعرولاريثكن اكو هلةمزالم اوهنع هناؤرلا فن رثكملاوهنعهللاىذر ىفاشلان ا ادحأ

 ( ىاث 2 تاكا نبا ب 0)

 : ٍ ناك ينم ىنماق ىنذحلا هيشفلا هللا دبع نب نسا ةرح ألا ىرعملاءالعل اول اهعتك لب هنم طاغاذ هو |

 مراك الا ل_افالا ةمدخ ا

 م-اقالا دحامالاةيدحو 1

 هرصع ءالسخف ىلع ًارقو |

 ٌ هزامزوهرهدءالعوهناوآو ا

 ةدافتسالاب مهتم فرشتو |
 لوا !نمامزالمراص ىتح
 هداز - ردم ليك

 داب زباطاتاىنأةج ريس |

 رعاشلا لب !يعنأ ا
 اهلاق ماد ريغهلوق < '

 اهقفام كرب ىرسعملا

 نهاعمىامتمرك ذوانفيح |

 ةمفض قات [ روعصتتلا ١

 : 3 هه



 ء

 هكراشن غمس او خمصا اورابخالا 1 ىف مالع 1
 ذباكلا انهى قس دقودحأ اذهىف ةنامز ف

 ىأءديشحرك

 اولكوجزلا تحاصر وه ثابت اوهو سنو نب دجان نجرلا سمع تو
 دو نفى ماماامهتمدح

 نءميلس نعةشكى أ نبىلءنءو عفان نعةيحدن ىلع وةنبش نيب الّعسو شروخعاضرع ةعارقل اسنو :

 نب نا. ةس عمو تانزلا بدي نيةزجن ْ
 لهس نب ساوم هنعةءارقلاىور و ىرصملا بهو ن هللا دبعوةثيمع

 مهريغ وىراطلار حن دهوك خ نم قدس ان رمتو رج نةماسأ و عسبرلا بدو ا
 اليل اندلعت ناكو

 ىور ءالّقعلانمناكو هتامز له لضفأ نمناكت لاتِمرصم ططضباك قئعاضةلاهثنادبعو أ ءرك ذو

 بدضو ىلءالادب«نبا سنو نم لع صع تب راملاق هناهنعمتتا ذر ىفاشل نع ا
 هنعذ أو ىفاشلا

 فدصلاةطخىفةروهشمراد هلو بةعو سلس ان اون دف سدح هودعاس هنءامسثدحو هقفلاو ثردخلا ا

 ا ذوةنس نيتس ادهاش ماقًار صعد دوهشلا رد ناكو نينثاموةريشعسعمنسا وك زانت ودعا اماعب دك آ

 ىريشتل ابا ان سم مامالاهنعىور ىلءالا دبع نب سنو تاعاذتإل اريغ
 وناو كاسل انجرلادبعو او

 الةببتقنب راكب ىذاغل !نارصمةاضةرابح أن اك ىف قالو ز نب نسم اونألاقو هريغوهحام هللاديع |!

 نبدجتم عب رط ققلدادغ نم اهلاهحونورصمءاضة لوت /'
 رمد *نماحراخ رافت ه]قن ريدم ىضطات ثبالا

 تنآوبي رغلجرات راكب هللا ةفاقورصم نارعلا ىلا ا
 هيلا نكس هر واشأ نم ىلع ىنادذدلبلا تفرع دق

 تدع ىلع رد هثهمدى تيعنس ىناف ىلعالا ربع نبش نوف وهو لقاعأامهدحلا نيلح رك اعهللاتف ْ

 امآ هللاّعف نيلح رلا لك فصراكم هللاّمف دهار ل حر هناف ماعلا نب نجرلا دبعتت ىمومت ورهوتارخ الاوأ

 شربأ لاوط لس ف شنو ا راض مت نر يشعي 00
 لعخدورصمراكم لمشداسلذ ىبنومفصووهفصوو

 ةفص«يفع”لثدعبلا سانا

 هانا وهعفروهمرك اف سنو لخد م ىلارسك لتي ثفأولا ذك كت وكسامو تن أ نم اذهان هللاقو لح رلا ىلع |! منيئالشاساث ام

 ْت و راكب ىداغلا هب صتتاروك دا ىبومنالقو امهبأرذ توام م صتخاف نجيرلا دمع نب ىد ما نولاخ دش ةسرد-ع

 دقلاةك يفك 1 راكب هللا ف نأ ف وو مَ و نمل اق .ةيعملا نأ نمو رهان انام هون هللا عفهد؟ هزل هن كري || نعت رابةيمما ةينيطت طسقب
 © ٠ه هال .٠

 هدحةسرزعالوأ سردو

 ةسو رع اشايدجأ ىتفملا

 ماناك لو الثاق مانا فتي ار سنون لاتو اهيع#لادعت ودلع فرصناغث ا
ْ 

 اهاكح تلا هتاناكن نمو روك ذا سنون ة جرت لاق ماطآملا نكس نمرابحنا ىف عفتنملاباك < نمتاقنو ْ

ا اذهوهلل الاتفردل اقداقااوهروهسو<قاذأو راني دل ًاهمف لحب و نونا ا
 1 بحاصع رذنلهتنم2 ىذل

اتلاقافاذ م. ىونت لاقفرحا اىفاداوس رف لاملادعمىذلامورقرافتني لامملا |
 0 فل أ يفاذاةحمف توا

 اها !ىلاءاذ جرلاتناط وكاذدعبافلا عج لح رلانامث زانيد ا
 تناآنمساختلا للاسقف هلع مسوس

 ]|| عتص ىذلابهربخافاههتعنص امري د كتماهلقأالساغتلالاقذ كةلادذهفااآلا بحاضان لاقذ |!
 ةرون ا متاناو روةريثكرابخأ هلو تاص ووفاالاكنءلدو عملا ىدأ رق ساخلا هلل ةف تامل حيرلا ناو ْ

 5 هنعهللا ىذر ىفاشأل ورن سنون تاكو ّْ

 كرما مسحتلا لوف ع كرتط ل كدلش كاك 07
 لردق فرتعلديست اف: ع ةسجاغ ثدعت اذاو

 سانلاتنأو الوانتدلات ًاراملاالتامندادغي تاحد سون اي هنعهللا ىذر ىفاشلا لاق سنون لاكو

 لاقو



ٍ 
 إ

01 
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 ةدئافنمولكأم هتكلدوصتملا نعانجرخدق(تاق ))عأهللاوبرغلادالرورصع ف دصلارثك ؟بسناا[|
 0 بمب م ب

أنمروك ذم ا سنون خشلا ناك ملعأهللاو هيداوةجسرت ىفهترك ذىذااوهء.س نمتفرعأىذلاو 1 ّ
 لنراله

س ردن هلضّوؤو فاكلا فرح ىف هرك ذمرعلال ب را 1 78 1
 سرد. ناكف هيلاءرظن لعد و هي فورغم اور صم 

9 
: - . 

 ١ - ٍِ 5 | 0 تنل يع نمي 0

 حال_صديشامرافااف كردتال باع سانلااضر ىهو هإثمنمالاع وسل التلك ىفاشل |نمتععم سو لاقو 1

 موي و ثي دخلا ظفح ىلعالا دبع نب سنو ناك د دةنب ىلع لاقو همْزلاف كامندو ندوه ىفكسفنأ|

 || ةنسةخلاىذف سنو داوةريغلاقوةقثوهلاقق ىوسنلا ع نيعشن دج .نتسرلا »_.ءوأ زك ذوهنأ|

 ُإ ةنسلاىهوني:ثامونيتسوعب رآةنمرخ الاعب ررهش نماهقب نيمويلءانالثلا مون فولو ةثامو نيعبسس ْ

 || ةفارقلاب روهثمريسقو فدصلارباة مى ن فدو رصع هتافو تناكو ىكلاعتهتلا هجسرىزملا اسمق تاما

 | جا ةسالامىرتسم نم مالا نموا اص السحر تاكو ةلسارأ نكح ةنافىلعالادببعمونأامأو ||

 || ةنسم مرا قروك دملا ل عالا دنع فوتو لاقاك يد عرمالاو سنون ةناولاتو هلا باتكامعابهتلا|

 || ديعديعس بأ دلاو سنون نيدجتأنسماوناهنباامأو ةئاموزن رشعو ى دخلا ةنسهداومو نيتئاموىدحا

 || ىذف دلو هنادخ رات ىفرك ذرج-أ نب نورلاو بقل دع_هابهنبا نافرصم خخ ران' تحانضراسجسأ نب نجرلا |
 |١ فد صالدب دعوهلاقو ةثاسْلث و نيد اةلس بدو نم مون لّوأ عدلا مول فوتو ني ةئامو نيغي راذنس ةدعقلا ١

 ش : ةيسسنلاهذهءافامهدعي وتلموملا لادا اوداصلا +ةبىفدصل او وعل اوم نمالو فدصلا سفن نم سلو ||

 ال م عاةمرلم 2 ١ سل مبسنلا ف لادلا اوةفامناواهكتفوىلاذلاري مك هنا لمهسلا رك ذولا دااريسك فدصلا ىلا ||

 رع مى دسعرو رلا || عنا ارفتعاو ”ق|ذراغو اى هركرخلا ىلاةيحسسألا ف اولا نتءان'زمهنيترشك نيب اولاوالك تدل |

اعلاداز رطططلان اك عاضقلا هلاقا 1 سم ور ليهس نب كلاموهل .ةف ف دصلا
 ةقو رعملاةس ردملا دلقو امتع ا تاك ق

 . .(| تسع دبع مثج تب ةيواعم تب سيق تور عىل يهس تبق دسلالاقق بنل اذهل عباسنالا |
 قطقرادلالافو اس نب ر يجنن عسب هه نب نعأ نب ريهز نت تب رع نن نطق نتن اديحنم وعلا نن لئاوأ|

 تورو هسدنلا ىف ةلاعلا باه قعزاملالاقو تومرضحنب دا زنى عدن: .لاهسفددلا مهاد

 مهاب أن يحهموق نعءهح وب فدص هنالفدصلاىعسامناؤةدنك عمم توغذىئاضةلالاقو معاهللاوكلام ||

 فدصلاىعمامتاليقو فدصلا ىعمف تومرضح ءاقلت هوت مهنع ف دضفه مدر ىلعا و عجسأف مرعلا لتس :

 ىلع ادعفميلءهيمدةيلالوسرناسغ وأم نطعيهبلا ثعبفنرعلا نمدح ال نعذ.الاءاصا احر تاكهنال |

 | نعاس برعلاءارحأ ماسح ءاسانلكت اكسفت عظع ل قالو ءيلا كلما ثعبفاب راه هيرختو هل" ةفلوسرلا ||

 | لع تايرأ لاق مهمق لزتف ةدنك قل مذ ثموت نم فدصلا ىجضاهحو هانم اراموانعفدص نواوةبف فدصلا

 اذكه اغأةسردع هلوق َّس

 طقاس هسا ل علو لسصالاب ١

 ررعلذ

 قاسلاوه ىوسألاهلوق 1

 : ها

 || ىدر بقللااسيق نب بعك" نيدئاع نهمصاع ند يعس نب. دعس نب دمج نب كلامية عنم ندمان سنول )+ |
 *« (ىموم شل نأ نيدلا لاكو دمت دماسينا دل دامني نشا دلاو ىو الا نمدلا

 || ةدازلا هذه هنأ ن مرلعأ لونيندأتاانباتصأ ضعب طخين تدحواذكم (تلق)امهرك ذمتقتدقو ||

 ْ ىعاسل 0 ا هرعلارضن نيسكا هادي عيبنأ مالسالا ان:ىلءاهبهقفتف لص وبلا مدقواهب هدلومو ْ ْ

قفتودادغب كارد مث هناعو وسمو هبتك نماريثكه اع عم.بوورك ذمىقملا وللا ١
 حا مح اىلع اهده

زازرلا نبا, ف ورعا ار عنن دمت نب ديعسر و صم ْ ١
 انمفداضواهرب دنو صولا ادعص !مةيماظألا سر دم

 نسما بأ نيدلا بز ريمالا هب ىلوملادنءامان”الوبق :
 .ب>اصندإ اًرهاعم مظعملا كلا اذإ او نيك كب نب ىلع

: 

شحابأاو هللعلاغتشالا ةيلطلاهذصةتور طاش دىش و
 قر ةقلامدسق ىلع ل مون روكا نما هردلو عمة 

 ١ 9 امسو نيعبدس وتس ندم م . لاس داس نينثالا مو لدصومللابىف هو نأ ىلا ةرطاسنا او سد ردتلاو |[

 || دس قون لبلوشب تاكيف نيدلا لاك: يشل اهدلوام آو نيعبسو سج ةنس قوت لوةب مهد اوحن ضعب تعم»و

 || هرعتاكو لات هّادج رو ذاانيدلا نز رصسأ: .رواسحل اهئر رثر نقدو كلذ لعأ اوهو نيعيسو تس

 || سنون نب ىءوم ندلا لاك مشا نرجأ ندلافرشاض ا ءدضدرك ذمدةتدقو ةنسنتسو اناس



 هسور ةسوردك رتسانع
 عسةتسا ماسر دمقوتو

 تاك هنامعستو ننامثو

 قنيسصئاغلا نم موحرملا

 : ٍ ها ا 3 1 ءاأ وهاذ_هةثامسو هلوق
وهثمءربقو نقرب ستاهنحت نماانثلا ءابلادب دس تو نونا عتفو فاننا امضي ىهوارادلاسعأ ١ وه ةنامعهو هلود ح

 3 راني اهب ر

 قكاعتهنلاهجر هرعنم ةنس نيعستزهاندق ناكو |||.” قامو تاو : د1١. 2 سال فرت ماافانف باردا
 0 ا ضءاطد هنا معيس امانه

 ْئش روهلارصت هلاق ها

 أ رصت هلاق ها اهرسك زود 0

 هناكلدخ نن رمهاربا نم دش نس رجس 5000

 || ماكحالاوةسيعرشلااءاضقلا لصف ىفتاقوالا قارغتسا عم كانهابت كش ىثلاةروصل ىلع هلو ىف روك ذملا |!

 |١ سورلا ما.شلا ىلا ةكرحنىل تاصح تامر ن دلاخ ننىعدج رب ىلا هيد تدقن الذ ةسو درا ةرهاقلاب ةشدلا 1

 1 ا

 ةنةرعش هلونيعجأ اعتدنا مهجسراهريغو عل اود ارعل ادالد نم نيدو هةماو) اكو مهريغو ا
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 ا مهواب وذ ناك لبزيسش هلك, ملاولا ةف ناكنمهضش نع هياصأ نمةءاج تل اسو اهاصالخسر تاك ١

 || تامارك هل نورك ذب وحالصل او ريكا قب رطىلاٍبذج هناك نودي رب بوذحملاب هازعشال نم نووس |

 ْ اردق ناك ديبعنيدجأن يدم ْ يلا ف ريخأ|)
 1 راجتس نيد ىهوىراو.لا محلا اهنم تلك ىثلا ىهو راو نيع ىلع قب رطلا ىفانلزئفانعم سنول زشلاو نير قاسم ١

 || هكتاقدتنااسلذ سنو ئيشلا مانو ف هون اةدش نم مان نأ انمدحً ار دعب لفةفو قد راملا تناكولاق ةناعو

 |١ انصص الف لفقلا اردنو مالسلا مهمل عممهاربا نيل معماءائستمامهتلاو للاسف ماشت ت ردق فيك ١

 ا لاف رقاف سول خجشلادنعتئكونيمصنل اود ىلع ةضتمزءولاق سنو ميلا كريب نيملا انلح 2

 ١ اول ىرتن ى>اهبامو هلتاةفءدإو مأ ىهوةسبفاعف تناكولاقانذك د عاسم مالرتشاف دليلا تاخداذا ا

 : ا هلدشناو ناماركلاولاو>الا نما ذهرمغ هلرك ذوتتامدقاهدح وداعا نارك نفرض ملام انمك

 1 5 . ا رردررغىلع مزالاراع
 وهواتلاوم 1 : 8

 | كسعاكم موهفلا قئاقد
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 ١ داللاكإتلهأ
 مم ع شتت اوءالضفلانمةعاسج مهتيد نم رخ هناق ولسا ىلعو لاعتهللا وهجر روك ذ ا”

 1 عمن اللول اروهسّرع * ةراوماعل/كح ف ة:روزاهل

 ملعأ هللا كلذريغ هلو عنكودو<تايندلا قا ىلع« .اهناىوس ئملال.دصو لاصو

 مهوةيسنوتلاع ارذغل اش ق راما ماس ادعاشم نب سول نب سنو ردي

 *(هيثوةدرعمؤميلا نون وشتم

 ا 5 لاَعفهيحاص تاك دج ءانأ ترك ذوريغصو#ودأ

 هيلاراعققئالكلاتيمرانأو « هسف تنكنانأ وى ات. انأ

 هيدشل هن نمىفادأام ىّيفانآو 5 هيطعأ ان ىنماطعلا يد تاكعرم

از ع ١ الوءافلا تشب نامفو هلوق ع
ايعالات ايفو عهئيعش ىذلاناكل

ا ,ىاثلا موملا ف كلذو «فةموهّننا رم نامزلاءانبآءانأو ت
 ١ 

 || أ نيلملاو مالسالااطاس نسدلاوايندلا نكورهالقلا ىكح املا ناطاسلا ىولوملا ىلاعلا اك رلاةموت يف ا

 5 ةئلودماوديديسُمو هناطاسهّنلا داح نء:مؤملاريمأ مق ضريرب معلا ||

 نمور
ماشلا دالملان ماكحالا 3 داقوةروك ذملاةئسلانمةدعتلاىذ تاس 0

 || ةنسلا نمةجحلا ىذ نما سده مون ةي

 || دقتتك ام ىلع ترصتقاة باكل اذه ماسعا نع ةفراصلا عئاوملاترثكولاغثالاتكت ارثفةروك نما |!

 || هلهمرلاعت هللاردقنا تاقو هلك !نعلغاوشلا هذ مبهخ 5 فترذتعاو باتكسلا تهحو كلذ نمعتثأ |

 . [|| لصح مثبابلا اذهقعيلاةجاحلاوعدتام عاعماستوكراباك فن أتسا لمعلا قاليبستو لحالا ىف[

ينةلانهوهتب رق م ةثاهسو ةرسشد عسا ة نس قوت سنو جدلا ناروك دم ادت خشلا ىلرك ذو
 || نمة

 * لاتمام ىرصاال انو

رحاةرهاقل اب ةناهسو نيعبسو نيتنث انس ةرخاإل !ىداج
 ا ىلاعتهلنالاريقغلا (لوقب)ةسو

 |١ ١ جراتلا ف باتكللا انهى ترش تنك ىننا تاتكلا اذهفهاَو

 ١ 'ناكو هناكرأ تنثوكلملادعاو

 ا نينثالا موق شمدانل دو ةناهسو نيسجو هسل ةنس لأ وش باس ردالا ولة سو درا ةرهاقلا

 ١١ لهاوكنينسرسسعةدمتسورلاقشمدب معا ةدمناكو هي رمد ارابدلاىلا ع ودرلاو ماشلا نعلاضفنالا ||

 روك ذا عراشلا ىف ابتاندىناقامونضةنثالو امونديزمال
 | ةدعشلا ىذ مان سينا مون ةركاجتمتحرتو

 | تنك" امواهلع فوةولارثو' تنك ابنتك !مةتفداد ةرهاقلاىلاتاصواناف ةثاهسو نيتسو عشنا نم

 3 نقلا : ٍ



 أ نلثملا ننندهىلاقباك نيرلات اذ نم لغشأ تنكن ادعي طاراس ما نم غرفأ ترصا ل فاهلعرفتأ
 || ىلعانأو ةر وصلا هزه ىلع لك تحت املا ازهمامتالتدصق مث ىت-احاهنمتذخأ اوبتكتلاك|:تعلاط

 |١ نقمملاةيدؤملاق :راعلا له شل وب .اءنيعي هللا, كل ذهلاعتهقاردف ناي تدعو ذل باكل ىف عورشلا مزع 7
 || هسفتردتوت ىنافهفةزخاؤملابلععنالف لاخلا ند اشد ىأرو لعل |لهأ نمباتتلا ان هىلعفتو ||
 ا اموةعاطتسالا لذ ولآملا اهانه نكت كك هناك الاد نأ هلا لاب اكهناعم هكروهطام._بستمصا||!

 || نعراذتعالاناؤكلا اذهلقأ ف مدقتدقوملع ملعىذلك ف ةو هيلا هتردق ا ناسف

 || ا:اعردكيالو فاضااهمرك,اشن ورعرتس هتلاوا:هقةداعالا نع ىغ اف هءاعلماخاورضالا اذه لودلا
 ْ همركوهنعلاعتهتاءاشنا قاصلاريغلا هئاطععرسشمنمانحتسامأ|
 ب( بتك ةدع نم ىتب روهلارهن ريقغلا اهعيج بالا ازهفاؤمدجرت )ع ْ

 |١ نينامعو ىدحااةذسس نايعالا نم فوت نمف هيابل او هن ادبلا هْح را قريثك نياورك ذوةيقرشلااهته- ||

 ْ ! لاقف ةئامسو|!
 وأ: يمال | رالا تاك انس ركبوأنيريهاوا نيدح أ سابعلاوبأنيدلاس من ةاشغلا ىناق اكلنا ا

 350 00 3 || ةيش نمةاضقل اناضف هما فدت نمل أو دو ءاسؤ رلارودصلاو اعل ةداسلاو ءالضفلاةمالا نخ

 0 بلا |١ دعن مكتمل ىلاد_ءأخغئاصلا تبايلز ءدقو ةياوننمنونوكاوناك امدعب ماك الار اول سات سهاذملا ا

 000 |١ هتقورح [قءعم قب موءربغل متت سرادمةدعب سب ردتلا وو ناين مدقتاك م ءاصلا نب ادمعأ مث نينس 0

 0 نإ || موت ةروك ذملاةبيضلااةسردلابهنافوتناكوةيبيجخل سر ردن ىمومنسدلا لاك هتيادمبوةينمالا ىوس ظ

 همر هقلملب متم امت | ”ةدنسنيعيسسو ثالث نع نورساق مثسب دفلا نم نفدو بجو نمنيرشعلاو سدا كارامتاوخ تبدا |
 0 ربك | نم تايعالات ايفو هع «وىذلاددفملا راتلا هلو نسما ةناغىف هترمذ اخو ق' ارنسح ملظذ هناك

 ضعب فىهاتتك ةزاجا اهنمانلو هصئام هب روسو وما مة جرت فهسفنفلو لانو ها تاما

 ؟|ناعديسرخ الاعب ر رهشر شع ىداحرصعلا ةالص دعب سينا مون ىدأو 0 ْ 1

 || ةج رت فاض: لاقو هللاامهجر ندلا نت زئبنيدلا ارغلغم ماغعملا كاما ماطلس ةس ردعلت راتني دع هن امو !

 1 نامل ع العر راتني دجةلاقسو نيرشعو ىدحا ةنس ىراضلا عيمص مسن ىرزكسلالزالادبع 1
|| 

 ٠ ةسردعسردتلالوةمفاؤملادلاوتاكوةروك ذملاةئسلالوأ مر ىف فوت هنأ دعب ر ؟ ذىذااهللاتيها|

 ٠ | جرو نيدلالا< نيد_اةمس رت فوهدرك ذاك ةثاقسورسشعةنسسفوت نأىلاةروك ثلا ملمعملا كلما ||
 || ةذسلاوخاوأ ىفبا- لدور دس نب ىسعتج رت وهدرك 56 301 تسلا رأ 0 نمشلؤملا 0
 | كر رام تاك -اةنسفو قشمدبا هلا غسونئالئوشالثةةسافداكو نسا ماأوثروك دملا ||

 ا فيلأتلا اذهتكان ف سري, ناطاسل عم هلاوح ضعباضرأ 0 , رآلا ناطق. نيدجساةجرت ىف نا

 ْ تاوفباك باص تكلا نباتنأ ار هنالقنتوهر اوطاو هلاوحأ 0 ذاذه هناك تن :لماو أ

 لافهجحرت بدع ةنلس قو" لا تامفولا 1
 || خئاصلا ئاباهتعلز ءمثماشلاءاضق كوت ىناشلا ىلبرالا تاكنات نب دجأ دل سم ةاضتلاىذ تامانال م

 || لاقفءارعشلا ماك توهمكح صام ىف ساجوا دوهشماموت تاكو هينيتس عبسدعب خئاصلا نبا لزعم |
 ساند مار كان اىدنعورد عمى فدو لثم ماشلا ف تنأ قراغلانيدلا دي ثرزمشلا 1

 : سانلا ثا هق ماع عسيسلا دعي وداد عبس لكل و 0

 * الدجا اردش هر ده ادغ د است قراغلا ندلارعسلافو 00

 التل لل نمهنلعجددم « رصمضرأن م هنرز

 ضارريغ طق مهمذأم 5 ارطم اًنلالهأتنأر بعصم نب نم داارون لاو

00 
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 تنرع ةدحرفق اوضوعو 03 ضايةناالد طس تقولاف رس لابعل ريا مسهلات

 صضاقلزعو ضاق مودق د مغلوط دعب ههرسو د ىداَعْتلا قرهدلا فصأ ذم

 : ىذام دليقتسملاخ هد كاسو 0 0 مهلكف

 هلاقو  ةحرطلاهلاطس هراز هونلو اهنالاتب ةعئار رراعش هدف هلو ولملادالوأ ضعب ىلا ليم هلثاكو مأ

 ناكل نب الاقندوك رلاهوعنم ةلهأ هن لءوامهصأ اًشفامو الع أط هذه نمزعأ ىدنعام

 بلاط رسب ان كسنم مح ع م-قحو تعنق ىف قداساب ٍ

 ىرت ناةح ر لا ىننعاوعنمال ىنت طرفوىرعش مث رو * افطعت لاصولاءاودوحت منا

 لع تنك ول 2 بكوملا ف يكلاج سدإلا موف
 1 تكررت لاذادك نه هاعلا 3 ىذااام دياب

 ىناةن زرلاوةتابلانمو 5 ىهذنءاهلجكت لكالول * ةلاح نم ىكتيثرو ىدتورإ

 تيغلاكىتلاكترط لمان و د علاطردب وهو كو وناهسق ع بلدة ىذلا ىردتامو ىضقأ

 و ص ماقعأب ل !قاهراطدمأ وب نمثكر تيضقلاكت | ةماَقب و

 بنشالاى واول ريل ابزع عل ادرابلا ىسوشل كو شنم تمعن و
 |ىعشل هنمربك اخأ هلناكو

 | رام ارفعج كولا ىزالم
 ١ لفتاة دير اوذهقوركذ

 - : ُ ريدم أ وة ردعاسر د
 ؛

 دوعسملا كلما ناكل نب نيدلا ضع ىذاعلا اوهجىذلاناكىز ريثلارهاقلادبعنيدلالاج ىضاَعلا لاق || ةيهغا ةينيطتطسقب ننذإا

 حارنأ ىل اىلادللا ضعي ىفانثد كف ةمل داعلا قه دنع ان ثنكو بح همت دق ناكو ةاجبحاص رغاظملا سا 7 ل

 نيتيبلا ني ذه درركتا وةيلداعلات ين ةكربلال أوحرودي ماقوةدرذ ىلع ل اوانهتنأ ملاعق هدنعنمسانلا

 امهتاروك ذملاَتاَبرملاوانءادوان ا ضوتو خص نأ ىلا

 قما.قتماقأدق * ىتااةماقلاىرأوأ قمالس نم سنا دي كلاههتلاوانأ ٠

 فينك كناذوإ وع لاف« باع مل اف ءافعتساقهف ق مد لأ هلوقب اع ةاضأ ضعب لاس ةنالاعب وأ

 ىلابستناتنك هنمديالناك اذاقهبنيذكلاو ب ستلاامأ لاغف ناسسصلا بقوة شيشملا لك ًاموكيسن |

 موقمولصأوةس.ةن مهل قبب ل موق ىلا بستلاامأو ةياعضتلا نمدحاوىلاو [تلاط ى؟نب ىلع ناو سايعلا ١

الرانا ب ريش تنك ديالو ناكاذاو مرن باكتزا لكافة سيشمل امأوةدئاقءبفاسغ سوت ١
 امآو ذأ هن

6 دعا انيئدلا لك تحاصا اهركأ د وهل سا اهذه نعيد رة ىلا ناس غل ايم ٍ
 ْنَم .وةكماربلا ىل ا همست د

 ترغتوودس.تءاملاقفانارودن ع م-ولاختر دغفف ءانطترسو اضن هرعت :

 . بهذمةبابدلاىزهنعكلامأ د ىحاصممارغل اووكوزعلوةب

 اويعاب اوضة موعدهلتلقذ ع ىرتاك اوضاخلواطملا كك مدقو 1

 سآ ةضورضغلاقرعّسلا لوح هتانحوتعلط أ اناتلقك ”انهتءاضأ لاق

 سان نم ةتعاش كفوو قام 35 هدخ لولا ىراسلاهراذعا ا

 . مقملاواسلاب ىناق ترسب ب هر ضراغلا ادنامل اضنألاقو ||

 ٠ ملالا باذعلاهبنىعاف- © رطعضراغازهتلقو

 فرصتمالووهلالو معن د ىونلا ك,تطشزنمىلقرسامو .اضنألاقو

 فرعأتنكىذلاءاملاكلذىوس خ# هتذحوالاءاملامطْتقذالو

 بنما ةنايسم عدقلادهع ع لااهل عرأة ترف نكحأ/و

 قلذاوع لوقت ناتي ثحن كتل ىنؤم حاولو راذعلا علخ * ىذلو ُكاوهىف ىرس. تكول

 ىنلا كابذ ع عانقلا ف شك" د تب راقدقةقرحك تي دفوحراف  ىصلا اذهىف مجشلا اذه نحدق

 ترم آنا هتعرح « ىذلا صل ا كر ندضفتال

 ةطوسم ةعقاؤلا هزه َ

 | بابلا قانهام مضواي
 نينزتت اك نمثلاشلا

 دواد ممكعلا قاوسالا
 ىل اطنالا

 فلكستلا هسضتغير ورسىأو د افاكستالا تاذللادهشأ مو

 ئعطفتيقلامةبابسصلانم هم ٠ كستماقا ىف تقاولاةرابحا اضن لاقو |[

 حمال



 4م

 . نفسلابق شن, ىمدأن موبلاو هب .اسب عسافنا نمرحلا عيص”ال 0
 قبه ا دازقلا نال ليقن وع ةيسي هراندلاو "كونت < اضنألاقوأأ

 ئعم متسن اواظها وه ث-واف *ىونل اودعبلا ىلعىلةوك اجانو ْ ]

 فقتملااهنمل سرب هظاخل ني هقوفهضراعملار ظنا اضألاقد|

 فوينبلا لالط تحاهنكمل ع ءدمتفتنملا نعت ْ ٍْ

 .فيسلاب مهدحأت تلي ةب رأحالمفلافو :
 اوكتفدق قالا عيجف متسع « ةعيرأ نسحلاءانتدلب كالم

 اوكلمام ف. االولو ىاقفيسلاب دب اودقتفاو قاشعل اهماوكلع

 الهسوانزج ىرسلا ىف ىناقي « رخ د_ةفىارئاسا,الا اضن ألاقو |

 ىلصلا الا املا دعب امو ويهنعءنْزَحو ترشملاا هز تعطق

 هلاج مز مون نعلفلا قئاس دي هلاطابحملا ىلءليل ىأ اضيألاقوأ'
 هلامرو هلوهسساغسعه مدع هملاعطقيايواط سعلارحز : :

 اهخراو ةسبنه اهخأو د“ هلحرلا نمثسسدقداءاطملاب نب قسفرتدسجملا قثانسلا انهبأ

 هلاط الاهارس ىف صل ايحرن هب دمففينعلا اهريسلطتال ب هلالكلاوى ةرمسلا طرفاهارب لو

 ىلا اءابطنععبرلالأس ه* هالسطا مسلخ ىف ايداب د« دج و فاح ءارورتكرثدت
 هلالءابف فوقولا ناريسغ و .باو-لسهملانملاحتو 5 هلاؤسس ناحأوأ عب رلاىلءام

 شاوح أو نير شعوةسمعا
 ديردلا ةشاح ىلع ةأورشم |

 ىفىرخأةلاسروفي رشال |
 قاتعلاب اك لوأ هقفلالع |
 ىرخأ ةلاسرو هبادهلا نم :

 ناكو هريغوىاعملا /عيف 0

 هلضأل لدلك لين ع وكي نضام زها

 ْ 37 هلاثم كيتحاسن رب ىف غم يه د الاتلازالبايحالازابدار

 ىنأامكيفانل طم شدعننأ ع هلايذأايحاس كبيناغمىف دب ليلعوهو مسنلا ىشتو

 هام ةيوصغ قفاضتلاو *“ ريضن قلط بابشل اهحو ثدحو هلاوؤ وهباهذانع ع 0-3

 برس ب>رلا كو ءاحران و ني هلاشم قان مانا اىفانثنل « سن تاقوأ ب بط كيفانلو

 هلاتةماهطانل نوح نم وي ونرت نسالاةعبدةاَتف نم دع هلاه ىو مارت نيعلك

 , كانوصغ لكدوت ماوكوذ * هلاثت هفاطعا ىنتثتت ب يناعملاواحلالدلا مرو

 هلاهلاك هلو ءاراذسعو « ماترد مالاتلا ىف ههجو يهلادتعاكاعتابن أول نام

 رسجلااب رشيتأاذا ىليلثاب ب هلازغلاةتمراغتلازغو وب الاج نويعلارجت ةيمط' ٠

 هلالض هاء ىشراون ملف ىداؤسفادثانهيفق. « هلالطو هضو تل عدا

 هنعل اسال تام لكح يع هلالجو ةياهمهنع فرطلا ضغأ تيد بيثكلا ىل_عار و

 هلاهح ىدنأو هسنعماعتا 5 انوصنكلاو هناك ردآانا * هلابكو ةريبغ ىلا ردا

 اقف وردعاىللابب رعان دع ةلاطيلارصعوابصلانامز قوي مدق ىلع هتبح لزنم

 هلاشملا بف ءىسن ودع نم و ىشنأ قناريسغ هلل شاح و .هلالمنع ضراتننام

 لاينر وزموسنلا فيا ع هيض ده مانملا ف عسةبط# نماعتا# منع نوخأتف

 هلالض كملع كوبصام لص د !اىلابل قدواقنلاليهأاب  هلاتت اهغامطا نامالاو ٠

 اودصخو او ه:ئش نا انوا فذ * هلاطه عمدأووبب سال ب راننيعلا نعومتيذم ىل

 »ع .هلاحلك ىلع وك انمدعالا نب

 هبيعنمادبام كلت رتساف هي هسبيع قكدسبعلا نابراب اضيألاقو |
 هبيشةعافش لبقافهروتذل. دع عفاش نمهلامو كان دلو

 لاعلان مام ل ءىدح وهدف 35 لمار فأن ىو قديم دعا اضن لاقو



 لدم لعاع وباسل ازاه نسفلاذ هن اعدام ىقارلا لا ع تلو
 ىل_ مماقسدةىون نا ىدءاهو 4 ال-ٌةوو زف دع نسل ادحاواب

 ىلمأ ىوهلا فك ان وهنحش م« مضانمى يملا ىلاعاب ةريسحاب
 لحالاةعرس ىنسنام لحأ ع فند نعريسما !ليم# وغلمو

 ١ للط ىلعد ايلا عفتني ىسعامو د ةعمازم ميغ ىمهسلعاف ر-

 بص |ىلءمارغلا كس قترحد-ةل ع هدهع قسثاوم تناعارداءانأ ذأ لاقو |
 هعأ او ةيحالالعف ازكحوهامو أ ةندك و سأ اداسعا نم هتلصقأ و

 كن نطل تاذالاو كن رع رعد هدو تق ”ماأ هلق دق

 بذعلادراسلا نم راسا »ب ىركتاا ندنلا نع فتنأذاو
 بكسلاةمئاذنيعلاع ومد هلع وي تدغ ىذلانامُزلا لاذىلع ىهلذ

 برس انم دا الس ىلرهظتو وع قساع لوقب ىرضرت ثرصْنَمو

 ىلق نم بنارملا ىلع تنك ناو * ةداهز لاوه نسعقانعت دنت

 تنذالب تيزتش ا نكد هدمت ع عئاض لد تالا ار دال
 بهالاو ةدوملا بايسأ عرتلو *ب انثي ونه ىذا دولا 0

 تنحل امن قفاوشالا هماق 35 او_ءاذا تفارسد 3 تناك

 بتفلاو ةيدتلاب ىح اق ىنثاف « ىتااشا ىوعرب نسف تتاالو ٠

 | الضاقالماع املاع هلا هنتر

 )أ اروقوان داسلابب داذلماك

 | ارت شماروهضاري

 | الويقم ةماثلا ةل.بدقلاب

 لقتناةماعلا اودصااتا 80

 برغل نعتسا ىسدعتأو د نيوعألا ندمت تمرآلو

 بذكلا كاس : و بنام تعيضو د هلوق تقدصو ىساوأل تدغصأو

 تحلان م كبف تدساف ىذلا ناك دع ةدارا كبف ةقاف ل وعم ل عب راةنسىلا عت ةيباهج و

 يداك فاو ةىبستناهنلا لأ 000 :يعرتتعإنااسحا] ىلاالو ةثامعستو نيناعو

 تدلافتا لذلايهتعر 2 امضعب لج ىلءى :وهد ىذلا اذنمو :

 ىسسد هتلفام ضعب ند ع ةسيكك نى سحا ةنعن ىم 2 الث

 تتكلاو لئاسرلا ىف تس تفذشو د عماطم تءطو دسق تعال

 00 طرفنم ىصسلامأ © ةنانح ريغ ىنعاضرعمابأ 2 ىنعلافلاقو |
 نس كح عجييقتا اةرثك اخ ع هنافغا نام عنصاف كولش 00 ا

 اسمح 00 كيب اعدت ترطب نات اع ها تل سر كد ١
 ْ ناناكلا 7 1ىلعو ارامتعاوةظءنيلزالارامخأب الادعأت ريس ىلع مالكاوةالصلاو اربعو |

 ال هرهدةرذات :لتامزل اءانب ا ءامنأو نايعالا ناين باكأ بط ىلا عة هدم ع مت رمق (دعبامأ)ا راض ساو 1غ

 |ادقو ناتنتالاو ةسجرلا عم اوههيلعملناىلاو تاكل نيدو سابعلا ىلا ةاضغل يضاف ةرصعةمالعو |

 1 .لععاف مورلا لضافا رك ذف موطملادوعلاب م هننامعتلاقئاقشلاب هررغتشو و ةررط ثيلح ٍْ

 .راوع ل ورا 2ع هينولاةيطملابكلذو موسرلا تا: رهاعأ ق ئاش لك هاند اه

 قفعلر ةيفلاةرادا رذملا ارهزالا عما أ ندمان رق رب دردلا دا ى داس

 يدنا رخل !ط قابلا دجسأ ودعا هير

 [ث|٠ هل دال ع عيب ررهش فكل ذو

 لضفأ ا يحاصّلم د 0 1

 هيكل 0 1
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